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 اولبخش 

 منابع هيدروکربوري 
 

در اين بخش وضعيت منابع حاملهاي هيدروكربوري و ذخاير اثبات شده و قابل برداشت آنها به تفكيك  نفكت    

دو صكورت منكابع   تكوا  بكه   منابع هيدروكربوري نفت و گاز را ميگاز و ذغال سنگ ارائه شده است. بطور كلي 

 نمود. تعريفرمتعارف و متعارف به شرح زير غي

 خشكي و دريا منابع غيرمتعارف هيدروکربوري .1-1

هكاي غيرمعمكول در    شود كه بكا اسكتفاده از رو    منابع هيدروكربوري غيرمتعارف به منابعي اطالق مي

  هنفكت و گكاز در دور     تعارفمشوند. در ي  مخز  هيدروكربوري  استخراج و توليد مي تعارفمقايسه با منابع م

هكاي   انكد از طريكس سكنگ    هكايي ككه در آ  شككل گر تكه     شناسي در اعماق زمين از منشأ سنگ هاي زمين زما 

هاي غيرقابل نفوذ يا موانعي ككه هيكدروكربور را در مخكز  مسبكو       هايي كه در مسير سنگ نفوذپذير يا كانال

شكود اسكتخراج و توليكد     هايي كه در مخز  حفر مي ز طريس چاهكنند. بدين نسو نفت و گاز ا اند حركت مي كرده

كه در شرايط مسيطكي طبيعكي در    ييها به عنوا  تركيبي از هيدروكربور تعارفگردد. به عبارت ديگر نفت م مي

هايي كه در سازند شني يا سازند آهكي به صورت  به هيدروكربورمتعارف  از مايع قرار دارند تعريف شده و گاز 

هاي گل  سنگ نفت و گاز مخلوط با شن و ماسه   گردد. هيدروكربورهاي غيرمتعارف   شود اطالق مي  ت ميگاز يا

هكا در سكازندهاي مختلكف     مولككول آ  در ككف اقيكانو     باغال سنگ و تركيب گاز ذ لجني و شني ريز    آلود 

تكرين ويگگكي    شوند. مهم وليد ميهاي خاص استخراج و ت شوند كه با استفاده از  نآوري شناسي را شامل مي زمين
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هاي تجكاري مشكابه بكا هيكدروكربورهاي      نفت و گاز غيرمتعارف اين است كه استخراج آنها پيش از اين با نرخ

هكاي اكتشكاف و    كاهش هزينكه با ا زايش قيمت نفت متعارف و هاي اخير    اقتصادي نبود ليكن در سالمتعارف

موجب شده كه توليد از منابع غيرمتعارف نفت و گاز بكه ويكگه   يشر ته هاي پ به كم   ناوريتوليد از اين منابع 

پذير گردد به طوريكه در حال حاضر مقدار قابل توجهي از اين  از نظر اقتصادي توجيهتوسعه يا ته در كشورهاي 

ي به طور كلي منابع هيكدروكربور  نيازهاي مصرف انرژي را در اين كشورها به خود اختصاص داده است.  منابع

و مجموعه سيسكتم سكنگ و سكيال آ  از     نبوده كاملغيرمتعارف  منابعي هستند كه سامانه هيدروكربوري آنها 

تفكي  ثقلي آ  و هيدروكربور در مخز  اتفكاق نيفتكد و نيكز چسكبندگي       پذيري پائيني برخوردار باشد  تسرك

به منكابع نفتكي متعكارف معمكوال  بكا       توليد از منابع نفتي غيرمتعارف نسبت .بسيار باالستسنگ و هيدروكربور 

گيرد. براسا  گزار  بازار نفكت   مسيطي صورت مي ا با اثرات نامطلو  زيستراندما  پائين و در برخي از آنه

 شكيل نفتكي    بيتكومن،  ) ماسه نفتكي   هاي  وق سنگين  المللي انرژي  منابع نفتي غيرمتعارف شامل نفت آژانس بين

ي گكاز  يو مايعكات حاصكل از  رآينكد شكيميا     1سنگ  مايعات توليدي از بيومس الغ)كروژ ،  مايعات توليد از ز

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

 د.باشن هاي نفت و گاز مي شيلمنابع بيتومن و هاي اخير به طور چشمگيري انجام شده   تجاري در سال

هاي اعماق زير زمين در دما و  شار  هاي رسوبي  شرده هستند كه معموال  در اليه نوعي از سنگ هاشيل

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

بكه نفكت و   مواد آلي آنهكا   شار و دماي زياد  روند و به واسطه ها سال به اعماق زمين مي گيرند و طي ميليو  مي

تواند جريا  يابكد.   شوند. شيل با ت متراكمي دارد و نفت و گاز مسبو  شده در آ  به سختي مي گاز تبديل مي

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

گاز شيل را استخراج كرد. ليكن   توا  با حفر چاه يابد. در چنين وضعيتي مي جريا  ميگاز مسبو  شده در شيل 

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

يجاد شكاف هيدروليكي اباشند  از  ناوري حفر چاه ا قي و  ذخاير شيل در جها  شكا دار نيستند و  اقد ترك مي

شود سكط    شود. حفر چاه ا قي سبب مي دار كرد  آنها استفاده مي براي شكاف با سيال )هيدرولي   ركچرينگ،

 . شودتري براي جريا  گاز  راهم  مسيرهاي روا  با ايجاد شكاف ل زياد شود ويتما  ديواره چاه با ش

هاي  ل برداري از آ  در سا ف و توسعه براي بهرهاز منابع هيدروكربوري نامتعارف مهم ديگري كه اكتشا

اخير در اغلب كشورهاي جها  به خصوص كشورهايي كه از نظر منابع هيدروكربوري متعارف در  قر بسر 

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

                                                      
1 Biomass 
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رخي از رسوبات دريايي و در درو  يا زير اليه منجمد اعماق زمين تشكيل مانند از آ  و گاز است كه در ب

ترين آ  هيدرات متا  است. وضعيت اين منابع گازي در دريا در حال حاضر درحد اكتشاف   شوند و معمول مي

 باشد و به توليد تجاري نرسيده است. برداري گاز مي براي بهره يهاي تسقيس و آزمايشات رو 

هكاي   ها براي توليد شيل نفتي و شيل گازي در خشككي و هيكدرات   اخير با گستر   عاليتهاي  در سال

هكاي     كشور ايرا  نيز در زمينه اكتشكاف و توليكد از ايكن ذخكاير   عاليكت     مختلفگازي در دريا در كشورهاي 

گازي  فتي و شيلاي از شيل ن زنند كه ذخاير گسترده گوناگوني را آغاز كرده است. كارشناسا  اكتشاف تخمين مي

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

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

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

استا  لرستا  با همكاري انستيتو نفت دانشگاه تهرا  در دست  قاليكوه در هاي نفتي در اولين پروژه شيل

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

در مرحله نيز در استا  لرستا  هاي گازي  در زمينه شيلي ديگرروژه پ استخراجي به دنبال تدوين رو  هستند.

 داشت.قرار اوليه براي اجرا  پيشنهاد

هاي ايرا  كه در مناطس كم عمس قرار دارند هم اكنو  با  هاي گازي در آ  اسايي هيدراتنپروژه ش

هاي گازي در  همكاري پگوهشگاه صنعت نفت در حال انجام است و با اتمام اين پروژه حجم ذخاير هيدرات

 شود. كشور مشخص مي

آخرين وضعيت پروژه هيدرات گازي در پگوهشگاه صنعت نفت با امضاي قراردادي با ي  شركت 

. وجود هيدرات گازي در ه استدر دست انجام بود 1393خارجي براي انجام بخشي از  عاليت پروژه در سال 

. باشند ا  حجم و ذخيره قابل استسصال آ  ميو اكنو  در حال بررسي و برآورد ميزدرياي عما  قطعي است 

هاي خاص در اين مورد  ها بايد از رو  در پروژه هيدرات گازي به دليل عمس آ  و كيفيت پايين برخي داده

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

دارد. شرايط ترموديناميكي مناسب  پايداري هيدرات گازي در اين منطقه وجود ط تشكيل وياز آنست كه شرا

در رسوباتي كه عمس آ  در آنها بيشتر   باشد براي پايداري هيدرات گازي كه شامل دماي پائين و  شار باال مي

دهي چاه  ره شانها  گازهاي واصله از آزمايش به مچنين گازهاي همراه گله باشد. ميمتر است  راهم  850از 

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

و توليد گاز از منابع پتانسيل اكتشاف  دارايدهد كه اين حوزه نيز  گر ته در بستر درياي خزر نيز نشا  مي

 باشد. هيدرات گازي مي
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هاي  وق  در شرايط  علي ايرا  با در اختيار داشتن ذخاير گسترده  شايا  ذكر است كه با وجود  عاليت

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

همچنين توسعه منابع  .تمركز كرده است متعارفتوسعه هيدروكربورهاي هاي  رو مطالعات اكتشا ي و بررسي 

كه توليد آ  را از منابع  باشد نفت ميجهاني گذاري گسترده و باال بود  قيمت  متعارف نيازمند سرمايهنفت غير

 .غيرمتعارف اقتصادي نمايد

 . منابع متعارف هيدروکربوري2-1

نفكت و   كربوريشامل مجموع كل ذخاير هيكدرو در كشور جمهوري اسالمي ايرا  منابع متعارف هيدروكربوري 

درصد ذخاير گكازي    5/56درصد ذخاير نفتي و  5/43 با  1394 سالابتداي در كشف شده  قابل استسصالگاز 

 نفكت  ذخايراز  درصد 5/19و  33/9 تنداش اختيار با دربدين ترتيب كشور . بوده استبشكه  دميليار 42/364

در ككه   به طوريارد اي در جها  د جايگاه ارزنده  خيزاي نفت قرار گر تن در منطقهو خاورميانه جها  و  متعارف

قرار داشته كه مطابس بكا احتسكا    جها  متعارف مجموع منابع هيدروكربوري نفت و گاز  هجايگاه نخست دارند

شود كشور تكا   بيني مي پيش   المللي، هاي بين هاي گذشته )توليد بدو  مسدوديت در سال توليد نفت معمولوند ر

  .براي توليد داشته باشد خام سال آينده نفت 110

در گكروه اوپك  و بكر اسكا  آمكار       خكام  نفت ذخاير دارندهومين سعنوا   ايرا  بر طبس آمار اوپ  به

 باشد.  چهارمين دارنده ذخاير نفت جها  پس از ونزوئال  عربستا  سعودي و كانادا مي  BPشركت 

 .دباش ميميدا   71  1-1  به شرح جدول 1393 كل تعداد ميادين  عال نفتي در سال        

1393تعداد ميادين فعال نفتي خشكي و دريا در سال  .1-1جدول 

تعداد)ميادين(عنوان/شركت

 خشكي

 38 خيز جنو  شركت ملي مناطس نفت

 13 شركت ملي مناطس مركزي ايرا 

 5 برداري نفت و گاز اروندا *شركت بهره

 17 شركت نفت  الت قاره ايرا  دريا

73جمعكل
 باشد لذا اين ميدا  در زمره ميادين  عال شركت مذكور در نظر گر ته شده است. ري از ميدا  آزادگا  با شركت نفت و گاز اروندا  ميبردا* حس بهره

)براسا  گزار  شركت ملكي   گازي ذخايرمترمكعب  تريليو  44/33جمهوري اسالمي ايرا  با كشور 

بر پايه گكزار   جها  را در اختيار دارد. ت شده گاز درصد از كل ذخاير اثبا 23/18سهمي معادل   نفت ايرا ،

 ذخايربا  BPبر اسا  آمار شركت  دومين وبعد از كشور روسيه تريليو  مترمكعب  2/34ايرا  با ذخاير   اوپ 
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بكا احتسكا  رونكد     شود كه بيني مي و پيش جهاني قرار دارد اولدر رده جها ،  ذخايردرصد از  2/18) 78/33

 سال ديگر گاز براي توليد و صادرات داشته باشد. 146تا   علي توليد

 دهد. نشا  مي 1393  تعداد ميادين  عال گازي را در سال 1-2جدول 

 1393تعداد ميادين فعال گازي خشكي و دريا در سال  .1-2جدول 

تعداد)ميادين(عنوان/شركت

 خشكي
 5 )سازندي و گنبدي، خيز جنو  شركت ملي مناطس نفت

 14 مناطس مركزي ايرا  )ميادين مستقل گازي، شركت ملي

 دريا
 1 شركت نفت و گاز پار 

 2 ،سازندي)شركت نفت  الت قاره ايرا  

1 شركت نفت  الت قاره ايرا  )ميادين مستقل گازي،

23جمعكل

 خام . منابع موجود نفت1-2-1

مده مناطس خشكي و مناطس دريكايي بكه   در صنايع باالدستي نفت و گاز به دو بخش عكشور هاي توليدي  شركت

  د.ان شرح زير تفكي  شده

هاي تابعكه شكركت ملكي نفكت      شركت دررا ميادين  عال نفتي در مناطس خشكي و دريايي  1-3جدول 

 دهد. ايرا  نشا  مي

 1393نفتي شركت ملي نفت ايران به تفكيك مخزن در سال  ن فعاليدامي. 1-3جدول 

 

 منابعنفتيخشكي
تيمنابعنف

دريايي

 خيزجنوبمناطقنفت
نفتوگاز

 اروندان

نفتمناطق

 مركزي
 نفتفالتقاره

 هنديجا  دارخوين چشمه خو  آسماري –بين   آسماري -منصوري  مسجد سليما 

 بهرگانسر آزادگا  دهلرا  بنگستا  –بين   بنگستا  -منصوري  آسماري-اللي

 نوروز  رجفي دانا  گلخاري رامين بنگستا  -اللي

 سرو  يادآورا   پايدار غر  آسماري -گچسارا  بنگستا  -مارو   آسماري-نفت سفيد

 ابوذر  يارا  پايدار شرق بنگستا  -گچسارا  آسماري -مارو  بنگستا -نفت سفيد

 درود   دالپري بي حكيمه بي آسماري -كوپال  هفتكل 

  روزا    سركا  كرنگا  بنگستا  -كوپال  آسماري -يالييز
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 رشادت   ماله كوه نرگسي شادگا   بنگستا -ياليي ز

 آغاجاري كبود
خامي  - چلينگر

 ) هليا ،
 رسالت   نفت شهر
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 1393نفتي شركت ملي نفت ايران به تفكيك مخزن در سال  ن فعاليدامي. 1-3جدول ادامه 

 

 منابعنفتيخشكي
منابعنفتي

دريايي

 نفتمناطقمركزي
نفتمناطق

 كزيمر

نفتوگاز

 اروندان
 نفتفالتقاره

 پازنا  پرسياه
خامي  - چلينگر

 )سورمه،
 سلما    آبا 

 بالل    سروستا  منصور آباد  كرنج سفيد لب

 سيوند     آباد سعادت مكا  سياه پرنج پلنگا 

 دنا   سومار  )بدو  توليد، خويز آسماري - سفيدرگ  كارو 

 نصرت     سوالبدر ا بنگست -سفيد رگ نار قلعه

 الوند     چهاربيشه  آسماري - رامشير باالرود

 اسفند     )بدو  توليد، رودك بنگستا  -رامشير بنگستا  - اهواز

 هنگام       پارسي آسماري - اهواز

      ايالم –تيمور  آ 

      سروك -آ  تيمور

 17 5 13 مخزن(51)38 جمعكل

 

 فتي خشكيمنابع ن .1-1-2-1

پكس از حفكر اولكين چكاه نفتكي      . باشكد  مكي نفت ايرا   هكنندبزرگترين توليد شركتمليمناطقنفتخيزجنوب

هاي  كانو  تسول و توسعه  ناورياين شركت هجري شمسي تاكنو    1287خاورميانه در مسجدسليما  در سال 

 مخكز   50 بكيش از  راهبكري  1393در سكال   ككه  جديد به منظور استخراج و توليد نفكت و گكاز بكوده اسكت.    

در اسكتا  خوزسكتا  و    متر مربكع كيلكو هكزار   400 اي ا كزو  بكر   گسكتره در را  هيدروكربوري بزرگ و كوچ 

 هبيشتر ميكادين  عكال در حكوز   . به عهده داشته است يلويه و بويراحمد و بوشهرگهايي از استا   ار   كه بخش

مخكز   مخكز  هيكدروكربوري هسكتند ككه عبارتنكد از       هگكرو  3 جنو   هر كدام داراي نفتخيزعملياتي مناطس 

)شامل مخاز  بنگستا   گروهپس از آ    آسماري نزدي  به سط  زمين كه از منابع عظيم نفتي برخوردار است 

مخز  خامي است ككه داراي  شكار بسكيار بكاال و       ترين اليه تر و آخرين و عميس نييبا عمقي پاايالم و سروك، 

  باشد. غيرمتعارف مي

شكركت آ  توليكدي و سكاير     5باشكد ككه    شركت تابعه مي 9داراي جنو   نفتخيزشركت ملي مناطس 
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 :باشند مي هاي خدماتي و پشتيباني به شرح زير ها به عنوا  شركت شركت

 :مناطق نفتخيز جنوب هاي توليدي شركت

  تيمكور  آ   اهكواز خكام از ميكادين    سرپرستي توليد نفت هكه حوض برداري نفت و گاز كارو  شركت بهره 

 نينفت و گاز كارو  بزرگتكر  يشركت بهره بردار به عهده دارد.در استا  خوزستا  رامين را  و منصوري

بشكه نفت در  و يليم  ياز  شيب يديجنو  با توا  تول زيمناطس نفتخ يتابعه شركت مل يديشركت تول

 ياز شكمال غربك    ديبه نفت سف يرقاز شمال ش ، ما ي)مسجد سل نيشركت از شمال به رام نيا روز است.

بكه سوسكنگرد و از    ياز جنو  غرب به شادگا   يجنو  شرق ازبه شو   از جنو  به آبادا  و خرمشهر  

شكركت بهكره    يديك است. نفت و گاز تول دهينفت و گاز مارو  مسصور گرد يشرق به شركت بهره بردار

بكا   موريحلقه چاه آبت 71با  يمنصور حلقه چاه 414اهواز با  ينفت يها دا ينفت و گاز كارو  از م يبردار

حلقكه چكاه    6حلقه چاه و آزادگكا  در حكال حاضكر بكا      1با  نيدارخو چاه  لقهح 2با  نيرام حلقه چاه 44

 گردد.ياستسصال م

هزار بشككه   800از  شيب دياهواز با تول يشركت  مخز  آسمار نيا تيتست مسئول يحوزه نفت 6 ا يم از

را به عهكده   ديسهم تول نيهزار بشكه در روز كمتر 2حدود  ديبا تول نيو مخز  رام نيترشينفت در روز ب

 دارند.

سرپرسكتي   هكه حوضك  است كيلومتر مربع 1400با وسعتي بالغ بر  برداري نفت و گاز مارو  شركت بهره 

در استا  را كوپال و شادگا    مارو  هاي رودخانه جراحي شامل ميدا  هاي غر  ميدا خام از  توليد نفت

متر و  شاري بيش از  5000ميدا  نفتي مارو  با ويگگي خاص در عمقي بالغ بر به عهده دارد. خوزستا  

در مقايسه بكا سكال   تشكيل شده است.  از دو مخز  نفتي و ي  مخز  گازي  پوند بر اينچ مربع 12500

 قبل مخز  مارو  بنگستا  در مدار توليد قرار داشته است.

 264حدود ششصد هزار بشككه نفكت در روز از مجمكوع     دينفت و گاز مارو  با تول يردارشركت بهره ب

 شود.مسسو  ميجنو   زيمناطس نفت خ يشركت مل ي رع ياز شركتها يكيبه عنوا   يديحلقه چاه تول

و از  يبه رودخانه جراح يشرق و جنو  شرق از د يشركت از شمال به هفتگل و نفت سف ييايجغرا  منطقه

اهواز  يلومتريك 30نفت و گاز كارو  واقع در  يبردارشركت بهره ياتيبه منطقه عمل يو جنو  غرب غر 

 .باشديوشادگا  م پالمارو  كو نياديم رندهيمربع در برگ لومتريك 1370بالغ بر  يمسدود بوده و با وسعت

كنكدگي در نقكاط   هكزار كيلكومتر مربكع و پرا    25در گسكتره   برداري نفكت و گكاز آغاجكاري    بهره  شركت 

سرپرسكتي توليكد    هحوضك   كهگيلويه و بوير احمد و سواحل استا  بوشهرهاي خوزستا    كوهستاني استا 



   23نابع هيدروكربوري م

 

 و مكارو   پارسكي  و رامشكير   1-سكفيد  رگ  پكرنج   كرنج  1-پازنا   آغاجارينفتي  هاي دا ميخام از  نفت

 را به عهده دارد. ها، )برخي چاه

ن يهزار بشكه در روز نفت سب  و سكنگ  783ن يانگيد ميبا تول يارنفت و گاز آغاج يشركت بهره بردار

د يك ن شركت با توليز جنو  است. ايمناطس نفتخ يتابعه شركت مل ياز جمله شركتها يدا  نفتياز هفت م

د يك فكه تول يصكادرات  و   يبكرا  يعات گازيبشكه ما 30870 نيبشكه نفت و همچن 17500روزانه حدود 

 .نفت و گاز را برعهده دارد

 150كيلومتر و عرض  400به طول ا زو  بر عملياتي  هبا گستر برداري نفت و گاز گچسارا  شركت بهره 

خكام از   سرپرستي توليد نفكت  هحوض بوشهر و  ار    خوزستا    بويراحمد و استا  كهگيلويه  4در كيلومتر

  گلخكاري   خكويز   اربيشكه هچ  نرگسكي   حكيمكه  بكي  بكي   گچسكارا    ميادين بينك  نفتي شامل  هاي ميدا 

 دو مخكز   را به عهكده دارد.    رودك  زاغه و كيلوركريموالبدرس  كرنگا   مكا  سياه  چلينگر  منصورآباد

توليد از دو مخز  زاغه و كيلوركريم اند. توليد نداشته 1392همچو  سال  1393ر سال درودك و خويز 

ميالتو  و بهبها  در   شهرنجا   سه قنوات  كوه دارا  شامل مخاز  شاهپور مخز  6و  باشد ميدر برنامه 

 .دنقرار دارآينده  توسعه هبرنام

 با مجموعا ميدا   18 از ديتول تينفت وگاز گچسارا  مسئول يبرداربهره شركتالزم به توضي  است كه 

 3گكاز    سيك  شكار و تزر  تيك تقو ستگاهيا 11  ييكارخانه نمكزدا 3  يبردارواحد بهره 10  حلقه چاه 654

گاز و گكاز   يهاشگاهيپاال و 2 – پازنا  900 – عيشامل كارخانه گاز و گازما عيمجتمع بزرگ گاز و گاز ما

گكاز   سكتم يگاز پازنا /گچسارا   س سيو تزر ديتول ستمي  سمهيحك يب يب 1300 و گچسارا  1200 –عيما

  1393در سكال   شركت نيرا برعهده دارد. ا نچيا 42تا  4خط لوله  لومتريك 6247 و حدودداال   و آغار

و  مهيحك يب ياز مخاز  گچسارا   ب بينفت به ترت ديكه عمده تولداشته است  توليد مخز  در مدار 13

   مككا  اهيسك  2 –  پازنكا  نگكر  ي  چل ي  نرگسك  ي  گلخكار  ن ي. مخاز  برديگيم صورت 2 – ديرگ سف

شكركت   نيك مخكز  در مكدار ا   نيدهمزيتكا سك   نيچهارم بيبه ترت زين زيگرنگا    سوالبدر  رودك و خو

جمعكا  بكا    ي  منصور آباد و ككوه ككاك  شهيزاغه  چهار ب م يلوركريمخاز   ك نيشوند. عالوه برايمسسو  م

 شوند.يم يشركت تلق نيا شدههزار بشكه در روز  بعنوا  مخاز  برنامه  18 ديمجاز تول تي ر 

كيلومتر مربكع در شكمال اسكتا      27000ياتي عمل هبا گستر برداري نفت و گاز مسجدسليما  شركت بهره 

  زياليكي   نكار  قلعه  سفيد لب  هفتگل  سفيد نفت  اللي  مسجدسليما  هاي يدا از م خام نفتتوليد   خوزستا  

در مكدار توليكد قكرار     كبود  ميدا  1393در سال  را به عهده دارد. باالرود   پلنگا  وكبود  كارو   پرسياه



24  1393زنامه هيدروكربوري كشور سال ترا 

 ينفتك  هيك با الساق چهار ناحشركت اين  .ه استتوليدي نداشت 1392دا  در سال در حاليكه اين مي داشت

واحكد   9 عكال    ريحلقه چاه  عال و غ 492 يدر حال حاضر دارا  ديقلعه نار  هفتگل و نفت سف د يلب سف

 تيك مربكع  عال  لومتريك 140به وسعت  ياگاز است و در مسدوده سيو تزر تيتقو ستگاهيا 4  يبرداربهره

 كند.يم

 :مناطق نفتخيز جنوب هاي خدماتي شركت

عمليات پشتيباني توليد نفكت را در منكاطس     چهار شركت خدماتي تخصصي   هاي عملياتي  وق  عالوه بر شركت 

 دهند. جنو  به شرح زير انجام مي نفتخيز

ي و شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت ي  مجموعه تخصص شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت:  

 ني است كه با تامين نيازهاي حمل و نقل واحدهاي ستادي و عملياتي نقشي موثر در نگهداشت توا  توليد 

هاي اين شركت تامين سوخت مورد نياز  مواد  ترين  عاليت خيز جنو  دارد. از مهم شركت ملي مناطس نفت

حفكاري  هكاي   و جابجكايي دككل   هاي لوله مغزي سيار هاي حفاري و دستگاه دكلهاي مصر ي  شيميايي  لوله

شكهري،    )درو  شهري و برو  اين شركت عمليات حمل و نقل سب   حمل و نقل مسا ري تعميراتي است.

آالت سيار ساختماني و دستگاه  حمل و نقل سنگين با امكانات متنوع و گسترده  برخورداري ناوگا  از ماشين

 ارد.هاي ويگه و استراتگي  عمليات خط لوله را برعهده د

بر  را آغاجاري و گچسارا  -هاي مركزي اهواز كارگاه: راهبري شركت خدماتي مهندسي توربين جنو   

  هفت گل  تل يالل ما  ينفت مسجد سل يتلمبه خانه ها يرارات و نگهديفه تعمين شركت و يا .عهده دارد

رات يو تعم يخدمات مهندس ن شركت  استمرار ارائهيف اين و اياط و ... را بر عهده داشته است. مهمتريخ

ر يوابسته و غ يهابه شركت ياتي  ارائه خدمات عملياتيعمل يبه واحد ها يزات صنعتين و تجهيتورب ياساس

ج  ار  با يه خليحاش يكشورها ينفت يهاا شركتيو  يداخل يهاوابسته به وزارت نفت  اعم از شركت

 مازاد است. يل هاياستفاده از پتانس
 

 يتهكا يجملكه  عال  از كه مسائل ر اهي كاركنا  صنعت نفت را برعهكده دارد.  :يرصنعتيشركت خدمات غ  

  يو مسككون  يادار يهكا ساختما  يو نگهدار ري  تعميتوا  به ارائه خدمات مهندسيشركت م نيمختلف ا

 اشاره نمود. ير اه يهاتي عال

از  يكك ي نمايكد  گكاز را راهبكري مكي   اي نفت و ه كه اجراي عمليات تعمير و تكميل چاه :شركت پيراحفاري  

باشد كه مركز آ  در شهرسكتا  اهكواز در جنكو     يجنو  م زيمناطس نفتخ يتابعه شركت مل يشركت ها



   25نابع هيدروكربوري م

 

 1  دكل مكش 1سب    يراتيدكل تعم 3 دارايدر حال حاضر  را يا يحفار رايپ شركت. است را يا يغرب

 تكروژ  يمخكز  حمكل ن   6همراه با  تروژ ين سيدستگاه پمپ تزر 3  يمائيچاه پ نيسنگ اتيدكل سب  عمل

 تننفت/گكاز را بكا بككار گكر      يديك تول يهكا و ر ع مشكالت چكاه  يدرو  چاه/ي. خدمات سر چاهباشدمي

 يهككابهمككراه پمككپ شككر تهيپ اريسكك يلولككه مغككز يهككامككدر  و دسككتگاه ييمككايچككاه پ يهككادسككتگاه

شكركت   5جنكو  و   زيك مناطس نفتخ يملشركت  تيدر حوزه  عال تروژ ين سيو تزر يكاردي/اسيمانكاريس

 دهد.ينفت و گاز تابعه انجام م يبرداربهره
   

استا  را  14تا  11درصدي كشور كه از  75در گستره  اين شركت  عاليت عملياتي شركتمناطقمركزيايران

 ككه  شكركت استا  كشور داراي تاسيسات نفت و گاز اسكت. ايكن    11باشد و در حال حاضر در  مي  گيرد دربر مي

 هكاي  در اسكتا   منطقكه عمليكاتي   4اي شامل سه شكركت بكا    در مجموعه و اي در توليد گاز كشور دارد سهم عمده

به شكرح   و ايالم چهارمسال و بختياري   ار   بوشهر  هرمزگا   كرمانشاه  لرستا   خراسا   كهگيلويه و بويراحمد

  :دارد  عاليتزير 

يلويكه و  گكه  گكا  زهرم  بوشكهر   اسكتا   كار    پكنج در  جنوبي برداري نفت و گاز زاگر  شركت بهره 

متر مكعب گاز در  و يليم 235حدود  ديتولبا شركت اين  .بويراحمد و چهارمسال بختياري  عاليت دارد

-به نكام  ياتيپنج منطقه عمل يشركت دارا ني. ادينمايم ديدرصد از گاز كشور را تول 40به   يروز نزد

 دا يك م 2و  يگكاز  دا يم 9كه شامل  يجنوب ي  سرخو   گشوا ير و داال   پارسنار و كنگا   آغا يها

ككاكي  ريكگ  شكوروم  دودروم     مند  بوشكگا   ككوه    ميادين نفتي خشت  كوههمچنين  باشد.ي عال م ينفت

قكرار  اين شركت )رشد،  عسلويه شرقي  خيام )اليه نفتي، و دالورا  در دست توسعه و يا برنامه توسعه 

 .دارند

 كار    بوشكهر و    يو شكانول در اسكتانها   يآغار  داال   نار  كنگا   تابناك  سرخو   همكا  وراو  مناطس

توسكعه   1386سروستا  و سعادت آباد ككه از سكال    ينفت يها دا يم نيهرمزگا  واقع شده اند. همچن

زو ايكن شكركت جك    و باعك  گرديكد   ديرسك  يبكردار بكه بهكره   1391ستا  آنها شروع شده بود در زم

در  زين خشت ينفت دا يم يبرداربهره همچنين .دريتوليدكنندگا  نفت در شركت مناطس مركزي قرار گ

  دستور كار اين شركت قرار دارد.

در اسكتا  خراسكا    را  خكانگيرا   ميادين گازي توليدكه عمليات  برداري نفت و گاز شرق شركت بهره  

 25را  ككه در  يدر منطقكه خكانگ   است.نفتي   داميدر حال حاضر  اقد تست سرپرستي دارد و رضوي 

مجكزا در   يمخكز  گكاز   3سكرخس واقكع شكده اسكت تكاكنو        يشكهر مكرز   يشمال غربك  يلومتريك

 3000تكا   2800ن يآنها بك  يهاغيهكم قرار گر ته انككد و عمس ست يكه بر رو يسيطاقد يساختارهككا
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ن يباالتر .قرار گر ته اند يبرداراست كه مورد بهره يدين است كشف شده و مدت مديمتر از سط  زم

مخكز    يانيم يه گازيار خو   اليبس يبا تخلخل و تراوائ ” D ” جهيشور يا/ماسهيمخز  شن يه گازيال

 يمخز  سكنگ آهككك   ينيه پائيكم و ال يبا تخلخكل و تراوائكك ” B ” جككهيسخت شور يسنگ ماسكه ا

 .باشديباال م يشكا ككدار مزدورا  با تخلخل كم و تراوائ
 

و    قملرستا   ايالم  كرمانشاه هاي استا در  عاليت  هحوز با تمركز غر  برداري نفت و گاز  شركت بهره 

برداري شكركت   هاي بهره در ميا  شركتنفت  هترين توليدكنند عمده  هاي شمالي استا  خوزستا  بخش

منكاطس  نفكت  شكركت  توليدي  عال اكثر ميادين نفتي عمليات اين شركت  .باشد مينفت مناطس مركزي 

خو   دهلرا   پايدار غر   پايدار شكرق    چشمه هاي ميدا نظير مركزي را در نوار مرزي غر  كشور 

و كوه را در اسكتا  لرسكتا     و دو ميدا  سركا  و ماله سومار )توليد زودهنگام،   شهر نفت  دالپريدانا   

دانكا   اليكه بنگسكتا      2دهلكرا    كاز   2سعه  از تو هميادين نفتي در حال توسعه و يا در برنامهمچنين 

 و بابكاقير   سومار ويزنهار   سمند  آذر  البرز قم  شاخه  آبا   نگوله چكوه   ماله سركا  2چشمه خو    از

 نمايد. مي  سرپرستيرا ول بانك

در جغرا يكايي غكر  اسكتا  خوزسكتا  تكا مكرز عكراق را         همسكدود  ارونددانبردارينفتوگازبهرهشركت

يكادآورا    جفيكر و   دارخكوين  نفتكي  عكال  هاي نفتي تست مديريت اين شركت شامل ميادين  حوضه  گيرد برمي

ميادين در دست توسعه و آزادگا  جنوبي )توليد زودهنگام، و  )توليد زودهنگام،  شمالي )توليد زودهنگام،  يارا 

سكهرا  و     اروند  اميد  خرمشهر  مشتاق  رخهكدبن  سوسنگرديارا  جنوبي   آزادگا  شمالي  هتوسع هيا در برنام

 . باشد مي مهر

 منابع نفتي دريايي .2-1-2-1

 همنطقك در شكش   را نفتي و گازي هاي ميدا  هو توسعبرداري  بهره 1393در سال  ايرانهقارشركتنفتفالت

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

از ككه   جها  اسكت  ييايدر نفت كننده ديتول يهاشركت نيبزرگتر از ن شركتيا به عهده داشته است.كيلومتر 

 الوا  نفكت  پكاك،؛ يكن )ايرا  و پكا  آمكر  يك پ،؛ نفكت ا يريس) ايتاليا و را يا نفت ادغام پنج شركت منسل شده

 . شد ليتشك را يسو  نفت شركت و، نوكويميا) را يا ييايدر يالملل نيب نفت ؛،الپكو)
 

 : عبارتند ازتست پوشش منابع نفتي مناطس 

در  نفتي هاي ميدا و  و بهرگانسرهنديجا  نوروز  سرو   : يا ته  با ميادين توسعه بهرگا منطقه عملياتي  
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 بخش خشكي اين منطقه واقع در .و سرو  سربهرگان    هنديجا  ماهشهر هتوسع دست توسعه يا برنامه

بخش خشكي و يفه تداركات و  .باشداز استا  بوشهر مي ميانه راه ارتباطي دو شهرستا  ديلم و گناوه

برداري شده در سكوي بهرگانسر بر اينكه نفت بهره عالوه .دار استپشتيباني از سكوهاي تابعه را عهده

ن و از يو  از بزرگترسر ينفت يسكو گردد.ه خارك براي صادرات منتقل ميخط لوله به جزير نيز توسط

ميدا  در  .باشديمدر اين منطقه جها   ين سكوهايترشر تهيش نفت خام از پينظر انجام مراحل پاال

اينچ  22هزار بشكه در روز آغاز و از طريس خط لوله  90توليد از ميزا   84 مه اول سالدر نينيز  زنورو

مجزا در ميدا  سرو  به پايانه  به ميدا  سرو  منتقل و پس از  رآور  نهايي در ي  سكوي

 .گردد منتقل  ذخيره و صادر مي (.F.S.U) صادراتي و شناور سورنا

 

در دسكت  /گكازي   نفتكي  هكاي  با ميادين توسعه يا ته ابوذر  درود و  روزا  و ميدا  گعملياتي خار همنطق 

ا ير درينچ زيا 24لوله ط له خيدا  ابوذر بوسيمنفت  آر  و اسفنديار.  روزا   برنامه توسعه در توسعه يا

 يدا  درود در حال حاضر دارايمهمچنين  .شوديارسال م يساز رهيره خارگ جهت  رآور  و ذخيبه جز

 يها هيباشد. كه پس از تصفيهزار بشكه در روز برخوردار م 70زا  يبه م يديحلقه چاه بوده و از تول 53

 53 يدارانيكز  دا   كروزا   يك م .گردد يارسال م يزسا رهي  به مخاز  ذخيخشك ه در كارخانهيه و ثانوياول

 20له خط لوله يدا  بوسين ميباشد. نفت ايمشترك م يربستا  سعودع دا  مرجا يحلقه چاه بوده و با م

دا  ين ميشود. پروژه توسعه ايارسال م يساز رهيجهت  رآور  و ذخ يسات خشكيا به تأسير درينچ زيا

 .در حال اجرا است
 

هكزار بشككه در روز برخكوردار     105در حال حاضر اين منطقه از توليدي به ميزا   :الوا ي منطقه عمليات 

در دسكت  نفتي/گازي  هاي سلما   رسالت  رشادت و بالل و ميدا شامل ميادين نفتي منطقه الوا  . است

 .باشدمي و سلما  ي ردوسگلشن    آلفا رشادت  برنامه توسعهدر توسعه يا 

سكات  يت تأسيك ر   باشد.يس آ  ميحلقه چاه تزر 10و  يحلقه چاه نفت 44 يدارادا  مشترك سلما  يم

بكه   ييايك نچ دريك ا 22له خط لولكه  يبوس يديولتنفت  .هزار بشكه نفت و مواد همراه است 220آ  حدود 

 يداراكه  دا  رسالتيدر م .گردديارسال م يسازرهيره الوا  جهت  رآور  و ذخيجز يسات خشكيتأس

 .باشكد يهزار بشككه نفكت مك    8مه  عال و در حال حاضر يدا  نين ميد روزانه از اياست  تول حلقه چاه 14

ا جهكت  ير درينچ زيا 14هزار بشكه در روز توسط خط لوله  40 توليدبا نيز  بالل يدا  نفتيمنفت سكوي 

 .شوديره الوا  ارسال ميبه جز يره سازيذخ

 ره يك جز نيدر ا را يسو  ير  و  عال شد  شركت نفت ا جيبا اكتشاف نفت در خل منطقه عملياتي سيري 
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منطقكه از   نيك آغاز شكد. در حكال حاضكر ا    1355در سال  يمنطقه نفت نيبار استخراج نفت در ا نينخست

ايكن منطقكه    ميادين توسكعه يا تكه   باشد.يهزار بشكه در روز برخوردار م 150 زا يبه م يديتول تي ر 

  .باشدمي  رزام  هدرحال توسع نفتي دا و مي نصرتالوند  سيوند  دنا   شامل

كه بزرگترين جزيره خليج  ار  است براي توسعه ميدا  هنگكام انتخكا  و ايجكاد     عملياتي قشم  منطقه 

ميكادين در  مبكارك و  نفتي هنگام و   هاي ميدا  و داراي هزار بشكه نفت آغاز شد 80تأسيسات براي توليد

 .است   بينالود و هامو تفتا   توسن  A  B  C  Dهرمز  هنگام  مبارك  هتوسع هبرنام

 كه در حال حاضر  اقد ميادين نفتي است.  منطقه عملياتي كيش 

 شركت نفت و گاز پارس

در نكواحي مشكترك و    Cو  1A   2A  B نفتي پار  جنوبي كه شكامل چهكار اليكه     اليه شركت نفت و گاز پار 

 .باشد كه در دست توسعه قرار دارد غيرمشترك مي
 

 . منابع موجود گاز2-2-1

 خشكيگازي منابع .  1-2-2-1

 باشد:  صورت زير مي ها به تفكي  شركت  بهمناطس خشكي  عال و غير عال گازي  ادينمي

گاز توليدي اين منطقه بيشتر از طريس گازهاي همراه گنبدي ميادين  شركتمليمناطقنفتخيزجنوب:

سفيد و گاز توليدي سكازندهاي گكازي در ايكن منطقكه  شكامل       تنفتي شامل گازهاي گنبدي ميادين پازنا  و نف

و سكازندهاي گكازي ككارو     شكود   يا ته ژوراسي  مسجدسليما   خامي مارو  تامين مي سازندهاي گازي توسعه

سفيد بنگسكتا   اهكواز    حكيمه خامي  بين  خامي  قلعه ناربنگستا   كرنج خامي  لب بي بنگستا   پازنا  خامي  بي

 سفيد خامي  زياليي بنگستا  و ميالتو  سورمه در برنامه توسعه قرار دارند. غاجاري خليج  رگ هليا   آ

ميادين عمده مستقل گكازي  عكال و غير عكال در خشككي بكه شكرح زيكر در         شركتمناطقمركزي:

 هاي تابعه اين شركت قرار دارند:  شركت

 عال در حال توليد آغكار و داال   نكارو    ميدا  گازي 10با  برداري نفت و گاز زاگر  جنوبي شركت بهره 

و ميادين در دسكت توسكعه گكازي      سروستا  و سعادت آباد هما  كنگا   تابناك  شانول  وراوي  سرخو 

دي  سپيدزاخور  گردا   گشويي جنوبي و ميادين در برنامه توسعه سفيدباغو   هالگا   نم  غربي  نمك   

 سفيد و مدار.  )اليه گازي،  خيامزيره   كنگا   مختار  عسلويه غربي 

توسكعه   )داراي طكرح  با ميدا   عال گازي در حال توليد تنگ بيجار برداري نفت و گاز غر  شركت بهره 

 و ميدا  بزرگ گازي در برنامه توسعه كبيركوه و راوندي. ، از دوم تنگ بيجار
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ورا   شكوريجه وگنبكدلي و   با ميادين گازي  عال در حال توليد مكزد  برداري نفت و گاز شرق شركت بهره 

 سعه يا برنامه توسعه تو  و ا شار.ميدا  در دست تو

 .برنامة توسعة سلخ ميدا  در و  )قشم،: با ميدا   عال گورزين قارهشركتنفتفالت

 درياييگازي منابع . 2-2-2-1

 :هستندشرح زير   به  تست مسئوليت دو شركت 1393سال  درتوسعه دريايي   درحال  عالميادين عمليات 

  ميكدا    و توسكعه   جنكوبي   پكار    گازي  ميدا    ازهاي  كليه  توسعه  مسئوليت شركتنفتوگازپارس

و همچنين توسعه اليه نفتي پار  جنوبي را در آ  هاي خليج  ار    و  ردوسي    گلشن شمالي  پار   هاي گازي

 14 آ خيكره گكاز   ذاسكت ككه   هاي گكازي مسكتقل دنيكا     ترين ميدا  از بزرگ جنوبي پار  ميدا . باشد دارا مي

درصد  از كل گاز دنيكا و   7.5ميليارد بشكه ميعانات گازي است كه حدود  18تريليو  متر مكعب گاز به همراه 

كيلكومتر   3700كيلومتر مربع است.  9700مساحت آ  و  شود نزدي  به نيمي از ذخاير گاز كشور را شامل مي

توسكعه ميكدا  گكازي    قرار دارد. هاي سرزميني قطر  كيلومتر مربع در آ  6000را  و هاي اي مربع آ  در آ 

 همچنكين  پار  جنوبي به منظور تأمين تقاضاي روبه رشد گاز طبيعي  تزريس به ميادين نفتي  توليد ال ا  جي و

بنكادر   ترتيكب  پكذيرد. بكدين   صادرات گاز و ميعانات گازي به عنوا  خوراك واحدهاي پتروشكيمي صكورت مكي   

كيلومتري جنو  شرقي بوشهر به عنوا  منطقه ساحلي براي ايجكاد تأسيسكات    220و  270عسلويه و تنب  در 

 .اند خشكي و توسعه اين ميدا  انتخا  شده

 عكال و در   1393هاي گازي اين  ازها در سال  انجام شده و ميدا  10الي  1 ازهاي  كامل طرح توسعه

اين ميدا  در مدار توليد قرار گر كت و پكس از آ  نيكز در     12 از  1392ر سال همچنين داند.  حال توليد بوده

 . اضا ه شدندمدار توليد  بهنيز  16و  15 ازهاي  1393سال 

در دسكت و  و ميادين گازي الوا    عال ميدا  گازي  سلما   عال سازند گازي فالتقارهنفتشركت

بلوك  ارسي،  آر    ارور اي و بي  الوا  و مخاز  سازندهاي    رزاد   )   رزاد الفيا در برنامه توسعه كيش

 دار است. بهرگانسر  بالل  رشادت  اسفند   روز     روز آ  تندر و ايرا  دهر را عهده سلما  گازي

 دهد. نشا  ميايرا  هاي تابعه شركت ملي نفت  شركت  تفكي به دريا را در توليدي  ميادين  عال 1-4جدول
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 1393شركت ملي نفت ايران در سال  گازي ن فعالديميا .1-4جدول 

 منابعگازيدرياييمنابعگازيخشكي

 نفتفالتقاره پارسنفتوگاز نفتفالتقاره نفتمناطقمركزي خيزجنوبمناطقنفت

 داال  مزدورا  سازند مارو  خامي 
ميدا  گورزين 

 *)قشم،
 جنوبي پار  ميدا 

  ميدا  سلما /سازند كنگا

 داال  

 
ژوراسي   سازند

 سليما مسجد
   تابناك شوريجه

ميدا  الوا / 

 داال  سازندكنگا 

    هما گنبدلي سازند لب سفيد 

    شانول نار گنبدي پازنا  

    وراوي كنگا  گنبدي نفت سفيد 

    سراچه سرخو   

    بيجار تنگ آغار  

 2 51411جمع

 .قرار گر تدر اختيار شركت نفت مناطس مركزي ايرا  و پس از آ  تاريخ در تعهد توليد شركت نفت  الت قاره  1391تا پايا  خرداد ماه برداري از ميدا  قشم  بهره* 

 

 . اکتشاف نفت و گاز3-1

 هاي اكتشافي . فعاليت1-3-1

شف كشف نفت و گاز از ميادين مشترك و مرزي  ك  از جمله اهداف مهم مديريت اكتشاف شركت ملي نفت

اند   هاي جديد براي جايگزيني بخشي از نفت توليدي مخازني كه در نيمه عمرشا  قرار گر ته نفت ميدا 

 كشف در مناطس نفتي به منظور تامين–تر ميادين در حال توليد و توسعه هاي عميس اكتشاف نفت و گاز در ا س

هاي  هضهاي اكتشا ي در همه حو يتتوسعه  عالو كشف گاز در ميادين مستقل و نياز براي تزريس  گاز مورد

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

هاي اكتشاف شركت ملي نفت ايرا  قرار دارد  تاكنو  اطالعات اكتشا ي بخش عظيمي از اين  اولويت اول برنامه

 بي شده است. نواحي گردآوري  بررسي و ارزيا



طرحاكتشافنفتوگاز
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توا  به موارد زير اشاره  مي 1393و  1392هاي اخير هاي مديريت اكتشاف در سال  عاليتمهمترين از جمله 

 نمود:

  هاي نوين مورد نظر  با  رارسيد  پايا  عمر شناسايي مخاز  كم عمس  اكتشاف مخاز  عميس با رو

اين ارتباط مطالعه و بررسي مخاز  پاالزويي  زيرين به منظور مديريت اكتشاف قرار گر ته است. در 

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

براي اولين بار اين مديريت توانسته است از رسوبات مربوط به پاالزويي  زيرين به گاز دست  1393

 يابد. 

  با شناسايي آثاري از نتايج مطالعات و اكتشاف و توسعه مغا  در استا  اردبيل كه كشف نفت در بلوك

قطعي حفر چاه اوليه در منطقه خروسلو مغا  حد اصل شهرستا  گرمي و پيله سوار بدست آمده است  

 حلقه چاه اكتشا ي در اين بلوك حفاري شود.  4قرار است به زودي    لذارسد به نظر مي

  شناسكي بكا هكدف مطالعكات      طرح مطالعات زمكين  18شركت مناطس نفتخيز جنو  در  1393در سال

ه كه از بوداجرا  حالبيني بهينه توليد از اين مخاز  در  سازي آنها براي پيش شناسي مخاز  و مدل زمين

سكازي مخكز  آسكماري     آ  جمله مطالعات جامع مخاز  آسماري ميدا  پازنا  و مطالعه جامع و مدل

 سككوالبدر  كككارو   پككرنج  رامككين  هككاي گچسككارا    اسككت. ايككن مطالعككات در ميككدا ميككدا  زياليككي 

 شود. نار  اللي  مارو  و باالرود اجرا مي حكيمه  چلينگر  قلعه بي بي

 

 هاي ژئوفيزيك در خشكي پروژه

 نگاريدوبعديخشكيعملياتلرزه

 95/1587 معادل بكا  1392و در سال كيلومتر  72/913 نگاري دو بعدي در حدود عمليات لرزه 1393در سال 

 است.  انجام شده كيلومتر توسط مديريت اكتشاف 

هاي ساختماني وجكود دارد  بكر ايكن اسكا  قكرارداد       با توجه به اينكه در غر  كشور احتمال وجود تله

بكا موقعيكت جغرا يكايي غكر  كشكور )اسكتا  كرمانشكاه، در مسكدوده          ذهكا  نگكاري دو بعكدي ميكدا      لرزه

نگكاري دو   خكط لكرزه   16هاي سرپل ذها   اسالم آباد غر  و قصرشيرين منعقد شد. در ايكن طكرح     شهرستا

سكاز بنگسكتا  تكا دهكرم برداشكت       هاي مخكز   كيلومتر با هدف تصويرسازي از ا س 1100بعدي جمعا  به طول 

گستا   خكامي و دهكرم   هاي بن نگاري منطقه  ا س خط  عميس خواهد بود. در اين لرزه 10شود كه از اين تعداد  مي

بينكي   مدنظر خواهد بود. در اين منطقه چندين طاقديس زيرزميني كه به طكور عمكده داراي گكاز هسكتند پكيش     
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  شود.  مي

 
 

 بعدينگاريسهعملياتلرزه 

انجكام  توسكط مكديريت اكتشكاف    كيلومتر مربع  50/10 بعدي در حدودسه نگاري  عمليات لرزه 1393در سال 

پيگيكري و   1393اي در اين خصوص صورت گر ته كه در سال نيز اقدامات گسترده 1392است. در سال  شده 

 اند:به طور مختصر به شرح ذيل ارائه شده

  

o تر مخاز   نگاري ميدا  رامين با هدف تعيين مشخصات ساختماني و شناخت دقيس عمليات لرزه

اي  توليد نفت در منطقهآسماري و بنگستا  و تهيه نقشه و كسب اطالعات بيشتر براي ا زايش 

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

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

 خواهد شد.  ميدا  در مخاز  آسماري و بنگستا  و همچنين اكتشاف مخز  خامي استفاده

o  بعدي ميادين بي بي حكيمه  كيلور كريم و سياه مكا  در حوزه عملياتي  3پروژه لرزه نگاري

هاي  . اين پروژه يكي از بزرگترين پروژهه استشركت مناطس نفتخيز جنو  در حال اجرا بود

استا  خوزستا    4شود كه مسدوده عملياتي آ  در  مطالعات ميادين اين شركت مسسو  مي

كيلومتر مربع  100هزار و  2اي به وسعت  گيلويه و بوير احمد   ار  و بوشهر در گسترهكه

تر مخاز  آسماري  بنگستا  و خامي اين  شود. هدف از اجراي اين پروژه شناخت دقيس انجام مي

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

بي بي حكيمه در بخش جنوبي و   هداف اين پروژه تعيين مشخصات ساختماني ميدا ديگر ا

سفيد و سوالبدر و همچنين شناسايي  هاي مجاور از جمله رگ   با ميدا بررسي ارتباط آ

 باشد. پتانسيل نفتي مي

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

 است.

 شناسي اکتشافي پروژه زمين

ايكن  . همچنكين  كيلومتر مربع صكورت پذير تكه اسكت    50477شناسي در وسعت عمليات زمين 1393 در سال 
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كيلومتر مربع در نكواحي   56800بر  ساختماني در وسعت  شامل بر  چينه شناسي و 1392عمليات در سال 

 ت. بوده اسمكرا   مغا   زاگر   ايرا  مركزي و كپه داغ 

 1-5در جدول  1383-93هاي اكتشا ي انجام شده كل شركت ملي نفت ايرا  در طي دوره   عاليت

 نشا  داده شده است.
 

 1383-93هاي  هاي اكتشافي سال فعاليت. 1-5جدول 

138313841385138613871388واحدشرح
 *61670 *266745 83521 6/1128 54659 36480 كيلومترمربع شناسي عمليات زمين

  3/2430 6/2706 7/885 1145 5083 8445 كيلومتر )دو بعدي، و يزيكيئعمليات ژ

 66/525 5/312 1/382 1372 1596 - كيلومترمربع عمليات ژئو يزيكي )سه بعدي،

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

13891390139113921393واحدشرح
 50477 56800 134266 303535 130606 لومترمربعكي شناسي عمليات زمين

 72/913 95/1587 2093 28/1357 **4/1936 كيلومتر )دوبعدي، و يزيكيئعمليات ژ

 50/10 - 235 ^83/1415 26/906 كيلومترمربع عمليات ژئو يزيكي )سه بعدي،

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

 باشد. هاي اكتشا ي مي كيلومتر مربوط به عمليات ژئو يزي  بلوك 103دهد. ** واحي مطالعه شده را نشا  ميعدد گزار  شده وسعت ن *

 

باشد بدين معني  مو قيت ميضريب هاي اكتشا ي  هاي مهم  عاليت شايا  ذكر است كه يكي از شاخص

هايي كه به مرحله توليد  هاي اكتشاف هميشه با ريس  همراه است لذا بر طبس تعريف  نسبت چاه كه  عاليت

شود. برطبس گزار   هاي حفر شده به عنوا  ضريب مو قيت نام برده مي كل تعداد چاه بهرسند  اقتصادي مي

ترين كشورها در حوزه  هاي اخير به يكي از مو س مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايرا   كشورما  در سال

ميليو  بشكه نفت در ايرا   4409مه چهارم توسعه حدود بر اسا  برنااكتشاف تبديل شده است  به طوري كه 

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

كه ميانگين ضريب مو قيت جهاني در حدود  در حاليگاز كشف شده رتبه نخست را كسب كند. در اين ارتباط 

شود و  گذرد دامنه اكتشا ات كشور كوچكتر مي رغم اينكه هر چه از عمر اكتشاف مي يدرصد است  عل 35تا  30

در نتيجه ضريب مو قيت بايد كاهش يابد  ليكن به علت پتانسيل خو  و زيادي كه در كشور وجود دارد 

در  هاي اخير  به طوري كه اين ضريب همچنا  مانند سالباال بوده است. ها  همچنا  ضريب مو قيت طي سال

 است. بوده  درصد 70نيز در حد  1393سال 

 هاي اكتشافي در درياي خزر فعاليت
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متري  700از نظر موقعيت جغرا يايي در انتهاي بخش مرزي و در عمس كه ميدا  سردار جنگل كشف گاز در 

ذخيره نفت  اين در حاليست كه حجم  شود هاي درياي خزر قرار دارد و ي  ميدا  مستقل مسسو  مي آ 

 رجا در اين ميدا  هنوز به طور دقيس مشخص نشده است. د

مشخص  1391در سال )بلوك اكتشا ي سردار جنگل،  حفر نخستين چاه در درياي خزراتمام پس از 

درصد  25ميليارد بشكه بوده كه با احتسا  ضريب بازيا ت  2گرديد كه ذخاير نفت درجاي اين ميدا  حدود 

ي در ميدا  سردار حفر دومين چاه نفت 1393در سال  از آ  وجود دارد.ميليو  بشكه  500امكا  برداشت 

 ضمن آنكه همزما   متري توسط سكوي حفاري نيمه شناور ايرا  اميركبير ادامه داشت 2664جنگل تا عمس 

اي و توليدي )زودهنگام، در حوزه خزر و همچنين تامين تجهيزات مورد  پروژه مطالعات جامع اكتشا ي  توسعه

با پيشر ت حفاري چاه دوم احتمال  براي پشتيباني حفاري از سوي شركت نفت خزر نيز دردست اقدام بود. نياز

 برداشت زودهنگام از اين ميدا  وجود دارد.

در دو سال گذشته دستيابي به ي  اليه خو  در بخش خشكي نظر به اينكه   هاي  وق بر  عاليت عالوه

مطالعات تكميلي آ   و نتيجه ميسر گرديد  نشا  داده )دشت گرگا ، تا كه وجود هيدروكربور را در استا  گلس

اين    براي تكميلتوا  دست يا ت به ساختار هيدروكربوري در اين منطقه مي مشخص كرد كه در اعماق پايين

ي در دو  از غربي و شرقدوبعدي نگاري  اجراي لرزه 1393در سال   دو بعدي و پيشر ته نگاري اطالعات با لرزه

  .قرار گر تدر استا  گلستا  در دست انجام 

 

 هاي حفاري . فعاليت2-3-1

هاي توسعه يا نگهداشت توليد  عمليات  هاي باالدستي نفت و گاز و اجراي طرح در  رآيند  عاليت 

به طوري كه  عاليت حفاري در همه   باشد و از اهميت زيادي برخوردار است ترين  عاليت مي حفاري اساسي

شركت  چندينتوليد در حفظ و ا زايش سط  توليد نقش به سزايي دارد. در حال حاضر  و هاي اكتشاف زمينه

ها شركت ملي  ترين آ  دارند كه مهم  عاليتشركت ملي نفت ايرا  هاي  طرحنفت و گاز حفاري حفاري در 

 باشند. حفاري ايرا  و شركت خصوصي حفاري شمال مي

هاي حفاري جها  است  ار داشتن امكانات پيشر ته يكي از معدود شركتبا در اختي ايرانشركتمليحفاري

دهد. اين شركت با در  را انجام مي ههاي نفت و گاز و خدمات  ني و مهندسي مربوط كه عمليات حفاري چاه

استيجاري دستگاه  74از دستگاه  6)دكل دريايي  3شامل دستگاه حفاري خشكي و دريايي  74اختيار داشتن 

العبور و كوهستاني عمليات حفاري  ترين شرايط آ  و هوايي و مناطس صعب اقصي نقاط ايرا  در سخت در ،است

 . رساند هاي نفت و گاز را به انجام مي چاه
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حفاري خشكي و دريايي سب   سنگين و  وق سنگين ملكي و  هاي اين شركت با  عاليت دستگاه

زستا   ايالم  بوشهر  كهگيلويه و بويراحمد  هرمزگا   هاي خو در استا  1393در سال  الذكر  وق استيجاري

 ار  و خراسا  رضوي در حوزه عملياتي شركت ملي مناطس نفتخيز جنو   شركت مهندسي و توسعه نفت  

ت ملي شركت نفت  الت قاره  شركت نفت مناطس مركزي  شركت نفت و گاز پار  و مديريت اكتشاف شرك

 سهم اول بازار حفاري كشور را در اختيار داشته است. هطوريك بهنفت در حال حفاري بوده 

گيري   شركت ملي حفاري ايرا  عالوه بر عمليات حفاري  عمليات خدمات  ني و مهندسي شامل نمودار

پذيري  حفاري با  هاي مغزي سيار  اسيدكاري ويگه و گسترده  تزريس پيمايي  نمودارگيري از سيال حفاري  لوله چاه

هاي حفاري ملكي و  دستگاه بادهي چاه را  ري چاه  حفاري  روتعادلي  نصب آويگه و آزمايش و بهرهگذا هوا  لوله

چو  شركت ملي مناطس نفتخيز جنو   شركت نفت مناطس مركزي  مديريت همهايي  شركت بهاستيجاري خود 

پار  جنوبي و  هاي پروژه  اكتشاف شركت ملي نفت ايرا   شركت مهندسي و توسعه نفت  شركت  الت قاره 

 كند. مي ارايههاي بخش خصوصي  تمامي شركت

هاي  عال در عرصه حفاري كشور است و تنها شركت خصوصي حفاري  از ديگر شركت شركتحفاريشمال

متر  700هاي عميس باالي  المللي است كه در خاورميانه و كشورهاي عضو اوپ  مسلط به حفاري در آ  بين

دكل دريايي در صنعت نفت  2دكل خشكي و  7دستگاه حفاري شامل  9با  1393است. اين شركت در سال 

هاي تعميري  تكميلي   هاي حفاري  خدمات  ني/ مهندسي در چاه  عاليتايرا   عال بوده است و عالوه بر

سازي مواد شيميايي و سيما    اي و اكتشا ي نفت و گاز را نظير سيما  كاري  اسيدكاري  سرويس ذخيره توسعه

هاي حفاري اين  مير و نصب تاسيسات سرچاهي  نمودارگيري از گل حفاري و ... انجام داده است. دستگاهتع

هاي خليج  ار  در طرح توسعه  شامل دستگاه حفاري  وق سنگين سسر ي  در آ  1393شركت در سال 

است  در اختيار ميدا  گازي پار  جنوبي و دستگاه سسر دو كه مشابه دستگاه سسر ي  با  ناوري پيشر ته 

  .توسعه ميدا  پار  جنوبي استفاده شده است 19هاي شركت پتروپار  قرار گر ته و در  از  پروژه

 هاي اخير اينمرزي اين شركت با دستگاه ايرا  خزر  عاليت دارد. در سال هاي برو  از نظر  عاليت

هاي روسي و چيني  ارجي نظير شركتاماراتي  عاليت حفاري را با وجود رقباي خ –دستگاه با شركت انگليسي 

 براي كشور تركمنستا  دنبال كرده است. 
 

 شركت ملي نفت ايرا  را در دوره زمانياي توسعههاي كل حفاري  آمار مربوط به  عاليت 1-6جدول 

 دهد. نشا  مي 93-1383
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 1383-93ي ها سالاي طي  حفاري توسعهكل ي ها فعاليت .1-6جدول 
138313841385138613871388واحدشرح

 445000 * 5/532402 399387 445623 345004 331914 متر متراژ حفاري شده

 77 *5/73 0/73 77 48 48 )سال، دكل شده كارگر ته هب  هاي دكل  تعداد

 263 260 00/276 202 155 175 حلقه چاه حفر/تعمير/تكميل  ها چاه  تعداد

13891390139113921393واحدشرح

 809400 708983 #825225 769900 582697 متر متراژ حفاري شده

 134 105 123 112 2/95 ،ال)س دكل شده كارگر ته به هاي تعداد دكل

 385 350 396 321 **146 حلقه چاه يا ته، )خاتمههاحفر/تعمير/تكميل تعدادچاه

 هاي برو  مرزي نيز لساظ شده است.ليتكار گر ته شده  عاهاي به* در عملكرد متراژ حفاري و تعداد دكل

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

 باشد. هاي حفاري داخل كشور مي هاي حفاري مربوط به  عاليت شاخص #

هكاي   دككل  و شكده  /تعمير/تكميكل ي حفاريهكا  چكاه  تعداد 1393در سال دهد كه جدول  وق نشا  مي

 . درصد ا زايش داشته است 16/14و  6/27و  1/9به ترتيب  و ميزا  متراژ حفاري كارگر ته شده هب

 . ذخاير نفت و گاز4-1

منجر به شناسايي   هاي اكتشا ي كه توسط مديريت اكتشاف شركت ملي نفت انجام شده  عاليت 1393در سال 

ميكزا  ككل توليكد انباشكتي و     براسا  آ  در نهايت ه شده كذخاير گازي همراه با ميعانات گازي قابل توجهي 

 ولابه ترتيكب در جكد   1393سال انتهاي مانده هيدروكربورهاي مايع و گاز طبيعي تا  قابل استسصال باقي ميزا 

 نشا  داده شده است. 1-2و  1-1 هايو نمودار 1-8 و 7-1

يدروكربوري مايع كشكور معكادل   ميزا  كل ذخاير ه 1393گردد  تا پايا  سال همانطور كه مالحظه مي

درصد در دريا قكرار دارد. همچنكين ميكزا      29درصد آ  در خشكي و  71باشد كه ميليارد بشكه مي 43/158

درصد  40تريليو  مترمكعب بوده كه از اين مقدار حدود  44/33معادل  1393ذخاير گازي كشور تا پايا  سال 

 ي است. درصد آ  در مناطس درياي 60در مناطس خشكي و 
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   1393 سالتا پايان كشور مايع  يهيدروكربورذخاير وضعيت  .1-7جدول

 هميلياردبشك واحد:                                                                                                                                    

تاكلتوليدانباشتيخيرهنهاييذذخيرهدرجاياوليهنوعمناطق
1393سالپايان

درقابلاستحصال
1393سالپايان

 خشكي

 13/88 14/64 28/152 17/581 نفت خام

مايعات و 

 ميعانات گازي
86/68 13/31 33/6 80/24 

 93/112 48/70 41/183 04/650 جمع

 دريا

 32/15 79/7 12/23 27/129 نفت خام

مايعات و 

 زيميعانات گا
08/54 33/32 15/2 18/30 

 50/45 95/9 45/55 35/183 جمع

39/83385/23842/8043/158جمعكلكشور

 

 
 

 

 

 

 1393سال  انتهاي. باقيمانده قابل استحصال هيدروكربوري مايع در 1-1نمودار 
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 1393سال  انتهاي دركشور  يگاز ذخايروضعيت  .1-8جدول 

 مترمكعبتريليو  واحد:                                                                                                                                

ذخيرهدرجاينوعمناطق
تاكلتوليدانباشتيذخيرهنهايياوليه

1393سالپايان
درقابلاستحصال

1393سالپايان

 خشكي

 23/6 89/1 12/8 15/14 همراه و كاله 

 94/6 62/1 56/8 14/12 مستقل

 17/13 51/3 68/16 3/26 جمع

 دريا

 22/0 24/0 46/0 46/1 همراه و كاله 

 06/20 79/0 84/20 46/26 مستقل

 27/20 03/1 3/21 92/27 جمع

21/5498/3754/444/33جمعكلكشور

 
  

 

 
 

 

همكراه بكا توليكد    قابكل استسصكال   طوركلي مجموع كل ذخاير هيدروكربوري نفت و گاز كشف شكده   هب

 نشا  داده شده است. 1-3در نمودار  1393ل سا ابتدايانباشتي از آنها در 

 1393سال  انتهاي. باقيمانده قابل استحصال گاز در 1-2نمودار 

 : تريليون متر مكعب واحد
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 سنگ. ذخاير زغال5-1

سنگ كشكور   ترين ذخاير زغال شو و حرارتي است. عمده سنگ از دو نوع ك  ايرا  داراي منابع قابل توجه زغال

ع كرما   البرز مركزي  البرز شكرقي و البكرز غربكي واقك    طبس  مركز كشور در مناطس جنو  و   رقدر نواحي ش

سنگ در طبس واقع شده و رتبه بعدي ذخكاير متعلكس بكه كرمكا   البكرز شكرقي        ذخاير زغالاند. بيشترين  شده

از گكزار    )شاهرود،  البرز غربي )سنگرود، و البرز مركزي )زيرآ ، است. بر اسا  اطالعات به دست آمكده 

صكادر شكده اسكت.     1393مجوز جديد استخراج زغال سنگ در سكال   8وزارت صنعت  معد  و تجارت تعداد 

توام ا هكار  شو و حرارتي ميهمچنين با لساظ اصالحات صورت گر ته در برآورد ميزا  ذخاير زغال سنگ ك 

  1393سنگ در كشور بر طبس آمار سال  معد  موجود زغال 195سنگ در  ميزا  ذخاير قطعي زغالداشت كه 

سكنگ حرارتكي    درصكد آ  زغكال   8/21و و شك  درصد آ  زغكال كك    2/78ميليارد تن برآورد شده كه  13/1

ميليارد تن تخمين زده شده  14سنگ كشور حدود  شناسي زغال باشد. شايا  ذكر است كه ميزا  ذخاير زمين مي

 است. 

در مناطس  تفكي  حرارتي كشور به شو و  ك سنگ  زغال رير قطعي و همچنين مسل وضعيت ذخايذخا

 است.  شده يهارابه شرح زير  1393  سال

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

 : ميليارد بشكه واحد



40  1393زنامه هيدروكربوري كشور سال ترا 

 حرارتيو شو  تفكيك كك سنگ كشور به  ر قطعي زغاليتعداد معادن و ميزان ذخا .1-9جدول 

 1393در سال  

ميزانذخايرقطعي)هزارتن(تعدادمعادناستان

جمعحرارتيشوككجمعحرارتيشوكك

 6/1368 346 7/1022 13 5 8آذربايجانشرقي

 210 - 210 3 - 3آذربايجانغربي

 63 - 63 2 - 2البرز

 42 - 42 2 - 2تهران

 1/866523 249958 616565 27 11 16خراسانجنوبي

 520 - 520 3 - 3خراسانرضوي

 60 60 - 1 1 -خراسانشمالي

 4/16973 8/581 6/16391 47 12 35سمنان

 4/93840 6/5614 8/88225 21 5 16كرمان

 7/17702 1634 7/16068 16 2 14گلستان

 1421 - 1421 2 1 1گيالن

 1/133999 6/3403 5/130595 50 32 18مازندران

 --- --- --- 8 1393هاي جديد صادره در سال پروانه

3/1132723 691954/8711259/261597 118جمع

  معد  و تجارت  وزارت صنعت 93گزار  عملكرد سال و  ماخذ: وزارت نيرو

 . وضعيت جهاني6-1

 شيل نفتي:

  كشورهاي بسياري با منابع شيل نفتي قابل بازيا ت 2014المللي انرژي در سال  زار  آژانس بينبراسا  گ

ليبي و استراليا قرار دارد. هيچ كشور  آرژانتين    وجود دارند. در اين خصوص آمريكا بعد از روسيه و قبل از چين 

  توليد شيل نفتي به 2014مزما   تا سال كشور برتر دارنده شيل نفتي قرار ندارد. ه 10اروپايي ديگري در بين 

ميليو  بشكه در روز و  02/0صورت تجاري تنها در دو كشور بجز آمريكا انجام شده است: آرژانتين با حجم 

ميليو  بشكه در روز توسط  4ميليو  بشكه در روز كه در مقايسه با توليد روزانه  4/0كانادا با حجم توليد 

حائز يند. داليل بسياري وجود دارد كه چرا توليد شيل نفتي تاكنو  براي آمريكا آ آمريكا ناچيز به حسا  مي

بوده است. يكي از داليلي كه چرا توليد شيل نفتي از نظر سياسي در مناطقي با تراكم كم جمعيتي ) مانند  اهميت

توليد شيل نفتي تر است  بس  مصرف آ  در  شمال داكوتا و تگزا  در مقايسه با اروپاي مركزي، قابل د اع

هاي شيل نفتي  هاي آمريكايي به بازارهاي اعتباري جهت تأمين مالي پروژه تر بنگاه و دسترسي آسا  بوده
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هاي حفاري و خدمات پشتيباني در  هاي كليدي عبارتند از امكا  دسترسي به دكل بر است. ساير تفاوت سرمايه

 آمريكا.

اي و عدم تجربه چين در توليد شيل نفتي  شناسي و منطقه زمينتوليد شيل نفتي در چين برعكس به علت شرايط 

هاي نفتي آمريكايي در استخراج شيل نفتي از  و حتي كمبود آ  با وقفه مواجه شده است. شكست اخير شركت

توليد تجاري شيل  مسير طوالني در حد  اصل شواهد زمين شناسي وتواند نشا  دهنده وجود مي 2ذخاير مونتري

ها  ائس آيد  ممكن است چندين  توا  انتظار داشت كه چين قادر باشد بر اين چالش . با وجود اينكه ميباشد نفتي

هاي  سال براي اقتصادي شد  توليد شيل نفتي در اين كشور زما  الزم باشد. به طور مشابه  روسيه نيز با چالش

برروي روسيه پس از حمله به اوكراين  هاي اعمال شده   ني در توسعه منابع شيل نفتي خود مواجه است. تسريم

است و احتمال تبديل شد  روسيه به ي  توليد   روسيه را از دسترسي به سرمايه و تجار  جهاني مسروم كرده

رسد انقالبي در توليد شيل نفتي در كشورهاي كننده تجاري را كاهش داده است. به طور خالصه  به نظر نمي

 مذكور رخ دهد.

پذير شد. آمارهاي  امكا  2003-08هاي  آمريكا در حين ا زايش جهاني قيمت نفت در بين سالتوليد شيل نفتي 

اخير از توليد شيل نفتي آمريكا نشا  ميدهد كه توليد كنندگا  شيل نفتي اين كشور حتي پس از كاهش شديد 

 2003آمريكا از سال اند. با وجود اينكه ا زايش در توليد شيل نفتي  در قيمت نفت نيز رقابتي باقي مانده

بينانه   گير بوده  هنوز نااطميناني شديدي درباره ادامة اين شكو ايي وجود دارد. حتي طبس سناريوهاي خو  چشم

انداز  شيل نفتي بيشتر از اينكه ي  راه حل دائمي به حسا  آيد  ي  راه حل موقتي است. عالوه براين  چشم

و تبديل به ي  صادركننده خالص شود  بسيار دور از دستر  به  نياز شده اينكه آمريكا از واردات نفت بي

 . 3آيد حسا  مي

 . تاثير انقالب شيل نفتي آمريكا بر عرضه و تقاضاي جهاني نفت1-10جدول 

 ) واحد: ميليون بشكه در روز(

20122014201520162020202520302035سال

تقاضايجهاني

نفت
7/88 7/90 8/91 9/92 9/96 9/100 2/104 39/107 

 06/90 05/90 62/89 91/87 17/85 37/85 63/84 4/84عرضهجهانينفت

 31/49 16/49 92/48 68/48 9/47 9/47 7/47 6/46غيراوپك

 38 89/37 7/37 23/37 36 2/36 8/35 8/36اوپك

 75/2 3 3 2 27/1 27/1 13/1 1شيلنفتيآمريكا

                                                      
2. Monterrey 
3.The impact of shale oil revolution on U.S. oil and gasoline prices, university of Michigan,CEPR, lutz Kilian, 26 June 2015 
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كسري

تقاضا/عرضه
30/4- 07/6- 43/6- 73/7- 99/8- 28/11- 15/14- 33/17- 

وانشيلنفتيبهعن

ازعرضهدرصدي

جهاني

1 1 1 1 2 3 3 3 

Source: Impact of U.S shale oil revolution on the global oil market, the price of oil and peak oil, International Association for Energy Economics, 

Mamdouh G. Salameh, Third Quarter 2013 

 

 

درصد از بار عرضة  1توليد شيل نفتي آمريكا حدود  2012طور كه از جدول  وق مشهود است  درسال  هما 

به  2025 تا شودبيني ميدرصد پيش 2به  2019رقم تا سال رود كه اين  و انتظار مي هكاهش داد را جهاني نفت

ا  اثري در عرضة جهاني نخواهد گذاشت. كل عرضه چنين سطسي از توليد چنددرصد ا زايش يابد.  3

ميليو  بشكه در روز ا زايش يا ته است. منابع اصلي عرضه  3/1به ميزا   2012-2016غيراوپ  در طي دوره 

هاي نفتي كانادا و نفت خام از  شن اند عبارتند از ا زايش توليد شيل نفتي از آمريكا   كه به اين رشد انجاميده

 رزيل.درياي خزر و ب

طي دهه گذشته  آمريكا شاهد رشد شديدي در توليد شيل گازي به علت ابتكارات  نآورانه مانند حفاري ا قي و 

هاي گاز و كاهش در واردات انرژي  شكست هيدروليكي بوده است. اين عرضه جديد انرژي به كاهش قيمت

والد  كود  پالستي  و مواد پتروشيمي انجاميده است. قيمت كمتر گاز به خانوار و صنعت بويگه صنعت توليد  

اوليه كم   راواني كرده است. مالحظات زيست مسيطي درباره شكست هيدروليكي هنوز ادامه داشته و توسط 

. جايگزيني زغال سنگ توسط داردصنعت و قانو  گزارا  در آمريكاي شمالي و اتساديه اروپا مورد توجه قرار 

اي آمريكا انجاميده است. اثرات آتي آ  و هوايي  هش انتشارات گازهاي گلخانهگاز براي توليد الكتريسيته به كا

شيل گازي در صورتي كه بتواند جايگزين زغال سنگ شده و انتشار متا  را حداقل سازد  مثبت خواهد بود. از 

انرژي و  هاي مرتبط با كاراييگذاري اگر سهم گاز ارزا  قيمت در سرمايهسوي ديگر  اثرات آ  و هوايي آ  

 .خواهد بودمنفي  منابع انرژي تجديد پذير را كاهش دهند

انقال  شيل در آمريكاي شمالي جريا  انرژي جهاني را تغيير داده است. آمريكاي شمالي انرژي كمتري وارد 

مانند. زغال سنگ بيشتري از آمريكا به كند و بنابراين ال ا  جي بيشتري براي بازارهاي آسيايي باقي ميمي

هاي وارداتي ال ا  جي به زمينه صادرات در آمريكا تبديل پايانه دبرنامه ايجا .شوداروپا و آسيا صادر مي

صنعتي مالي و   جغرا ياي  وضعيت خاص زمين شناسي   . شكو ايي شيل در آمريكا به علتباشدصادراتي مي

به ميزا  ذخاير قطعي شيل گازي و  راجع عدم اطمينا قانوني در آمريكاي شمالي رخ داده است. با توجه به 

اند. برخي با نگاهي خو  بينانه شيل را منبعي  راوا  در قر   تسليل گرا  به دو گروه تقسيم شده  منابع نفتي 
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. ولي واقعيت اين است كه آمريكا شاهد 4دانندآتي دانسته و سايرين انقال  را حبا  مالي كوتاه مدت مي

 2009هاي  هاي اخير بوده است. توليد شيل گازي تقريبا در بين سال ازي در سالا زايشي سريع در توليد شيل گ

ز طبيعي بود. آمريكا و ترين توليد كننده گا   آمريكا بزرگ2012برابر شده است. در واقع در سال  3   2012تا 

سال قبل   10اد. تنها رخ د ناگهانيكنند. اين توسعه به صورت كنند  توليد ميبه ميزاني كه گاز مصرف ميكانادا 

هاي واردات ال ا  جي  لنيز ترمينا در همين راستاآمريكا انتظار داشت كه ي  وارد كننده عمده ال ا  جي باشد 

 .5اند رها شده بدو  استفادهساخت كه در حال حاضر  متعددي

 

 
Source:Outlook for U.S. shale oil and gas, IAEE/AEA Meeting , January 4, 2014 | Philadelphia, PA, Adam Sieminski, EIA 

Administrator. 
 

 واحد: ميليارد فوت مكعب در روز() روند توليد گاز طبيعي در آمريكا .1-4نمودار 

 

 رويه اتحاديه اروپا: امنيت عرضه گاز

                                                      
4.shale gas and EU energy security, EPRS | European Parliamentary Research Service, Gregor Erbach, December 2014 
5. Unconventional gas and oil in North America, EPRS, European Parliamentary Research Service, Gregor Erback, June 2014. 
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اين را قطع گاز به اوكرصادرات  2009و  2006امنيت عرضه گاز اتساديه اروپا از زماني كه روسيه در سال هاي 

كرد  تبديل به ي  اولويت شده است. اعضاي اتساديه اروپا عرضه كنندگا  گاز خود و همچنين مسيرهاي 

اند.  واردات ال ا  جي ايجاد كرده و  ر يت ذخيره سازي گازي را ا زايش داده پايانهعرضه را متنوع ساخته  

ها موضوع جديدي را راجع به  قيمت گاز و پرداختاخيرا  وقايع اوكراين و مشاجرات بين روسيه و اكراين برسر 

  شوراي 2014اين مالحظات  در ماه مارچ سال بررسي امنيت واردات گاز اتساديه اروپا ايجاد كرده است. براي 

 ارائه نموداستراتگي امنيت انرژي اتساديه اروپا  درخواست خود را مبني بر توسعه اروپا از كميسو  اتساديه اروپا

تفاق در ماه مي هما  سال انجام شد. در كنار كارايي انرژي و تكميل بازار انرژي داخلي  اين استراتگي كه اين ا

كند كه توليد انرژي داخلي را در اتساديه اروپا ا زايش داده و كشورها و مسيرهاي دريا ت گاز را تنوع  رض مي

تا له موا قت عمومي و زيست مسيطي تواند با  رض حل شد  مسئ بخشد. طبس اين استراتگي  شيل گازي مي

 شود.حدودي جايگزين كاهش گاز توليدي 

هاي كميسيو  جديد  امنيت انرژي اروپا در ادامه از طريس ايجاد اتساديه انرژي تقويت ميشود. اين يكي از اولويت

يب كرده و به ها را ترك اروپا است. قرار است اعضاي اتسادية اروپا منابع را با هم در نظر گر ته  زيرساخت

كنندگا  و  صورت يكپارچه با كشورهاي ديگر دارنده گاز روبه رو شوند. امنيت عرضه نيز از طريس تنوع عرضه

 شود. مسقس مي   كرد  جريا  انرژي در صورت لزوممسيرهاي واردات انرژي و معكو

چ پايه قانوني براي ي  شيل گازي: از آنجا كه انتخا  منابع انرژي كفايت اعضاي اتساديه اروپا است  هي

سياست ويگه اتساديه اروپا با توجه به توسعه شيل گازي وجود ندارد. با اين وجود  اثرات زيست مسيطي توسعه 

 .6گيرداتساديه اروپا قرار مي گازي تست كفايت ميدا  زيست مسيطيشيل 

 واردات گاز اتحاديه اروپا:

ميليارد متر  305اتساديه اروپا    2013كند. در سال ا وارد ميدرصد از نيازهاي انرژي خود ر 53اتساديه اروپا 

درصد واردات گازي اتساديه  39درصد از مصرف آ  را تشكيل ميدهد.  66مكعب گاز طبيعي وارد كرده كه 

آ ريقاي شمالي ) الجزيره و ليبي، از طريس درصد  22و  نروژ درصد 33 ي، توسط روسيه از نظر حجم) اروپا

كنند. برعكس  روسيه به عضو از اتساديه اروپا تمامي واردات گاز خود را از روسيه تأمين مي 6. ستشده اتأمين 

رود. درصد از صادرات گاز روسيه به بازار اروپا مي 71اتساديه اروپا به عنوا  ي  مشتري وابسته است زيرا كه 

وليد داخلي گاز مرسوم اين اتساديه  با كاهش ت  شود وابستگي اتساديه اروپا به واردات گازيبيني ميپيش

ا زايش يابد كه اين وضعيت  2030درصد تا سال  27رود تقاضاي جهاني به ميزا  ا زايش يابد. انتظار مي

 برروي امنيت انرژي اتساديه اروپا نيز تاثير خواهد داشت.

                                                      
6. shale gas and EU energy security, EPRS | European Parliamentary Research Service, Gregor Erbach, December 2014 
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ميليارد متر  530يت كلي اي از خطوط لوله با  ر  اروپا به خوبي به عرضه كنندگا  اصلي گاز از طريس شبكه

درصد از صادرات گاز روسيه به اروپا از طريس  50مكعب در سال متصل شده است. با وجود اينكه حدود 

شود  مسيرهاي جايگزين از طريس بالرو  و زير درياي بالتي  )جريا  شمالي، نيز وجود  اوكراين انجام مي

در دست ساخت هستند تا گاز را از منطقه خزر  يه جديدباشند. خطوط لول دارند كه داراي  ر يت خالي نيز مي

و در آينده عراق و ايرا  از طريس تركيه و ايتاليا منتقل كنند. ساخت ي  خط لوله جديد روسي) جريا  جنوبي، 

قوانين مشترك بازار اتساديه  به شود به علت عدم توجهكه به منظور اتصال روسيه با بالكا  و اتريش انجام مي

 به تعويس ا تاده است.اروپا 

 نيز در اين خصوص هاي بيشتري پايانه همچنين واردات ال ا  جي و پايانه 19عالوه برخطوط لوله  اروپا داراي 

 4/37ت ال ا  جي اتساديه اروپا به واردا ر براي ال ا  جي در آسيا  در حال ساخت است. به علت تقاضاي بيشت

ميليارد متر مكعب  6/76معادل  2011ا ته كه اين رقم در سال كاهش ي 2013ميليارد متر مكعب در سال 

ميليارد متر مكعبي مورد استفاده  207درصد از  ر يت  علي  16  تنها 2014ماهه اول سال  8بوده است. در 

قرار گر ت. اروپا در حال حاضر داراي  ر يت واردات ال ا  جي كا ي براي بيش از ي  سوم تقاضاي كل 

 گازي خود است.

 منابع شيل گازي در اروپا:

كه توسط موسسه  درال آلما  براي علوم زمين شناسي و منابع طبيعي انجام شده  2013طبس مطالعه انرژي 

رسند كه بيشتر از  تريليو  متر مكعب مي 14است  ذخاير شيل گازي قابل بازيا ت در اتساديه اروپا به حدود 

تريليو  متر مكعب است. لهستا  و  رانسه بزرگترين  2/5ه ميزا  ب –ذخاير گاز طبيعي مرسوم اتساديه اروپا 

شيل گازي را در اتساديه اروپا دارند. با اين وجود  تنها چند چاه اكتشا ي در اروپا تاكنو  حفر شده و  ذخاير

نظر  باشند. عالوه براين  تنها بخشي از ذخاير ازشديد رو به رو مي عدم اطمينا ها با  بنابراين اين تخمين

پتانسيل بسيار كمتري  7اقتصادي قابل بازيا ت هستند. ساير ذخاير غيرمرسوم هيدروكربني  مانند نفت سخت

 در اتساديه اروپا دارند.
 

                                                      
7
.Tight oil 
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Source: Energy Information Administration, European Commission 2014    

 منابع شيل گازي غيرقابل بازيافت از لحاظ فني .1-5نمودار 

 

 منابع شيل گازي غيرقابل بازيافت از لحاظ فني .1-11 ولجد

Tcm 20112014

 3/13 1/18كلاتحاديهاروپا

  كهازاينميزان

 9/3 1/5فرانسه

 5/0 2/0آلمان

 7/0 5/0هلند

 0 4/2نروژ

 7/0 6/0بريتانيا

 9/0 7/0دانمارك

 3/0 2/1سوئد

 2/4 3/5لهستان

 5/0 0بلغارستان

 2/0 0انيااسپ

 4/1 0روماني

 1/16 4/24كلآمريكا

 0 11مارسلوس

 9/203 5/187كلجهان
Source: Energy Information Administration, European Commission 2014 
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منابع شيل گازي در اتساديه اروپا شديدا  كمتر از آمريكا   طبس نظر كميسيو  مطالعه امنيت انرژي اتساديه اروپا 

هستند. بنابراين توليد شيل گازي در اتساديه اروپا احتماال  به هما  سط  و هزينه آمريكا نخواهد رسيد. عالوه 

اند كه اين وضعيت مقيا  اقتصادي آنها را با  ذخاير بالقوه در اتساديه اروپا در چندين كشور پخش شده براين  

ميليارد  4  2020توليد شيل اروپا تنها تا سال  بيني كرده كهپيش 8IHS مشكل مواجه ميكند. شركت مشاوره

ميليارد متر  70مترمكعب در سال خواهد بود و اين در حالي است كه آمريكا در زما  حاضر روزانه بيش از 

 كند.مكعب شيل گازي توليد مي

تسصال مورد هاي مختلفي را براي اسبرخي از اعضاي اتساديه اروپا كه داراي منابع شيل گازي نيز هستند  رو 

كه برخي كشورها مانند لهستا  و انگليس درباره توسعه شيل گازي از خود  در حالي .دهنداستفاده قرار مي

هاي  اند و گروه سوم از كشورها رو  اكتشاف و توليد آ  را مسدود كرده سايرين دهند  تمايل نشا  مي

گازي يكسا  نيست. موا قا  معتقدند كه ريس  در اند. نظر عمومي در رابطه با شيل  اي را پيش گر ته مستاطانه

كنند. مخالفا  بر مصرف قبال مديريت بوده و به مزاياي اقتصادي بلندمدت و وابستگي كمتر انرژي اشاره مي

زمين لرزه  اختالل در مسائل زيست مسيطي وآلودگي صوتي تأكيد دارند. در نظرگر تن   آ   آلودگي هوا و آ  

 مسيطي و اجتماعي براي مو قيت توسعه گازي از اهميت برخوردار است.اين مالحظات زيست 

9رانش سيال به سط  با تزريس پر  شار" برروي رصتي را  2012در ماه ژانويه سال : بلغارستان
ايجاد كرد و  "

كرد. ي  مطالعه اخير نشا  داده كه توسعه شيل گازي در  ايي را براي اكتشاف شيل گازي لغوه  ليسانس

 74/0تا  6/0شغل ايجاد كند و رشد توليد ناخالص داخلي را به ميزا   39000تا  25000تواند  رستا  ميبلغا

 سال ا زايش دهد. 40درصد در طي 

تاييد كرد. بسياري از ا راد اهل دانمارك از اكتشاف  2014در جاتلند را در سال  يدانمارك: حفاري اكتشا 

 كنند.شيل گازي حمايت مي

براي توسعه شيل گازي است. قوانين جديد برپايه اصول سخت  ل پيش گر تن ي  رويه مستاطانهحا : درآلمان

 هاي مسيط زيست و اقتصاد در حال تصويب است. خانه وزارت

راي انواع مختلف ب مجوز اكتشاف ) 70كند. حدود : دولت اسپانيا از توسعه شيل گازي حمايت مياسپانيا

بيشتر ذخاير شيل گازي در حوزة  .10هستند مجوز ديگر در دست اقدام 75هيدروكربن، صادر شده است و 

جلوي شكست هيدروليكي را  12  منطقه كانتابريا2013در شمال اسپانيا قرار دارند. در سال  11كانتابريا-باس 

                                                      
8.www.IHS.com 
9. fracking 

  ACIEPگزارش مجمع نفت و گاز اسپانيا.10
11

. Basque-cantabrian 
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رد كرده است. طبس مطالعه اثرات اقتصادي بالقوه  2014گر ته ولي دادگاه اين كشور اين وضعيت را در ژوئن 

صادركننده  2050و تا سال  بي نياز شده 2030دات گاز تا سال ل گازي در اسپانيا  كشور بايد نسبت به وارشي

 گاز شود.

: برخي از بزرگترين ذخاير شيل گازي در اروپا را دارد. با اين وجود  دولت  رانسه جلوي شكست فرانسه

  دادگاه قانو  2013كرد. در اكتبر سال  هاي اكتشاف را ملغي گر ت و تاييديه 2011هيدروليكي را در سال 

 اساسي از اين مسدوديت د اع كرد.

كه مطالعه بروي اثرات زيست مسيطي و اجتماعي  : اكتشاف شيل گازي در هلند معلس شده است در حاليهلند

 در حال انجام است.

يل امسال  دارد. در اوا گذاري در شيل گازي قرارحمايت از سرمايه: در جريا   رآيند معر ي قوانين ليتواني

به علت چارچو  قانوني نامطمئن از اين كشور  اي براي اكتشاف شيل گازيمناقصه شركت نفتي شورو   از

 خارج شد.

اي  هاي اكتشا ي نتايج نااميد كننده . با اين وجود  اولين چاه13: بزرگترين منابع شيل گازي را در اروپا داردلهستان

چاه اكتشا ي در لهستا  حفر  64  2014كند. در ژوئن ا را وادار به ترك لهستا  ميو برخي از اپراتوره اشتهد

ل گازي داخلي چاه ديگر امسال حفاري شود. براي تشويس اكتشاف شيل گازي  اكتشاف شي 20قرار است شده و 

ند رسيد. نخواهدرصد  40ها پس از آ  نيز به باالي  از ماليات معاف خواهد بود و ماليات 2020تا انتهاي سال 

. تر نموده استآسا  و را اصالح 2011شناسي و معد  سال  لهستا  قانو  زمين  2014در ماه آگوست سال 

به علت در نظر نگر تن مسائل  2014كميسو  اتساديه اروپا  رايندهاي قانوني را عليه لهستا  در ماه ژوئن سال 

  در نظر گر ت. بيشتر اثر زيست مسيطي بالقوه آ متري بدو  ارزيابي 5000زيست مسيطي و حفاري در عمس 

 كنند.از اكتشاف شيل گازي حمايت مي ها لهستاني

حذف كرد و طر دار توليد شيل گازي است. درماه مي سال  2013: ي  مسدوديت قديمي را در سال روماني

وماني براي توسعه نشا  داده كه ر 2013  شورو  دست به حفاري اكتشا ي در روماني زد. گزار  سال 2014

 خوبي دارد. پتانسيلشيل گازي 

: دولت  علي متمايل به توسعه شيل گازي است و قوانيني را در اين زمينه اتخاذ كرده است. انگلستان

چاه  40تا  20سال و حفر  5اند. از نظر صنعت  زما   هايي نيز براي اكتشاف شيل گازي انتشار يا ته ليسانس

صنعت شيل گازي در انگلستا  وضعيت قابل قبولي خواهد داشت يا خير مورد نياز براي دانستن اينكه آيا 

 .14است

                                                                                                                                                                                
12. Cantabria 
13. EIA 
14. shale gas and EU energy security, EPRS | European Parliamentary Research Service, Gregor Erbach, December 2014 
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 عيتو يك واق15اي ر تفكر افسانهشيل گازي: چها

انرژي  درصد از كل عرضه 55  2012در سال وابستگي اتساديه اروپا به واردات انرژي باال و رو به رشد است. 

درصد ازتوليد ناخالص داخلي اين اتساديه انجام شد.  1/3معادل  ميليو  يورويي 400اتساده اروپا با هزينه 

برابر آمريكا است. اين موضع نگراني را راجع به رقابت  3تا  2حدود  در اتساديه اروپا قيمت كلي  رو  گاز

 سال انرژي و آ  و هواي سبدچگونگي توجه به قيمت انرژي اتساديه اروپا در  وآتي صنعت اروپا ايجاد كرده 

عضو اتساديه اروپا به  28عضو از  21كه در حالي  در همين راستااروپا بايد مورد توجه قرار گيرد.  2030

بسرا  اوكراين ريس  وابستگي بيشتر اتساديه اروپا به روسيه را ا زايش    وارادات گاز از روسيه وابسته هستند

كاهش  موضوعات مربوط به امنيت انرژي بهكه راه حل ا زايش قيمت انرژي و  كارشناسا  معتقدند داده است. 

پذير اروپا ما  با ا زايش  ر يت انرژي تجديدتقاضا براي واردات انرژي از طريس ا زايش كارايي انرژي همز

از . در آمريكا شكو ايي شيل گازي كه تجربه آمريكا در اين زمينه مورد توجه قرار گر ته استمربوط است. 

 2012در سال درصد  77باع  كاهش واردات گاز طبيعي مايع به ميزا   2007 زما  اوج واردات آ  در سال

رود آمريكا به صادرات شيل گازي انجاميد. انتظار مي 2013سال  در گاز  رو  نقدي و به كاهش قيمت شده

كه نه  شود كه شيل گازي اروپا بيانگر منبعي ارزا  و زياد از انرژي استعموما  بس  مي. بپردازد 2015از سال 

تغييرات آ  و  دهد بلكه امنيت انرژي را بهبود بخشيده و همچنين برايتنها قيمت انرژي اروپا را كاهش مي

 خواهد بود. هوايي نيز مفيد

هاي شيل گازي  شود كه حوزهگير است. تخمين زده مي اما در واقع اتساديه اروپا داراي ذخاير شيل گازي چشم

-بازيا ت هستند. اين موضوع نشا  تريليو   وت مكعب ذخاير شيل قابل 5/80-5/621ر اتساديه اروپا بين د

كه حجم عظيمي  بوده ي  سوم از ذخاير شيل گازي قابل بازيا ت آمريكا تاي  ششم  دهنده حجمي معادل

 10درصد و  3تا  2شود كه بين تخمين زده مي    وق الذكراست. در صورت بازيا ت شيل گازي در مسدودة 

 به اين ترتيب تامين شود. 2030كل تقاضاي گاز اتساديه اروپا در سال  درصد از

 يل گازي ارزا  استا سانه اول: ش

)برخي مواقع حتي در زير قيمت توليد،. ولي  شيل گازي به صورت ارزا  در آمريكا توليد و به  رو  ر ته است

اد. شرايطي كه امكا  توليد شيل سال زما  براي رخ داد  به خود اختصاص د 20-30انقال  شيلي آمريكا 

هاي  ذخاير نزدي  به سط   داده  شناسي مساعد گازي در آمريكا با هزينه كم را  راهم كرد شامل شرايط زمين

هاي مالي  هسته حفاري زياد براي تعيين مسل حفاري  قوانين زيست مسيطي ساده  حقوق مالكيتي كه مسرك

                                                                                                                                                                                
 

 (. در حاليكته استتفاده شتده استت     mythدر متتن التلن نيتز از    ) چهار ايده مطرح شده بسيار دور از واقعيت هستند علت استفاده از كلمه افسانه به جاي سناريو اين است كه. 15
 .ها نيستژه سناريو بيانگر وضعيت اين ايدهبسيار غيرمحتمل هستند، واسناريو يك طرح محتمل است و از آنجا كه ايده هاي مطرح شده در اينجا 
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ساخت  دسترسي آسا  به خطوط لوله موجود و بازار عرضه گاز مي اكتشاف را  راهم براي مالكا  زمين جهت

اند  از جمله از اهميت كمتري برخوردار بوده. ساير عوامل باشدمي مناسب همراه با زنجيره عرضه رقابتي پويا

مي 1970ميليو  دالر از اواخر دهه  100هزينه دولت در تسقيس و توسعه كه به بيش از  هاي مالياتي  كاهش

هاي توليد اتساديه اروپا  وجود ندارد و در نتيجه  هزينه ي از اين شرايط در اتساديه اروپاسيده است. بسيارر

هاي شيل گازي  درصد به ازاي هر واحد گاز استخراج شده بيشتر خواهد بود. به عنوا  مثال  حوزه 250-150

تر   اير شيل گازي به خودي خود عميسهاي شيل گازي آمريكا هستد. ذخ اروپا كوچكتر و پيچيده تر از حوزه

ترين و باشند. در لهستا   پيشر تهسازد ميتر مي تر با  شار بيشتر  و با شن بيشتر كه استخراج آ  را مشكل داغ 

اند زيرا  سرمايه گذاراني چو  اكسو  موبيل  مارتو  و تاليسما  خود را بيرو  كشيدهترين بازار اروپا   بزرگ

ا  داده كه نمونه شيل براي آنها غيراقتصادي است. كمبود زنجيره عرضه كامل و خطوط آزمايش حفاري نش

ا زايد. در نتيجه هزينه انتظاري شيل گازي با قيمت موجود گاز  ها مي لوله براي انتقال شيل گازي نيز به هزينه

حتي در آمريكا نيز انقال  يورو به ازاي هر ميليو  بي تي يو،.  10 كند )مرسوم در اتساديه اروپا برابري مي

ن شده و كيفيت چاه و توليد يتعي يها انرژي ارزا  ممكن است زما  زيادي باقي نماند. اقتصادي ترين مسل

 هاي آمريكا قيمت  داد. در نتيجه هاي توليد را ا زايش خواهد  ميدا  شروع به كاهش كرده كه همه اينها هزينه

دكنندگا  آمريكايي در حال ا زايش  شار برروي دولت آمريكا براي دو برابر شده و تولي 2012نيز از سال 

هاي جها  واقعي و  صادرات و دستيابي به قيمت باالتر هستند. به طور خالصه  تا زماني كه نتوا  از مسدوديت

 شيل انرژي ارزاني در اتساديه اروپا نخواهد بود. موانع توليد عبور كرد  

 قيمت انرژي اتساديه اروپا را كاهش دهد ا سانه دوم: شيل گازي ميتواند

دانشگاه كمبريج در گزارشي تخمين زده كه براي دستيابي به سطوح توليد شيل گازي با مقياسي كه بتواند بر 

چاه بايد در اتساديه اروپا حفاري شوند. حلقه  33500-67000  2050تا سال قيمت گاز اتساديه اروپا اثر بگذار  

مالحظات بيشتري راجع به زنجيره عرضه وجود  اند. عالوه براين   چاه حفاري شده 100 در حال حاضر كمتر از

الزم خواهد بود. در  2035دستگاه حفاري در سال  148-295شود كه براي ا زايش توليد دارد. تخمين زده مي

 دستگاه حفاري را در سال بيشتر ندارد. 12-18حال حاضر اتساديه اروپا توانايي توليد 

هاي حفاري شده در اتساديه اروپا تاكنو  در باال اشاره  ي از علل قانوني و اقتصادي در پس تعداد كم چاهبرخ

ترين بازار بالقوه،  مشكالت با  وضعيت زمين شناسي باشد. در لهستا  )بزرگ ترين علت   شد. ولي شايد مهم

زا  ذخاير شيل گازي اين كشور را ها موجب شده كه موسسه زمين شناسي لهستا  تخمين خود از مي تست چاه

كه در اتساديه اروپا نسبت به آمريكا تست تاثير قرار  مساحتدرصد كاهش دهد. عالوه بر اين   90به ميزا  

باشد. به عنوا  مثال   ضاي سط  زمين بزرگتر از هلند براي رسيد  به سط  خواهد گر ت نيز خود مسئله مي
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درصد از نياز گازي اتساديه  10ال الزم خواهد بود تا پاسخ گوي تنها تريولين  وت مكعب در س 65/2توليد 

باشد. دستيابي به حمايت براي چنين اقدامي در اتساديه اروپا كه در آ  دسترسي به زمين  2030اروپا تا سال 

 5در حال حاضر در  "رانش سيال به سط  با تزريس پر شار". شودمسسو  ميمسدود است  چالشي بزرگ 

ده شده را عضو   رانسه است كه بعد از لهستا  بزرگترين ذخاير تخمين ز 5منوع شده كه يكي از اينعضو م

ميليو   65/6كنترل تظاهرات عليه تنها آزمايش حفاري در ي  منطقه در انگلستا  حدود    باشد. هزينه دارد مي

 يورو بود.

 بخشدا سانه سوم: شيل گازي امنيت عرضه را بهبود مي

شيل   ترين سناريو   گاز را از روسيه وارد ميكنند. حتي تست خو  بينانه عضو اتساديه اروپا 28ز عضو ا 21

 2  ميزا د كرد. بيشتر مشاورا  معتقدند كهتامين خواه 2030درصد از تقاضاي گاز اروپا را تا  10گازي حدود 

ها  حجم توليد شيل گازي اتساديه  تر است. بنابراين  حتي در برخي سناريومعقوالنه 2030درصد تا سال  3تا 

 ضه انرژي اتساديه اروپا اثر بگذارد.راروپا بسيار كوچكتر از آ  خواهد بود كه بر امنيت ع

 : شيل گازي ميتواند در بهبود تغييرات آ  و هوايي اثرگذار باشد4ا سانه 

نصف زغال سنگ  دي كه  راي تغييرات آ  و هوايي باشد چراپيشنهاد شده كه شيل گازي مسير مناسبي ب

هايي وجود دارد كه نشتي متا  از  اكسيد كربن به ازاي هر واحد توليد شده ايجاد ميكند. با اين وجود  نگراني

اي باشد كه  حتي اگر تكنولوژي به گونه ت جايگزين كاهش دي اكسيد كربن شوداستخراج شيل گازي ممكن اس

وليد به سرعتي برسد كه در تركيب توليد برق اتساديه اروپا اين نشتي وجود نداشته باشد  انتظار نميرود كه ت

انتشارات را از طريس كاهش تعهد و سرمايه گذاري در  گيرد. در واقع شيل گازي احتماال جاي زغال سنگ را ب

ميليارد  2/53بريتانيا تخمين زده كه 16مركز تيندال  مثال  پذير ا زايش خواهد داد. به عنوا انرژي هاي تجديد 

گيگاوات  ر يت  21يا گيگاوات  ر يت بادي  الت قاره و  12مايه گذاري در شيل گازي ميتواند جايگزين سر

 .17شوددرصد كمتر از شيل گازي است  80-98آنها اثر كربن  توربين بادي، كه راهز 13ادل معبادي خشكي )

شورهاي بسياري با پتانسيل شيل گازي و شيل نفتي وجود نشا  داده شده است  ك 1-3هما  طور كه در نمودار 

شود آرژانتين و چين تخمين زده مي  براي به عنوا  مثال  حجم مشابه شيل در آمريكا هستند. دارند كه داراي

شود كه روسيه از نظر ذخاير كه منابع از نظر  ني قابل بازيا ت بيشتر نسبت به آمريكا دارند و تخمين زده مي

هاي اخير در  از توسعه بعضي بل بازيا ت ذخاير بيشتري در شيل نفتي نسبت به آمريكا داشته باشد. ني قا

 صنعت بيانگر ا زايش در  عاليت منابع غيرمرسوم در برخي مناطس جغرا ياي است.

                                                      
16. Tyndall 
17.Shale gas: Four myth and A Truth, Rebecca Lawson, Luca Bergamaschi, Ingrid Holmes, Tom Burke,E3G, March 2014 
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 آرژانتين 19حوزه واكامورتادر  و توتال 18واي پي اف نتايج مو قيت آميز 

  سيچوا  چينيا ته هاي اخير سينوپ  در حوزه 

  آزمايش مو قيت آميز سن لئو  در حوزه درياي بالتي  لهستا 

 استراليا 21كوپر در حوزه 20سانتو آميز  توليد مو قيت 

رود در سرعت و ها  انتظار مي هاي مالي حمايت كننده در بسياري از مكا  بالقوه منابع و رژيم ميزا علي رقم 

 وه بر رژيم مالي  تفاوت در توسعه. عالايي وجود داشته باشده در سط  جها  تفاوتتوسعه منابع غيرمرسوم 

 عامل ديگر نيز وجود دارد. اين عوامل عبارتند از : 6تست تاثير 

 هاي زمين شناسي در دستر  بود  داده 

 كيفيت سنگ 

 هاي سنگ هاي موجود در قيا  با ويگگي هاي الزم براي به كارگيري تكنولوژي دسترسي به مهارت 

 مين و قابليت انجام عمليات:دسترسي به ز 

 زيرساخت جاده و ريلي موجود 

  دسترسي به آ 

  هاي غيردولتي و مجامع مسلي ديدگاه سازما 

 جمعيت  راواني 

 ساير عوامل غير ني كه بر عملكرد توسعه منابع اثر ميگذارد 

 ها شكست هيدروليكي و تكميل چاه  هاي تكنولوژي براي حمايت از حفاري ا قي  مهارت 

                                                      
18 YPF 

19 Vaca Muerta   

20 Santo 

21 Cooper 
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                                Source: International Development of Unconventional Resources: If, where and how fast 2014 

 نقشه مخازن و ذخاير غيرمرسوم در دنيا .1-3نمودار

 ها به بازارهاي نفت و گاز دسترسي سازما  اي توزيع نفت و گاز موجود: آسانيشبكه ه

در توسعه ذخاير غيرمرسوم  ل اينكه آيا منابع مالي و انسانيشام -سعه منابع مرسوم يا ساير منابعرقابت: از تو

موجود  تري هاي مرسوم جذا ال سنگ در استراليا، يا آيا  رصتمانند متا  معاد  زغاند )مسسو  شدهرقيب 

 هستند) مثال توسعه كم عمس  الت قاره در مكزي ،

 نيروي كاري كه بتواند از توسعه آتي در صنعت حمايت كند. فت وگاز:نيروي كار ماهر در زمينه ن

 
 . ذخاير شيل گازي قابل بازيافت از نظر فني1-4نمودار
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Source: International Development of Unconventional Resources: If, where and how fast accenture, 2013 

 

 فني قابل بازيافت. ذخاير شيل نفتي از نظر 1-5نمودار

 . منابع متعارف هيدروکربوري1-6-1

 . منابع نفتي1-1-6-1

دهكد. وضكعيت    خام و سهم آ  را در مناطس مختلف جها  نشا  مكي  نفت ذخايروضعيت  1-12جدول 

 باشد.مي 1-13به شرح جدول  2014ذخاير كشورهاي خاورميانه نيز در سال 

جهان خام در مناطق مختلف . ذخاير نفت1-12جدول 

مناطق
خامذخايرنفت

)ميلياردبشكه(در
2012پايانسال

خامذخايرنفت
)ميلياردبشكه(

2013درپايانسال

خامذخايرنفت
)ميلياردبشكه(در

 2014پايانسال

*سهمذخاير
)درصد(

2014سال

درصدرشد
نسبتبهسال

قبل
 0 67/13 5/232 5/232 2/229 آمريكاي شمالي

 13/0 43/19 25/330 82/329 75/328 ي مركزي و جنوبيآمريكا

 -53/1 10/9 8/154 2/157 3/158 اروپا و اوراسيا

 24/0 69/47 7/810 7/808 0/809 خاورميانه

 -7/0 6/7 2/129 1/130 6/130 آ ريقا

 04/0 51/2 7/42 7/42 2/42 آسيا و حوزه اقيانو  آرام

 -05/0 100 06/1700 98/1700 9/1697 خامجهانكلذخايرنفت

   1/167 1/167 8/167 شن هاي نفتي كانادا

-05/0  1/1867 1/1868 7/1865وكاناداخامجهانكلذخايرنفت
Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 
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 هاي مندرج در سايت مذكور گزار  گرديده است. ها بر اسا  درصد سهم * ارقام درصد سهم

 خام كشورهاي خاورميانه . ذخاير نفت1-13جدول 

 *سهمذخاير 2014خام)ميلياردبشكه(درسالذخايرنفت كشورها

 9/32 267 عربستا  سعودي
 5/19 8/157 ايرا 

 5/18 150 عراق
 5/12 5/101 كويت

 1/12 8/97 امارات متسده عربي

 2/3 7/25 قطر

 6/0 2/5 عما 

 3/0 5/2 سوريه

 4/0 3 يمن

 03/0 2/0 ساير كشورهاي خاورميانه
7/810100كلخاورميانه

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 هاي مندرج در سايت مذكور گزار  گرديده است. ها بر اسا  درصد سهم * ارقام درصد سهم

 

هاي نفتي جها  در سال خام و شن گردد  ذخاير نفت مالحظه مي 1-13و  1-12طور كه در جداول  هما 

ذخاير كشورهاي خاورميانه  داشته است و در اين سال كاهش 2013درصد نسبت به سال  05/0حدود  2014

باشد. بعد از منطقه  خام جها  مي درصد ذخاير نفت 69/47هاي نفتي كانادا حدود بدو  در نظر گر تن شن

اروپا و اوراسيا و آ ريقا قرار دارند. چنانچه   مريكاي شمالي خاورميانه كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي  آ

هاي نفتي كانادا با  هاي نفتي كانادا در مجموعه كل ذخاير جها  اضا ه شود  منطقه آمريكاي شمالي و شنشن

ذخاير  2014گيرد. در سال درصد قرار مي 42/43درصد همچنا  بعد از منطقه خاورميانه با سهم  40/21سهم 

 ذخايردرصد كل  3/9ميليارد بشكه معادل  BP   8/157كشور جمهوري اسالمي ايرا  در آمار شركت نفت 

 2013ر سال ينفتي خاورميانه برآورد شده است كه نسبت به ذخا ذخايردرصد كل  41/19نفتي جها  و 

اير نفتي جها  ميليارد بشكه، ا زايشي نداشته است. در اين گزار  ايرا  چهارمين دارنده بزرگ ذخ 8/157)

 2014در سال براسا  گزار  رسمي اوپ  .پس از كشورهاي ونزوئال  عربستا  و كانادا شناخته شده است

ميليارد بشكه رسيده و كماكا  پس از كشورهاي  53/157درصد كاهش به  2/0جايگاه ذخاير نفتي ايرا  با 

كه، در رتبه سوم باقي مانده است. شايا  ميليارد بش 578/266ميليارد بشكه، و عربستا  ) 95/299ونزوئال )

)مطابس با اوايل  1393ذكر است كه ميزا  ذخاير هيدروكربورهاي مايع شركت ملي نفت ايرا  در ابتداي سال 

 ميليارد بشكه گزار  شده است. 80/157ميالدي، بالغ بر  2014سال 

 ا  آورده شده است.ذخاير و توليد نفت خام در مناطس مختلف جه 1-7و  1-6 در نمودارهاي
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خام در سال مذكور در  با در دست داشتن ذخاير و ميزا  توليد متوسط نفت 2014عمر مخاز  در سال 

 مساسبه شده است. 1-14نقاط مختلف جها  به شرح جدول 
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خام در مناطق مختلف جهان خام و ضريب ذخيره به توليد نفت . توليد نفت1-14جدول 

 منطقه
ردبشكه(ذخاير)ميليا

2014

توليد)هزاربشكهدرروز(

2015 

سال-نسبتذخيرهبهتوليد

 )عمرمخازن(

 47/58 62/18720 55/399 *آمريكاي شمالي

 85/118 07/7613 25/330 امريكاي مركزي و جنوبي

 65/24 82/17197 76/154 اروپا و اوراسيا

 78/77 67/28554 7/810 خاورميانه

 84/42 91/8262 21/129 آ ريقا

 05/14 54/8323 69/42 آسيا و حوزه اقيانو  آرام

 62/119 27/3614 8/157 ايرا 

 09/125 29/3285 150 عراق

 05/89 86/3122 5/101 كويت

 58/63 75/11504 267 عربستا  سعودي

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 هاي نفتي كانادا با احتسا  شن*

ضريب ذخيره به توليد  2014گردد با روند توليد سال  مالحظه مي 1-20طور كه در جدول  ا هم

سال كمترين و بيشترين رقم را در ميا   09/125و  58/63ترتيب با حدود  عربستا  سعودي و عراق به

ر  شده كه سال گزا 62/119بوده و در مورد كشور جمهوري اسالمي ايرا  اين رقم   كشورهاي خاورميانه دارا

 هاي گذشته خام كشور در حالت معمول سال و رقم واقعي توليد نفت 1393چنانچه ميزا  ذخاير در ابتداي سال 

المللي مورد نظر قرار گيرد   هاي بين بدو  مسدوديت ميليو  بشكه در روز به طور متوسط، 9/3)يعني معادل 

 برآورد خواهد شد.   85/110اين رقم حدود 

 ع گازي. مناب2-1-6-1

 است.  1-15جزييات ذخاير گازي مناطس مختلف جها  به شرح جدول         

 . ذخاير گازطبيعي در مناطق مختلف جهان1-15جدول 

منطقه
 

2014*سهمذخايردرسالذخايراثباتشده)تريليونمترمكعب(
2014سال2013سال2012سال )درصد(

 49/6 15/12 96/11 09/11 آمريكاي شمالي

 10/4 66/7 65/7 68/7 امريكاي مركزي و جنوبي

 02/31 03/58 5/57 40/57 اروپا و اوراسيا
 66/42 81/79 99/79 69/79 خاورميانه

 56/7 15/14 19/14 45/14 آ ريقا

 16/8 26/15 20/15 08/15 حوزه اقيانو  آرام

 100 07/187 49/186 38/185 جمعكل

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 
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 هاي مندرج در سايت مذكور گزارش گرديده است. ها بر اساس درصد سهم * ارقام درصد سهم

 31/0معكادل    تريليو  متكر مكعكب   58/0  با 2013نسبت به  2014ميزا  ذخاير گاز جهاني در سال 

گاز را در خود جاي داده اسكت ككه   درصد ا زايش داشته است. براسا  جدول  وق خاورميانه بيشترين ذخاير 

كمترين ذخاير اثبات  باشد و پس از آ  اروپا و اوراسيا قرار دارند.باالترين آ  در اين منطقه مربوط به ايرا  مي

 باشد. شده گاز نيز متعلس به منطقة آمريكاي مركزي و جنوبي مي

 نشا  داده شده است.  1-16ول ذخاير كشورهاي عمده داراي گاز و سهم آنها از كل ذخاير جها  در جد

 2014سهم ذخاير كشورهاي عمده داراي گاز نسبت به ذخاير گاز جهاني در سال . 1-16 جدول

درصدازكلذخايرگازجهانتوليد)ميلياردمترمكعب(ذخايراثباتشده)تريليونمترمكعب(كشور

 ايرا 

 را 

02/34 6/172 18/0 

 17/0 7/578 64/32 روسيه

 13/0 2/177 53/24 قطر

 09/0 3/69 48/17 تركمنستا 

 04/0 2/108 17/8 عربستا  سعودي

 033/0 8/57 09/6 امارات متسده عربي

 030/0 6/28 58/5 ونزوئال

 027/0 38./6 10/5 نيجريه

 024/0 3/83 50/4 الجزاير
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و  برآوردهاي خود را در مورد ذخايرگاز خاورميانه BPمشهود است  شركت  1-16و  1-15ل كه از جداو چنا 

 خود 2014نسبت به برآوردهاي قبلي كاهش داده است. از طر ي در گزار  سال  2014آ ريقا در سال 

هاي  تريليو  متر مكعب براي سال 6/44با تجديد نظر و كاهش ذخاير گازي روسيه )كه با  2013همانند سال 

تريليو  متر مكعب  ايرا  را براي دومين سال متوالي  64/32گاز جها  بوده، به  ذخايرزيادي بزرگترين دارنده 

درصد از 18ايرا  با داشتن  2014در سال بزرگترين دارنده ذخاير گاز جها  اعالم كرده است. براين اسا   

هاي درصد از سهم ذخاير جهاني در رده 13و  17ترتيب با  ذخاير گاز جها  در رتبه اول و روسيه و قطر به

تريليو   BP  02/34براسا  آمار  1-22ايرا  در جدول . قابل ذكر است كه ذخاير گاز اند بعدي قرار گر ته

از جانب وزارت نفت ايرا  در در حالي كه آخرين آمار رسمي ذخاير گاز اعالم شده متر مكعب اعالم شده  

باشد كه سهم آ  از كل ذخاير  تريليو  متر مكعب مي 44/33،  2014ا اوائل سال )مطابس ب 1393ابتداي سال 

 درصد خواهد شد.  36/18گاز جهاني حدود 

 .ذخاير و توليد گاز طبيعي در مناطس مختلف جها  آورده شده است 1-9و  1-8 در نمودارهاي
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باشد كه عمر ذخاير را با توجه  هاي مهم در صنعت گازطبيعي مي ضريب ذخيره به توليد يكي از شاخص

 است. 1-17دهد. اين ضريب براي مناطس مختلف به شرح جدول به روند توليد جاري نشا  مي

 



60  1393زنامه هيدروكربوري كشور سال ترا 

 . ضريب ذخيره به توليد گازطبيعي 1-17جدول

 منطقه
 سال -ضريب ذخيره به توليد

 2014سال  2013سال  2012سال 

 81/12 24/13 4/12 آمريكاي شمالي

 8/43 15/44 18/44 ي و جنوبيامريكاي مركز

 9/57 57/55 83/55 اروپا و اوراسيا

 8/132 81/137 02/141 خاورميانه

 84/69 33/69 09/67 آ ريقا

 73/28 67/29 92/29 حوزه اقيانو  آرام

 06/54 71/54 84/54 جمعكل
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ضريب ذخيره به  2014گردد با توجه به توليد گاز در سال  مالحظه مي 1-17ل طور كه در جدو هما 

سال است كه با توجه به ا زايش توليد و ا زايش كم ذخاير گاز جها   06/54در حدود  توليد جها  رقمي 

كه به جزييات جدول  وق در سايت  دهد. چنا  كاهش نشا  مي ماه7نسبت به سال قبل  اين ضريب حدود 

سال  21/195سال و ونزوئال با  11/197سال در رتبه اول  ايرا  با  33/252ه شود  كشور تركمنستا  با مراجع

ا  مربوط به منطقه آمريكاي همچنين كمترين عمر ذخاير گاز طبيعي در جه. هاي بعدي قرار دارند در رده

 وق براسا  ذخاير و  ي ذخيره به توليد در جدولها بديهي است ضريب سال است. 81/12با ضريب  شمالي

 هاي مربوطه مساسبه و گزار  شده است.  توليد در سال

 سنگ. منابع زغال3-1-6-1

 آمده است. 1-18سنگ در جدول  سهم مناطس مختلف جها  از ذخاير زغال

 در مناطق مختلف جهان سنگ ذخاير زغال. 1-18جدول 

 منطقه
*سهمذخايردرسال ذخيره)ميليونتن(

2014سال2013سال2012سال )درصد(2014

 49/27 245088 245088 245088 آمريكاي شمالي

 64/1 14641 14641 12508 امريكاي مركزي و جنوبي

 83/34 310538 310538 304604 اروپا و اوراسيا

 69/3 32936 32936 32895 آ ريقا و خاورميانه

 34/32 288328 288328 265843 آسيا و حوزه اقيانو  آرام

 100 891531 891531 860938 جمعكل
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 هاي مندرج در سايت مذكور گزارش گرديده است. ها بر اساس درصد سهم * ارقام درصد سهم

 

نسكبت بكه سكال     2014سنگ در سال  گردد  آمار ميزا  ذخاير زغال مالحظه مي 1-18طور كه در جدول  هما 

دهد ككه نكرخ اكتشكا ات     ميليارد تن باقي مانده است و اين امر نشا  مي 5/891و در سط   بل تغييري نكردهق

ايكن ميكا  از نظكر ميكزا  ذخكاير      در  جديد ميزا  برداشت از ذخاير جهت مصرف تقريبا  يكسا  بكوده اسكت.  

آرام و سكپس كشكورهاي   كشورهاي اروپا و اوراسيا در رتبه نخست و بعكد از آ  كشكورهاي حوضكه اقيكانو      

درصكد، در ايكن    69/3قرار دارند. سهم كشورهاي آ ريقكايي و خاورميانكه )  هاي بعدي  آمريكاي شمالي در رتبه

درصكد، را در جهكا  بكه    64/1بخش بسيار كم بوده و كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي نيز كمترين سكهم ) 

 اند. خود تخصيص داده

درصد از ذخاير جها  را  126/0 ميليارد تن كه 13/1 حدود1393قطعي كشور ايرا  در سال ذخيره 

 به خود اختصاص داده است.




