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 اولبخش 

 منابع هيدروکربوري
 

به تفكيك نفتت    ها آن برداشت قابلو  شده اثباتهاي هيدروكربوري و ذخاير  در اين بخش وضعيت منابع حامل

تتوان بته دو رتورت منتابع     منابع هيدروكربوري نفت و گاز را می طوركلی بهاست.  شده ارائه 1سنگ زغالگاز و 

 نمود. تعريفرمتعارف و متعارف به شرح زير غي

 منابع غيرمتعارف هيدروکربوري 1-1

غيرمعمتول در ماايهته بتا     هاي روشكه با استفاده از  شود میمنابع هيدروكربوري غيرمتعارف به منابعی اطالق 

هتاي   زمتان   هنفت و گاز در دور   متعارفشوند. در يك مخزن هيدروكربوري  استخراج و توليد می تعارفمنابع م

نفوذپتيير يتا    هتاي  ستنگ از طريت    انتد  گرفتته  شكلهايی كه در آن  شناسی در اعماق زمين از منشأ سنگ زمين

اند حركت  مخزن محبوس كرده غيرقابل نفوذ يا موانعی كه هيدروكربور را در هاي سنگهايی كه در مهير  كانال

گتردد.   استتخراج و توليتد متی    شتود  متی هايی كته در مختزن حفتر     كنند. بدين نحو نفت و گاز از طري  چاه می

كه در شرايط محيطی طبيعی در فاز مايع قترار   يیها تركيبی از هيدروكربور عنوان به تعارفنفت م ديگر عبارت به

گتاز يافتت    رتورت  بته هايی كه در سازند شنی يا سازند آهكی  كربوربه هيدرومتعارف و گاز  شده تعريفدارند 

نفت و گاز مخلتو  بتا شتن و     -1  شامل موارد زير است: هيدروكربورهاي غيرمتعارفگردد.  اطالق می شود می

                                                      
از  عمتدتا  نتدارد. ايتن ستوخت     ساختار هيدروكربوري مشابه با نفت و گاز رغم داشتن منشأ فهيلی يك سوخت جامد است كه علی در حايات سنگزغال -1

 مته ين )قيتر طبيعتی     نته يمتويب مهين و نهيمتويب  تيگنيل اي يزغال قهوه ااست و انواع مختلفی از منابع آن نظير  ساخته شده دروژنيو ه ژنياكه كربن عنارر 
حتال و  دارنتد. در عتين   تتري كم دروژنيت همحتواي كربن باالتر و محتواي   تي)آنتراس آن ترمرغوب هاينمونهدر طبيعت وجود دارد و  تيآنتراسو  تيآنتراس
بنتدي  وكربوري طباته سنگ نيتز در كنتار ستاير منتابع هيتدر     هاي انرژي زغالها و آمارنامهرغم داشتن كربن باال و هيدروژن كم  در بهياري از دانشنامهعلی
 شود.می
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ها  تركيب گاز با مولكول آب در كف اقيانوس -4سنگ  زغال  -3لجنی و شنی ريز     آلود گل هاي سنگ -2 ماسه  

ختا  استتخراج و توليتد     يهتا  يآور فنبا استفاده از متعارف . اين منابع غيرشناسی سازندهاي مختلف زميندر 

هتاي تجتاري    بتا نتر    نيازا شيپ ها آنويژگی نفت و گاز غيرمتعارف اين است كه استخراج  ترين مهم شوند. می

كاهش افزايش قيمت نفت متعارف و  باهاي اخير    اقتصادي نبود ليكن در سالمتعارفمشابه با هيدروكربورهاي 

موجب شده كه توليد از منابع غيرمتعارف هاي پيشرفته  به كمك فناوريهاي اكتشاف و توليد از اين منابع  هزينه

در حال حاضتر ماتدار    كه يطور بهپيير گردد  اقتصادي توجيه ازنظر افتهي توسعهدر كشورهاي  ويژه بهنفت و گاز 

منابع  یطوركل به نيازهاي مصرف انرژي را در اين كشورها به خود اختصا  داده است.  از اين منابع یتوجه قابل

و مجموعه سيهتم سنگ و  نبوده كامل ها آنهيدروكربوري غيرمتعارف  منابعی ههتند كه سامانه هيدروكربوري 

تفكيك ثالی آب و هيدروكربور در مخزن اتفتاق نيفتتد و نيتز      پييري پائينی برخوردار باشد  سيال آن از تحرك

توليد از منابع نفتی غيرمتعارف نهبت بته منتابع نفتتی متعتارف      .بهيار باالستچهبندگی سنگ و هيدروكربور 

گزارش  بر اساسگيرد.  محيطی رورت می با اثرات نامطلوب زيهت ها آنمعموال  با راندمان پائين و در برخی از 

 بيتتومن   ) ماسته نفتتی    هاي فوق ستنگين   المللی انرژي  منابع نفتی غيرمتعارف شامل نفت فت آژانس بينبازار ن

 فرآينتد و مايعتات حارتل از    2  مايعتات توليتدي از بيتومس   سنگ زغالاز  ي)كروژن   مايعات توليد شيل نفتی 

بترداري از   در خشكی كه توستعه و بهتره   غيرمتعارفمنابع هيدروكربورهاي  ترين مهم .است یعيگازطبی يشيميا

هتاي نفتت و گتاز     شتيل منابع بيتتومن و  چشمگيري انجام شده   طور بههاي اخير  تجاري در سال رورت به ها آن

 باشند. می

هاي اعماق زير زمين در دما و فشتار   رسوبی فشرده ههتند كه معموال  در اليه هاي سنگنوعی از  هاشيل

هاي سنگی است كه بر اثتر رستوبات ذرات كتانی در بهتتر درياهتا شتكل        از اليه یيك و يا اند شده تشكيلزياد 

بته نفتت و    ها آنمواد آلی فشار و دماي زياد  واسطه بهروند و  ها سال به اعماق زمين می گيرند و طی ميليون می

اند جريتان يابتد.   تو می یسخت بهشوند. شيل بافت متراكمی دارد و نفت و گاز محبوس شده در آن  گاز تبديل می

دارد در اين رورت  هاي كوچكی بر می شيل به دليل شكنندگی ترك  هاي سنگی زيرزمينی اليه يها در جابجايی

گاز شيل را استخراج كرد. ليكن   توان با حفر چاه يابد. در چنين وضعيتی می گاز محبوس شده در شيل جريان می

عمتده   كته  يیازآنجتا مصنوعی ترك ايجاد كرد.  طور بهدر آن دار نباشد الزم است  طبيعی ترك طور بهاگر شيل 

ايجاد شكاف هيدروليكی باشند  از فناوري حفر چاه افای و  ذخاير شيل در جهان شكافدار نيهتند و فاقد ترك می

ستط    شود می. حفر چاه افای سبب شود میاستفاده  ها آنكردن  شكافداربراي  با سيال )هيدروليك فركچرينگ 

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

                                                      
2. Biomass 
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كشورهاي برخی از هاي اخير در  ل مهم ديگري كه اكتشاف آن در سا غيرمتعارفاز منابع هيدروكربوري 

  قرارگرفتهمورد توجه برند  منابع هيدروكربوري متعارف در فار بهر می ازنظركشورهايی كه  خصو  بهجهان 

كريهتالی يخ مانند از آب و گاز است كه در برخی  رورت بههاي گازي  باشند. هيدرات می هايگازيهيدرات

ان ترين آن هيدرات مت شوند و معمول از رسوبات دريايی و در درون يا زير اليه منجمد اعماق زمين تشكيل می

 است.

هتاي   ها براي توليد شيل نفتی و شتيل گتازي در خشتكی و هيتدرات     هاي اخير با گهترش فعاليت در سال

را  یهتاي    كشور ايران نيز در زمينه اكتشاف و توليد از اين ذختاير  فعاليتت  مختلفگازي در دريا در كشورهاي 

در شتمال   يگاز ليشاي از شيل نفتی و  زنند كه ذخاير گهترده آغاز كرده است. كارشناسان اكتشاف تخمين می

 و جنوب كشور وجود دارد.

هيدروكربوري در كشور كار  غيرمتعارفدر مورد كشف منابع  ايران مديريت اكتشاف شركت ملی نفت

 است. قرار دادهكند و در دستور كار  بال میهاي گازي دن شيل نفتی  گازي و هيدرات رمجموعهيزرا در سه 

استان لرستان با همكاري انهتيتو نفت دانشگاه تهران در دست  در كوه یقال هاي نفتی در اولين پروژه شيل

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

در مرحله نيز در استان لرستان هاي گازي  در زمينه شيلديگري روژه پ ههتند. استخراجی به دنبال تدوين روش

 .داردقرار اوليه براي اجرا  پيشنهاد

با  اكنون همقرار دارند  عم  كمهاي ايران كه در مناط   هاي گازي در آب اسايی هيدراتنپروژه ش

در و وجود هيدرات گازي در درياي عمان قطعی است انجام است.  در حالهمكاري پژوهشگاه رنعت نفت 

هاي انجام شده در مورد  مطالعات بررسی. استبررسی و برآورد ميزان حجم و ذخيره قابل استحصال  مرحله

ط تشكيل و پايداري هيدرات گازي يكه شرا آن استدر درياي عمان حاكی از  گازيتشكيل و پايداري هيدرات 

شرايط ترموديناميكی مناسب براي پايداري هيدرات گازي كه شامل دماي پائين و دارد.  در اين منطاه وجود

مچنين گازهاي همراه ه .استهت فراهم همتر  850بيشتر از  ها آندر رسوباتی كه عم  آب در   استفشار باال 

حاكی از   هاي گازي دهی چاه كراتی و همچنين وجود دودكش   گازهاي وارله از آزمايش بهرهها فشان گل

دهد كه اين حوزه  هاي انجام گرفته در بهتر درياي خزر نيز نشان می . بررسیاستپتانهيل توليد گاز در منطاه 

 .ههتندگاز از منابع هيدرات گازي پتانهيل اكتشاف  داراينيز 

ده نفت و فوق  در شرايط فعلی ايران با در اختيار داشتن ذخاير گهتر هاي فعاليتاست كه با وجود  ذكر انيشا

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

همچنين توسعه منابع نفت غيرمتعارف  .كرده استتمركز  متعارفتوسعه هيدروكربورهاي  هاي روشو بررسی 

 .كه توليد آن را اقتصادي نمايد استنفت  یجهان متيق باال بودنگياري گهترده و  زمند سرمايهنيا
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نفتت و   كربوريشامل مجموع كل ذخاير هيتدرو در كشور جمهوري اسالمی ايران منابع متعارف هيدروكربوري 

دررد ذخاير گتازي    2/60دررد ذخاير نفتی و  8/39 با  1394 سالابتداي در  شده كشفقابل استحصال گاز 

 تنداش اختيار با درايران  كشور  BPشركت  آمارنامه بر اساس. بوده است خام نفتمعادل بشكه  دميليار 3/395

جايگتاه    خيتز اي نفتت  قترار گترفتن در منطاته   خاورميانه و جهان و  متعارف نفت ذخايراز  دررد 5/19و  3/9

متعتارف  مجموع منابع هيدروكربوري نفت و گتاز   هجايگاه نخهت دارنددر كه  يطور بهاي در جهان دارد  ارزنده

  متيالدي  2016  در ستال  توليتد نفتت   معمتول ونتد  مطاب  با احتهاب ر و BPو طب  گزارش قرار داشته جهان 

در رتورت    ساده آن است كه طور به. مفهوم اين ضريب ههتسال  1/94ضريب ذخاير به توليد ايران برابر با 

بتراي   ختام  نفتت سال آينتده   94حدود كشور تا  شود میبينی  تداوم روند فعلی توليد و تثبيت حجم ذخاير  پيش

 توليد داشته باشد.

در گروه اوپك و بر اساس آمار شركت  خام نفت ذخاير دارندهومين س عنوان بهايران بر طب  آمار اوپك 

BP   استچهارمين دارنده ذخاير نفت جهان پس از ونزوئال  عربهتان سعودي و كانادا. 

 .استميدان  71  1-1جدول   به شرح 1394 كل تعداد ميادين فعال نفتی در سال

 1394تعداد ميادين فعال نفتي خشكي و دريا در سال . 1-1جدول 

تعداد)ميادين(عنوان/شركت

 خشكی

 36  1)خيز جنوب شركت ملی مناط  نفت

 13 شركت ملی مناط  مركزي ايران

 5  2)برداري نفت و گاز اروندانشركت بهره

 17 شركت نفت فالت قاره ايران دريا

71جمعكل

ريزي شده بود  به داليل فنی در برنامه 1394اين شركت قرار داشته و براي توليد در سال  رمجموعهيز  ميدان نفتی چهاربيشه كه در ليهت ميادين فعال 1)

ميدان و  35جنوب  زيخ نفتميادين فعال  تعداد ميادين فعال شركت مناط   نيدر بنگرفتن اين ميدان  در نظر در رورتاين سال توليد نداشته است  ليا 

 د بود.ميدان خواه 70جمع كل ميادين فعال نفتی 

 ليا اين ميدان در زمره ميادين فعال شركت ميكور در نظر گرفته شده است.  ههتبرداري از ميدان آزادگان با شركت نفت و گاز اروندان ح  بهره  2)

 

گزارش شركت ملی  بر اساس) گازي ذخايرمترمكعب  تريليون 72/33جمهوري اسالمی ايران با كشور 

بر پايته گتزارش   جهان را در اختيار دارد. گاز  شده اثباتدررد از كل ذخاير  23/18سهمی معادل   نفت ايران 

 ذخايربا  BPبر اساس آمار شركت  دومين وبعد از كشور روسيه تريليون مترمكعب  2/34ايران با ذخاير   اوپك

 با احتهاب روند توليد كه BP آمارنامهطب  و  جهانی قرار دارد اولدر رده جهان   ذخايردررد از  0/18) 5/33
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ستال   5/165در حتدود   بتراي ايتران  گتاز   3ميالدي منتشر شده است  شاخص ذخيره به توليتد  2016در سال 

 دهد. نشان می 1394  تعداد ميادين فعال گازي را در سال 2-1جدول  برآورد شده است.

 1394تعداد ميادين فعال گازي خشكي و دريا در سال . 2-1جدول 

تعداد)ميادين(عنوان/شركت

خشكي

 1))سازندي  خيز جنوب شركت ملی مناط  نفت
 3 

 2  گنبدي) خيز جنوب شركت ملی مناط  نفت

 13  2)شركت ملی مناط  مركزي ايران )ميادين مهتال گازي 

دريا
 1 شركت نفت و گاز پارس

 1  سازندي)شركت نفت فالت قاره ايران 

 2 شركت نفت فالت قاره ايران )ميادين مهتال گازي 

23جمعكل

ريزي برنامه 1394)سازندي  قرار داشته و براي توليد در سال  خيز جنوب ملی مناط  نفتكه در ليهت ميادين فعال خشكی شركت  ديلب سفسازند   1)

ميادين فعال  تعداد ميادين سازندي فعال شركت  نيدر بنگرفتن اين ميدان  در نظر در رورتاست  ليا  شده گزارششده بود  در وضعيت توقف توليد 

 ميدان خواهد بود. 22ميدان و جمع كل ميادين فعال نفتی  3جنوب  زيخ نفتمناط  

 لحاظ شده است.شركت ملی مناط  مركزي در قالب يك ميدان )ميدان خانگيران  در ليهت ميادين فعال  D هو شوريج B هشوريجسه مخزن مزدوران    2)

 خام نفتمنابع موجود  1-2-1

در رنايع باالدستی نفت و گاز به دو بخش عمده مناط  خشكی و مناط  دريتايی بته   كشور هاي توليدي  شركت

 وليتدي هتاي ت  شتركت  دررا ميادين فعال نفتی در مناط  خشكی و دريايی  3-1جدول  د.ان شده تفكيكشرح زير 

 دهد. شركت ملی نفت ايران نشان می

 منابع نفتي خشكي 1-2-1-1

پس از حفر اولين چاه نفتتی خاورميانته   . استتوليدكننده نفت ايران  نيتر بزرگ جنوبزيخنفتشركتمليمناطق

هتاي جديتد    كتانون تحتول و توستعه فنتاوري    اين شتركت  كنون  هجري شمهی تا 1287در مهجدسليمان در سال 

مخزن هيدروكربوري بتزرگ   50راهبري بيش از  1394كه در سال  استخراج و توليد نفت و گاز بوده است. منظور به

هتايی از استتان فتارس      در استتان خوزستتان و بختش    لومترمربتع يكهتزار   400 اي افزون بر و كوچك را در گهتره

جنتوب    زيت خ نفتت به عهده داشته است. بيشتر ميادين فعال در حوزه عملياتی منتاط    بويراحمد و بوشهريلويه و گكه

از مخزن آسماري نزديك به ستط  زمتين كته از     اند عبارتگروه مخزن هيدروكربوري ههتند كه  3داراي  هركدام

تر و آخترين و   سروك  با عمای پايين گروه بنگهتان )شامل مخازن ايالم و ازآن پس  منابع عظيم نفتی برخوردار است 

                                                      
3. R/P Ratio 
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 .استترين اليه  مخزن خامی است كه داراي فشار بهيار باال و غيرمتعارف  عمي 

 1394نفتي شركت ملي نفت ايران به تفكيك مخزن در سال  ن فعاليدامي. 3-1جدول 

منابعنفتيدريايي منابعنفتيخشكي

 نفتفالتقاره نفتوگازاروندان نفتمناطقمركزي جنوبخيزمناطقنفت

 ابوذر آزادگان آبان آسماري-گچهاران رامين ايالم-آب تيمور

 الوند جفير پايدار غرب بنگهتان -گچهاران آسماري-رامشير سروك-آب تيمور

 اسفند دارخوين پايدار شرق آسماري -اللی بنگهتان-رامشير آغاجاري

 بهرگانهر يادآوران چشمه خوش بنگهتان -اللی آسماري-سفيدرگ  آسماري-اهواز

 بالل ياران دهلران لب سفيد بنگهتان-رگ سفيد بنگهتان-اهواز

 درود  دانان مانيمهجدسل آسماري-ياليیز باالرود

 دنا  دالپري آسماري -منصوري بنگهتان -ياليیز آسماري-بينك

 رشادت  سركان بنگهتان -منصوري سياه مكان بنگهتان-بينك

بی حكيمه بی  رسالت  سروستان آسماري -مارون شادگان 

 سلمان  آباد سعادت بنگهتان -مارون قلعه نار پارسی

 سيوند  سومار منصورآباد كارون پرسياه

 سروش  ماله كوه نرگهی كرنج پرنج

 فروزان  نفت شهر آسماري -نفت سفيد كبود پلنگان

آسماري-كوپال پازنان  نصرت   بنگهتان -نفت سفيد 

فهليان ) یخام -چلينگر  نوروز   هفتكل بنگهتان -كوپال 

سورمه ) یخام -چلينگر  هنگام    رنگانگ 

 هنديجان    گلخاري چهاربيشه

 17 5 13 36جمعكل:

 

 :استشرح زير به  توليدي رمجموعهيزشركت  5جنوب داراي  زيخ نفتشركت ملی مناط  

 جنوب:زيخنفتهايتوليديمناطقشركت

  تيمتور  آب  از ميتادين اهتواز   ختام  نفتسرپرستی توليد  هكه حوض برداري نفت و گاز كارون شركت بهره -

 نيتر بزرگنفت و گاز كارون  برداري بهرهشركت  به عهده دارد.در استان خوزستان رامين را  و منصوري

بشكه نفتت   ونيليم كياز  شيب يديجنوب با توان تول زيخ نفتمناط   یتابعه شركت مل يديشركت تول

 یاز شمال غرب  ديبه نفت سف یاز شمال شرق   مانيمهجدسل) نيشركت از شمال به رام نيا در روز است.

بته سوستنگرد و از    یاز جنوب غرب به شادگان  یجنوب شرق ازبه شوش  از جنوب به آبادان و خرمشهر  

تحتت   یحتوزه نفتت   6 انيت م ازاستت.   دهيت نفت و گاز متارون محصتور گرد   برداري بهرهشرق به شركت 

و  نيشتتر يهتزار بشتكه نفتت در روز ب    527حتدود   دياهواز با تول يشركت  مخزن آسمار نيا تيمهئول

 را به عهده دارند. ديسهم تول نيهزار بشكه در روز كمتر حدود ديبا تول نيمخزن رام

سرپرستتی   هحوضت كه  است لومترمربعيك 1400 بر بالغبا وسعتی  بردارينفتوگازمارونشركتبهره -
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در استان كوپال و شادگان را   مارون هاي رودخانه جراحی شامل ميدان هاي غرب ميداناز  خام نفتتوليد 

متر و فشاري بتيش از   5000 بر بالغميدان نفتی مارون با ويژگی خا  در عمای به عهده دارد. خوزستان 

 است. شده تشكيل از دو مخزن نفتی و يك مخزن گازي  پوند بر اينچ مربع 12500

از  یكي عنوان بههزار بشكه نفت در روز  515حدود  دينفت و گاز مارون با تول برداري بهرهشركت  

شتركت از   يیايت جغراف منطاته  .شتود  متی محهوب جنوب  زيخ نفتمناط   یشركت مل یفرع يها شركت

بته   یو از غرب و جنتوب غربت   یبه رودخانه جراح یشرق و جنوب شرق از د يشمال به هفتگل و نفت سف

 .استاهواز محدود بوده  يلومتريك 30نفت و گاز كارون واقع در  يبردارشركت بهره یاتيمنطاه عمل

و پراكنتدگی در ناتا     لومترمربتع يكهتزار   25در گهتتره   بردارينفتتوگتازاجاجتاريبهرهشركت -

سرپرستتی توليتد    هحوضت   استان بوشهركهگيلويه و بوير احمد و سواحل هاي خوزستان   كوههتانی استان

 و متارون  پارستی  و رامشتير   1-ستفيد  رگ  پترنج   كرنج  1-پازنان  آغاجارينفتی  هاي دانمياز  خام نفت

 را به عهده دارد. ها  )برخی چاه

هزار بشتكه در روز نفتت ستبك و     361ن يانگيد ميبا تول ينفت و گاز آغاجار برداري بهرهشركت 

 جنوب است. زيخ نفتمناط   یتابعه شركت مل يها شركت ازجمله ینفتدان ين از هفت ميسنگ

كيلتومتر و عتر     400به طول افزون بتر  عملياتی  هبا گهتر بردارينفتوگازگچسارانشركتبهره -

سرپرستتی توليتد    هحوضت  بوشتهر و فتارس     خوزستتان    بويراحمد و استان كهگيلويه  4 در لومتريك 150

  ختويز   اربيشته هچ  نرگهتی   حكيمته  بتی  بتی   گچهتاران   ميادين بينكنفتی شامل  هاي ميداناز  خام نفت

سه  را به عهده دارد.   رودك  زاغه و كيلوركريموالبدرس  كرنگان  مكان سياه  چلينگر  منصورآباد  گلخاري

توليد از دو مختزن  اند. توليد نداشته 1393همچون سال  1394ر سال درودك و خويز  ميدان چهاربيشه 

 .استزاغه و كيلوركريم در برنامه 

ميتدان   18 از ديت تول تيگاز گچهاران مهتئول  نفت و يبرداربهره شركتالزم به توضي  است كه 

  يفشار و تزر تيتاو هتگاهيا 11  يیزدا نمككارخانه  3  يبردارواحد بهره 10  حلاه چاه 654 با مجموعا 

گتاز   يهاشگاهيپاال و 2 – پازنان 900 – عيشامل كارخانه گاز و گازما عياگازممجتمع بزرگ گاز و  3گاز  

 هتتم يگاز پازنان/گچهاران  س  يو تزر ديتول هتمي  سمهيحك یب یب 1300 و گچهاران 1200 –عيگازماو 

در ستال   شتركت  نيت دارد. ا بر عهدهرا  نچيا 42تا  4خط لوله  لومتريك 6247 و حدودداالن  و گاز آغار

 یبت  یبت گچهاران   مياديناز  بينفت به ترت ديكه عمده تولداشته است  توليد در مدار ميدان 11  1394

 .رديگیم رورت ديو رگ سف مهيحك

در شمال استتان   لومترمربعيك 27000عملياتی  هبا گهتر بردارينفتوگازمسجدسليمانشركتبهره -



46   1394ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

  زياليی  نار قلعه  سفيد لب  هفتگل  سفيد نفت  اللی  مهجدسليمان هاي يداناز م خام نفتتوليد   خوزستان 

در مدار توليد قرار  پلنگان  ميدان 1394در سال  را به عهده دارد. باالرود   پلنگان وكبود  كارون  پرسياه

 ینفت هيبا الحاق چهار ناحشركت اين  .ه استتوليدي نداشت 1393اين ميدان در سال  كه درحالی داشت

و  تيت تاو هتگاهيا 4  يبردارواحد بهره 9داراي در حال حاضر   ديقلعه نار  هفتگل و نفت سف د يلب سف

 كند.یم تيفعال لومترمربعيك 140به وسعت  ياگاز است و در محدوده  يتزر

 شركتمناطقمركزيايران 

استتان كشتور داراي    11و در حتال حاضتر در    ههتت درردي كشور  75در گهتره  اين شركت فعاليت عملياتی

اي شتامل سته    هدرمجموعت  و اي در توليد گتاز كشتور دارد   سهم عمده كه نفت و گاز است. اين شركت هاتيتأس

فتارس  بوشتهر  هرمزگتان  كرمانشتاه  لرستتان  خراستان  كهگيلويته و         هاي در استان منطاه عملياتی 4شركت با 

 :دارد فعاليتبه شرح زير  و ايالم قم  خوزستان   چهارمحال و بختياري  بويراحمد

يلويته و  گكه  گتان زهرم  بوشتهر   استتان فتارس   پتنج در  برداري نفت و گاز زاگرس جنوبی شركت بهره -

گتاز در   مترمكعب ونيليم 235حدود  ديتولبا شركت اين  .بويراحمد و چهارمحال بختياري فعاليت دارد

فعتال   ینفتت  دانيت م 2 يشتركت دارا  نيت . اديت نمایمت  ديت دررد از گاز كشور را تول 40به  كيروز نزد

كتاكی  ريتگ  شتوروم      مند  بوشگان  كتوه   ميادين نفتی خشت  كوههمچنين  .ستا سروستان  )سعادت و

قترار  ايتن شتركت    افتهين توسعهجزء ميادين دودروم )رشد   عهلويه شرقی  خيام )اليه نفتی  و دالوران 

شتروع شتده بتود در     هتا  آنتوستعه   1386كه از سال  آباد سعادتسروستان و  ینفت يها دانيم ارند.د

اين شركت جزو توليدكنندگان نفت در شركت  ندو باعث گرديد ندديرس يبرداربه بهره 1391هتان زم

 .دريمناط  مركزي قرار گ

در استتان خراستان   را  ختانگيران  ميادين گازي توليدكه عمليات  برداري نفت و گاز شرق شركت بهره  -

 است.نفتی  دانميدر حال حاضر فاقد تحت سرپرستی دارد و رضوي 

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

مناط  مركتزي  نفت شركت توليدي فعال اكثر ميادين نفتی عمليات   هاي شمالی استان خوزستان بخش

  دالپتري خوش  دهلران  پايتدار غترب  پايتدار شترق  دانتان        چشمه هاي ميداننظير را در غرب كشور 

 .كنندسرپرستی می كوه را و دو ميدان سركان و ماله سومار )توليد زودهنگام    شهر نفت

 اروندانبردارينفتوگازبهرهشركت

هاي نفتتی تحتت متديريت ايتن      حوضه  گيرد جغرافيايی غرب استان خوزستان تا مرز عراق را در برمی همحدود

 )توليتد زودهنگتام     شتمالی  يادآوران )توليد زودهنگام   ياران جفير و  دارخوين نفتیفعال شركت شامل ميادين 
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ياران جنوبی   آزادگان شمالی  هتوسع هميادين در دست توسعه و يا در برنامآزادگان جنوبی )توليد زودهنگام  و 

 است.سهراب  و اروند  رخهكبند  سوسنگرد

 منابع نفتي دريايي 1-2-1-2

 ايرانفالتقارهشركتنفت 

بته طتول   اي  در گهترهعملياتی  همنطادر شش  را نفتی و گازي هاي ميدان هو توسعبرداري  بهره 1394در سال 

بته عهتده داشتته    كيلتومتر   120 تتا  27عر  متغير   درياي عمان بههمچنين فارس و  كيلومتر در خليج 1200

 حلاز ادغام پنج شركت منكه  جهان است يیايدر نفت دكنندهيتول يهاشركت نيتر بزرگ از ن شركتيا است.

 يیايت در یالملل نيب نفت ؛ الپكو) الوان نفت پاك ؛يكن )ايران و پان آمريپ ؛ نفت ايريس) ايتاليا و رانيا نفت شده 

 .شد ليتشك رانيسوف نفت شركت و  نوكويميا) رانيا

 :از اند عبارتتحت پوشش منابع نفتی مناط  

 دانيمو  و بهرگانهرهنديجان نوروز  سروش   افتهي توسعهشامل ميادين  بهرگانمنطاه عملياتی  -

ديلم و بخش خشكی اين منطاه واقع در ميانه راه ارتباطی دو شهرستان  .ههت ماهشهر افتهين توسعه

 .دار استبخش خشكی وظيفه تداركات و پشتيبانی از سكوهاي تابعه را عهده .استاز استان بوشهر  گناوه

نفت نيز  زميدان نورودر  .است فالت قاره نفت شركت يسكوها روزترين هسروش از ب ینفت يسكو

به پايانه رادراتی   سروش منتال و پس از فرآورش نهايیاينچ به ميدان  22و از طري  خط لوله  توليدي

 14 شناور پس از فعاليتاين  1394 د  اما در سالش منتال  ذخيره و رادر می (.F.S.U) و شناور سورنا

 عو  كرد. فارس خليجساله  جاي خود را با پايانه شناور 

آرش و نيافته  و ميادين توسعهيافته ابوذر  درود و فروزان  ميادين توسعه شامل گعملياتی خار همنطا -

ره خارگ جهت فرآورش و يا به جزير درينچ زيا 24لوله خط  لهيوس بهدان ابوذر يمنفت  .است اسفنديار

 1394در سال حلاه چاه بوده  53 يدان درود در حال حاضر دارايمهمچنين  .شود میارسال  يساز رهيذخ

ه در يه و ثانوياول يها هيپس از تصف ؛ كهبوده استهزار بشكه در روز  60ميدان اين  نفت متوسط توليد

حلاه چاه بوده و با  53 يدارانيز دان فروزان يم .گردد یارسال م يساز رهي  به مخازن ذخیخشك كارخانه

ا به ير درينچ زيا 20خط لوله  لهيوس بهدان ين مي. نفت ااستمشترك  يربهتان سعودع دان مرجانيم

 .شود میارسال  يساز رهيجهت فرآورش و ذخ یهات خشكيتأس

 هتاي  ستلمان  رستالت  رشتادت و بتالل و ميتدان     شتامل  ميادين نفتی منطاه الوان  :الوانمنطاه عملياتی  -

حدود  1394متوسط توليد نفت اين منطاه در سال  .ههت یفردوس و گلشن  آلفا افتهين توسعهنفتی/گازي 

 هزار بشكه در روز بوده است. 78
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ت يت رفظ .ههتت   آب يت حلاته چتاه تزر   10و  یحلاه چتاه نفتت   44 يدان مشترك سلمان دارايم

نچ يت ا 22ختط لولته    لهيوس به يديولتنفت  .هزار بشكه نفت و مواد همراه است 220حدود هات آن يتأس

 دان رسالتيدر م .گرددیارسال م يسازرهيره الوان جهت فرآورش و ذخيجز یهات خشكيبه تأس يیايدر

هتزار بشتكه نفتت     8مه فعال و در حال حاضر يدان نين ميد روزانه از ايحلاه چاه است  تول 14 يداراكه 

ا يت ر درينچ زيا 14هزار بشكه در روز توسط خط لوله  12توليد با نيز  بالل یدان نفتيمنفت سكوي  .است

 .شود میره الوان ارسال يبه جز يساز رهيجهت ذخ

حلاته   33شامل  دانيم نيالوان قرار دارد. ا رهيجز یجنوب غرب يلومتريك 108رشادت در  دانيم

ابتدا متورد   -7R يو عراق سكو راني. در زمان جنگ ااست -7Rو  -3R-  4R يها نامچاه در سه سكو به 

قترار گرفتت و    مورد حمله كايآمر يیايدر يرويتوسط ن 1366و سپس در سال  یعراق يماهاهواپيحمله 

 شد. دهيآن به آتش كش يها چاه

ستكوها   ريو ستا  هتت ه انيت در جر -4R ينفتت تنهتا از ستكو    ديت حال حاضر استتخراج و تول  در

 .شودخارج  ياز كاربر ديجد يها چاهاز  يبردار بهرهپس از  هتيبا یم زيسكو ن ني. ااست یاتيرعمليغ

 ره يت جز نيت در ا رانيسوف یو فعال شدن شركت نفت فارس خليجبا اكتشاف نفت در  منطاه عملياتی سيري -

ايتن منطاته    افتته ي توسعهميادين آغاز شد.  1355در سال  یمنطاه نفت نيبار استخراج نفت در ا نينخهت

متوسط توليد نفت اين منطاته در   .ههت فرزام نيافته توسعه نفتی و ميدان نصرتالوند  سيوند  دنا   شامل

 هزار بشكه در روز بوده است. 62حدود  1394سال 

است براي توسعه ميدان هنگام انتختاب و ايجتاد    فارس خليججزيره  نيتر بزرگكه عملياتی قشم   منطاه -

ميتادين  مبتارك و  نفتتی هنگتام و     هاي ميدان و داراي هزار بشكه نفت آغاز شد 80توليد تأسيهات براي 

 .استبينالود  و تفتان  توسن  A  B  C  Dهرمز  افتهين توسعه

 كه در حال حاضر فاقد ميادين نفتی است. منطاه عملياتی كيش -

 گازپارسشركتنفتو 

در نتواحی مشتترك و    Cو  1A  2A  B نفتی پارس جنوبی كه شتامل چهتار اليته     اليه شركت نفت و گاز پارس

 .در دست توسعه قرار دارد كه استغيرمشترك 

 منابع موجود گاز 1-2-2

 خشكيگازي منابع  1-2-2-1

 :استرورت زير  ها به تفكيك شركت  بهمناط  خشكی فعال و غيرفعال گازي  ادينمي  4-1مطاب  با جدول 
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گاز توليدي اين منطاه از طري  گازهاي همراه ميادين نفتتی و گتاز    جنوب:زيخنفتشركتمليمناطق

 بنگهتان  توليدي سازندهاي گازي در اين منطاه  شامل سازندهاي گازي ژوراسيك مهجدسليمان  خامی مارون

 شود. می تأمين و زياليی

 1394گازي شركت ملي نفت ايران در سال  ن فعالديميا. 4-1جدول 

 منابعگازيدرياييمنابعگازيخشكي

 نفتفالتقاره گازپارسنفتو نفتمناطقمركزي خيزجنوبمناطقنفت

 1)ميدان گازي خانگيران سازند مارون خامی
 جنوبی پارس ميدان داالن 

ميدان سلمان/سازند 

 داالن كنگان 

ژوراسيك   سازند

 مهجدسليمان
  تابناك گنبدلی

 سازندميدان الوان/

 داالن كنگان

 2)ميدان گورزين قشم  هما نار سازند لب سفيد
 

   شانول كنگان گنبدي پازنان

   وراوي سرخون گنبدي نفت سفيد

   سازي  سراچه )ذخيره آغار 

    بيجار تنگ 

 3 5131 جمع

شركت نفت مناط  مركتزي  قترار دارد ختود شتامل سته مختزن        رمجموعهيزنفت و گاز شرق ) يبردار بهرهشركت  حوزه  ميدان گازي خانگيران كه در 1)

. لتيا در برختی از جتداول    رديت گ یمت قترار   يبتردار  بهرهمورد  سازي ذخيرهبراي ماارد  D هاست كه مخزن شوريج D جهيو شور B جهيمزدوران  شور يگاز

 .گردد یمجداگانه ارائه  رورت بهمنتشره توسط شركت ملی نفت ايران اين ميدان در چارچوب سه مخزن فوق 

تاريخ در تعهد توليد شركت نفتت فتالت    ازآن پسدر اختيار شركت نفت مناط  مركزي ايران و  1391برداري از ميدان گورزين تا پايان خرداد ماه  بهره  2)

 ره قرار گرفت.قا

 

ميادين عمده مهتال گازي فعال و غيرفعال در خشتكی بته شترح زيتر در      مناطقمركزي:نفتشركت

 هاي تابعه اين شركت قرار دارند: شركت

گازي فعتال در حتال توليتد آغتار و داالن  نتارو       ميادينبا  برداري نفت و گاز زاگرس جنوبی شركت بهره -

دي  سپيدزاخور  گردان  گشويی جنوبی  افتهين توسعه و ميادين هما  كنگان  تابناك  شانول  وراوي  سرخون

و ميادين در برنامه توسعه سفيدباغون  هالگان  نمك غربی  نمك كنگان  مختار  عهلويه غربی  زيره  خيام 

 40بته   كيگاز در روز نزد مترمكعب ونيليم 235حدود  ديتولبا شركت اين  مدار.سفيد و   )اليه گازي  

 .دينمایم ديدررد از گاز كشور را تول

توستعه   )داراي طترح  با ميدان فعال گازي در حال توليد تنگ بيجار برداري نفت و گاز غرب شركت بهره -

 ه و راوندي.و ميدان بزرگ گازي در برنامه توسعه كبيركو  فاز دوم تنگ بيجار
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گنبتدلی و ميتدان    وختانگيران  با ميادين گازي فعال در حال توليد  برداري نفت و گاز شرق شركت بهره -

است كه ميدان گازي جديدي به نام توس در ايتن منطاته شناستايی شتده      ذكر قابل توس. افتهين توسعه

واقع شده است تاكنون كيلومتري شمال غربی شهر مرزي سرخس  25در منطاه خانگيران كه در است. 

بين  ها آنهاي و عم  ستيغ اند قرارگرفته هم يروساختارهتتاي طاقديهی كه بر  مخزن گازي مجزا در 3

 يبتردار  بهتره و مدت مديتدي استت كته متورد      شده  كشفمتر از سط  زمين است  3000تا  2800

تخلخل و تراوائی بهتيار ختوب    با  ”D“ اي شوريجهباالترين اليه گازي مخزن شنی/ماسه .اند قرارگرفته

با تخلخل و تراوائی كم و اليه پائينی مخزن  ”B“ اي سخت شوريجته اليه گازي ميانی مخزن سنگ ماسه

 .استسنگ آهكی شكافدار مزدوران با تخلخل كم و تراوائی باال 

 .سلخ افتهين توسعهميدان  و  )قشم : با ميدان فعال گورزين فالتقارهشركتنفت

 درياييگازي منابع  1-2-2-2

 :ههتندشرح زير   به  تحت مهئوليت دو شركت 1394سال  دردريايی  توسعه درحال فعالميادين عمليات 

  ميتدان   و توستعه   جنتوبی   پتارس   گتازي   ميدان  فازهاي  كليه  توسعه  مهئوليت :شركتنفتوگازپارس

پارس  ميدان .ههتدارا  فارس خليج يها آبو همچنين توسعه اليه نفتی پارس جنوبی را در   شمالی  پارس  گازي

گاز به همتراه   مترمكعبتريليون  14 آنخيره گاز ذاست كه هاي گازي مهتال دنيا  ترين ميدان از بزرگ یجنوب

دررد  از كل گاز دنيا و نزديك بته نيمتی از ذختاير گتاز      5/7ميليارد بشكه ميعانات گازي است كه حدود  18

هتاي ايتران و    آن در آب لومترمربتع يك 3700است.  لومترمربعيك 9700مهاحت آن و  شود میكشور را شامل 

 تتأمين  منظتور  بته توسعه ميدان گازي پتارس جنتوبی   قرار دارد. هاي سرزمينی قطر  در آب لومترمربعيك 6000

رادرات گتاز و ميعانتات گتازي     همچنين جی و ان   تزري  به ميادين نفتی  توليد الیعيگازطبتااضاي روبه رشد 

 220و  270عهتلويه و تنبتك در    بنتدرها  بيترت نيبدپييرد.  خوراك واحدهاي پتروشيمی رورت می عنوان به

منطاه ساحلی براي ايجاد تأسيهات خشكی و توسعه اين ميدان انتخاب  عنوان بهكيلومتري جنوب شرقی بوشهر 

وارد  1394نيز اواختر ستال    19و فاز  اند بودهدر مدار توليد  18و  17  16  15 فازهاي 1394 در سال .اند شده

 مدار توليد شده است.

در دست و يا الوان و ميادين گازي  فعال ميدان گازيسلمان   فعال سازند گازي :فالتقارهنفتشركت

 سلمان و مخازن سازندهاي گازي Bو  A)بلوك فارسی   آرش  فارور  B  فرزاد A  فرزاد در برنامه توسعه كيش

 ميتادين فعتال   4-1جدول  دار است.   تندر و ايران دهر را عهدهA  فروز Bبهرگانهر  بالل  رشادت  اسفند  فروز 

 دهد. نشان میايران هاي تابعه شركت ملی نفت  شركت تفكيكبه  دريا را در توليدي 
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 نفت و گازو حفاري اکتشاف  1-3

 اکتشافي هاي فعاليت 1-3-1

در ناا   خصو  بهجديد نفت و گاز  ميادين كشف  ايران مديريت اكتشاف شركت ملی نفت هدف ترين مهم

 نيهمچناند   قرارگرفتهعمرشان دوم كه در نيمه  است. براي جايگزينی بخشی از نفت توليدي مخازنی مرزي

هاي  هضاكتشافی در همه حو هاي فعاليتتوسعه و توليد  در حالتر ميادين  هاي عمي  از در اف اكتشاف نفت و گ

هاي هيدروكربوري در  در اين ارتبا  براي ارزيابی وجود پتانهيل .استاز ديگر اهداف اين مديريت رسوبی 

هاي اكتشاف شركت ملی نفت ايران قرار دارد  تاكنون اطالعات  نواحی خشكی و دريا كه در اولويت اول برنامه

اكتشافی انجام شده كل  هاي فعاليتاكتشافی بخش عظيمی از اين نواحی گردآوري  بررسی و ارزيابی شده است. 

 است. شده دادهنشان  5-1جدول در  1384-94كت ملی نفت ايران در طی دوره شر

 1384-94هاي  اكتشافي سال هاي فعاليت. 5-1جدول 

138413851386138713881389واحدشرح
 130606 *61670 *266745 83521 6/1128 54659 كيلومترمربع شناسی عمليات زمين

 **4/1936 3/2430 6/2706 7/885 1145 5083 كيلومتر )دوبعدي  وفيزيكیئژ عمليات

 26/906 66/525 5/312 1/382 1372 1596 كيلومترمربع بعدي  عمليات ژئوفيزيكی )سه

 - - - 4/2484 1510 - كيلومتر برداري عمليات ناشه

13901391139213931394واحدشرح

  اعالم نشده 50477 56800 134266 303535 كيلومترمربع شناسی عمليات زمين

  1090 72/913 95/1587 2093 28/1357 كيلومتر )دوبعدي  وفيزيكیئعمليات ژ

  795 50/10 - 235 ^83/1415 كيلومترمربع بعدي  عمليات ژئوفيزيكی )سه

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

 دهد.وسعت نواحی مطالعه شده را نشان می شده گزارش* عدد 

 .استهاي اكتشافی  كيلومتر مربو  به عمليات ژئوفيزيك بلوك 103** 
 

بدين معنی كه   باشد موفايت میضريب اكتشافی  هاي فعاليتهاي مهم  است كه يكی از شاخص ذكر انيشا

هايی كه به مرحله توليد  چاه اكتشاف هميشه با ريهك همراه است ليا بر طب  تعريف  نهبت هاي فعاليت

گزارش  بر طب . شود می برده  نامضريب موفايت  عنوان بههاي حفر شده  تعداد چاه كل بهرسند  اقتصادي می

ترين كشورها در حوزه  هاي اخير به يكی از موف  مديريت اكتشاف شركت ملی نفت ايران  كشورمان در سال

 تر كوچكگيرد دامنه اكتشافات كشور  رغم اينكه هر چه از عمر اكتشاف می علی. اكتشاف تبديل شده است

ضريب موفايت بايد كاهش يابد  ليكن به علت پتانهيل خوب و زيادي كه در كشور وجود  جهيدرنتو  شود می
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در  كهاكتشاف نفت و گاز  تيموفا بيضركه  يا گونه به باال بوده استها  دارد همچنان ضريب موفايت طی سال

 .استدررد  60حدود  رانيدررد است  در ا 30 در حدود ايدن

 حفاري هاي فعاليت 1-3-2

هاي توسعه يا نگهداشت توليد  عمليات حفاري  باالدستی نفت و گاز و اجراي طرح هاي فعاليت فرآينددر 

هاي  فعاليت حفاري در همه زمينه كه يطور به  و از اهميت زيادي برخوردار است ههتترين فعاليت  اساسی

هاي  طرحشركت در  چندينتوليد در حفظ و افزايش سط  توليد ناش به سزايی دارد. در حال حاضر  و اكتشاف

بيشترين تعداد كل شركت ملی حفاري ايران  ها آن ترين مهمدارند كه  فعاليتشركت ملی نفت ايران حفاري 

  توسعه حفاري گهتر پارسژي هاي حفاري شمال  انر شركت .ستا حفار دارا يها شركتحفاري را در بين 

فعال در  يها شركتنيز از ديگر  دريايی هاتيتأستدبير  گلوبال پتروتك كيش  حفاري مپنا  حفاري دانا  نفتكاو  

 ههتند.بخش حفاري 

نامه  اساس بر اساسو  است رانينفت ا یتابعه شركت مل يها از شركت یكي ايرانشركتمليحفاري

 ميو ترم ريتعم زياز مخازن نفت و گاز و ن يبردار و بهره دياكتشاف  تول منظور به يحفار اتيعمل يمربو  اجرا

 .را بر عهده دارد و فالت قاره یداخل رووابهته اعم از قلم یخدمات فن هيو انجام كل یايتزر يها چاه جاديا ها آن

هاي نفت و گاز و خدمات فنی و مهندسی  مليات حفاري چاهبا در اختيار داشتن امكانات پيشرفته عاين شركت 

دستگاه حفاري خشكی و دريايی در اقصی ناا   70دهد. اين شركت با در اختيار داشتن  را انجام می همربوط

هاي نفت و گاز  العبور و كوههتانی عمليات حفاري چاه ترين شرايط آب و هوايی و مناط  رعب ايران در سخت

 .رساند را به انجام می

گيري   شركت ملی حفاري ايران عالوه بر عمليات حفاري  عمليات خدمات فنی و مهندسی شامل نمودار

  حفاري يريپي  يتزرهاي مغزي سيار  اسيدكاري ويژه و گهترده   ی  نمودارگيري از سيال حفاري  لولهپيماي چاه

هاي حفاري ملكی  دستگاه بادهی چاه را    نصب آويژه و آزمايش و بهرهیفرو تعادلگياري چاه  حفاري  با هوا  لوله

ب  شركت نفت مناط  مركزي  جنو زيخ نفتچون شركت ملی مناط  همهايی  شركت بهو استيجاري خود 

هاي پارس  پروژه  مديريت اكتشاف شركت ملی نفت ايران  شركت مهندسی و توسعه نفت  شركت فالت قاره 

 كند. می ارائههاي بخش خصوری  جنوبی و تمامی شركت

هاي فعال در عرره حفاري كشور است و تنها شركت خصوری  از ديگر شركت شركتحفاريشمال

 700هاي عمي  باالي  لی است كه در خاورميانه و كشورهاي عضو اوپك مهلط به حفاري در آبالمل حفاري بين

دكل دريايی در رنعت  2دكل خشكی و  7دستگاه حفاري شامل  9با  1394متر است. اين شركت در سال 

هاي تعميري  تكميلی   مهندسی در چاهحفاري  خدمات فنی/ هاي فعاليتنفت ايران فعال بوده است و عالوه بر
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سازي مواد شيميايی و سيمان     اسيدكاري  سرويس ذخيرهيكار مانيساي و اكتشافی نفت و گاز را نظير  توسعه

هاي حفاري اين  سرچاهی  نمودارگيري از گل حفاري و ... انجام داده است. دستگاه هاتيتأستعمير و نصب 

در طرح توسعه  فارس خليجهاي  فاري فوق سنگين سحر يك در آبشامل دستگاه ح 1394شركت در سال 

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

 .توسعه ميدان پارس جنوبی استفاده شده است 19و در فاز  قرارگرفتههاي شركت پتروپارس  پروژه

دستگاه  هاي اخير اين مرزي اين شركت با دستگاه ايران خزر فعاليت دارد. در سال برون هاي فعاليت ازنظر

هاي روسی و چينی براي كشور  اماراتی فعاليت حفاري را با وجود رقباي خارجی نظير شركت -با شركت انگليهی

 تركمنهتان دنبال كرده است.

 زمانیرا در دوره  رانينفت ا یملشركت اي توسعهكل حفاري  هاي فعاليتآمار مربو  به  6-1جدول 

 دهد. نشان می 94-1384

 1384-94ي ها سالاي طي  حفاري توسعهكل  هاي فعاليت. 6-1جدول 

138413851386138713881389واحدشرح

 582697 445000 *5/532402 399387 445623 345004 متر متراژ حفاري شده

 2/95 77 *5/73 0/73 77 48 )سال   دكل شده  گرفته كار هب  هاي دكل  تعداد

 تكميتتل تعميتتر/ حفتتر/ هتتا چتتاه تعتتداد

 يافته  خاتمه)

**146 263 260 00/276 202 155 حلاه چاه
 

13901391139213931394واحدشرح

#825225 769900 متر متراژ حفاري شده
 708983 809400 660 000  

  134 134 105 123 112  ال)س  دكل شده  گرفته كار به هاي تعداد دكل

 تكميتتل تعميتتر/ حفتتر/ هتتا چتتاه تعتتداد

 يافته  خاتمه)

  395 385 350 396 321 حلاه چاه

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

 .استاي و ترميمی داخل كشور  ها شامل اكتشافی  توسعه متراژ حفاري و تعداد چاه **

 .استحفاري داخل كشور  هاي فعاليتهاي حفاري مربو  به  شاخص  #

دررتد كتاهش داشتته استت و      5/18 ميزان متراژ حفاري 1394در سال دهد كه نشان می 6-1جدول 

در  كارگرفتته شتده   ههاي ب دكلتعداد . دررد افزايش داشته است 6/2 شده ليتكم/تعمير/هاي حفاري چاه عدادت

 نيز نهبت به سال قبل ثابت مانده است. 1394سال 

 ذخاير نفت و گاز 1-4

منجتر بته     شتده  انجتام ايران اكتشافی كه توسط مديريت اكتشاف شركت ملی نفت  هاي فعاليت 1394در سال 
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ميتزان كتل توليتد     درنهايتت آن  بتر استاس  شده كه  یجهتو قابلشناسايی ذخاير گازي همراه با ميعانات گازي 

به ترتيتب در   1394سال انتهاي تا  یعيگازطبمانده هيدروكربورهاي مايع و  قابل استحصال باقی انباشتی و ميزان

 است. شده دادهنشان  2-1و  1-1 هايو نمودار 8-1 و 7-1 ولاجد

 1394 سالتا پايان كشور مايع  يهيدروكربورذخاير وضعيت . 7-1جدول 

 بشكه ارديليم واحد: 

 ذخيرهنهايي نوع مناطق

 قابلاستحصال كلتوليدانباشتي

تاپايان

1393 

تاپايان

1394 
 درصدتغيير

پايانسال

1393 

پايانسال

1394 
 درصدتغيير

 خشكی

%37/1 02/65 14/64 51/152 خام نفت  13/88 49/87 %- 73/0  

مايعات و 

 ميعانات گازي
21/31 33/6 48/6 37/2%  8/24 73/24 28/0-% 

 %-63/0 22/112 93/112 %46/1 5/71 47/70 72/183 جمع

 دريا

%80/1 93/7 79/7 88/22 خام نفت  32/15 95/14 42/2-% 

مايعات و 

 ميعانات گازي
47/32 15/2 42/2 56/12%  18/30 05/30 43/0-% 

 %-10/1 45 5/45 %12/4 35/10 94/9 35/55 جمع

 %-98/0 44/102 45/103 %42/1 95/72 93/71 39/175 كلكشورخامنفتجمع

جمعمايعاتوميعانات

كلكشور
68/63 48/8 90/8 95/4% 98/54 78/54 36/0-% 

ومايعاتخامنفتجمع

 وميعاناتكلكشور
07/239 41/80 85/81 79/1% 43/158 22/157 76/0-% 

 

ميزان كل ذخاير هيتدروكربوري متايع كشتور معتادل      1394تا پايان سال  شود كه مالحظه می طور همان

دررد در دريا قرار دارد. همچنين ميزان ذختاير   29دررد آن در خشكی و  71كه  ستميليارد بشكه ا 2/157

دررتد در   40تريليون مترمكعب بوده كه از ايتن ماتدار حتدود     7/33معادل  1394گازي كشور تا پايان سال 

 دررد آن در مناط  دريايی است. 60مناط  خشكی و 
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 1394باقيمانده قابل استحصال هيدروكربوري مايع در انتهاي سال . 1-1نمودار 

 

 

 1394سال  انتهاي دركشور  يگاز ذخايروضعيت . 8-1جدول 

 مترمكعبتريليون واحد:  

 نوع مناطق
ذخيره

 نهايي

 قابلاستحصال كلتوليدانباشتي

تاپايان

1393 

تاپايان

1394 
 تغييردرصد

پايانسال

1393 

پايانسال

1394 
 درصدتغيير

 خشكی

%59/1 92/1 89/1 18/8 همراه و كالهك  23/6 26/6 48/0% 

%56/5 71/1 62/1 99/8 مهتال  94/6 27/7 76/4% 

 %73/2 53/13 17/13 %42/3 63/3 51/3 17/17 جمع

 دريا

%17/4 25/0 24/0 51/0 همراه و كالهك  22/0 27/0 73/22% 

%46/16 92/0 79/0 84/20 مهتال  06/20 92/19 70/0-% 

 %-44/0 19/20 28/20 %59/13 17/1 03/1 35/21 جمع

 %81/0 72/33 45/33 %73/5 8/4 54/4 52/38 جمعكلكشور

  

توليد انباشتی تا انتهاي 

 81/85 ;سال 

قابل استحصال تا انتهاي 

 157/22 ;سال 

 ميليارد بشكه: واحد
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 1394. باقيمانده قابل استحصال گاز در انتهاي سال 2-1نمودار 

 
 

 ها آنهمراه با توليد انباشتی از قابل استحصال  شده كشفطوركلی مجموع كل ذخاير هيدروكربوري نفت و گاز  هب

 است. شده دادهنشان  3-1در نمودار  1394سال  ابتدايدر 

 1394. ذخاير نهايي )قابل استحصال( هيدروكربوري مايع كشور تا انتهاي سال 3 -1نمودار 

    

توليد انباشتی تا انتهاي 

 4/80;سال 

قابل استحصال تا 

 33/72 ;انتهاي سال 

1394ذخايرقابلاستحصالهيدروكربوريگازيتاپايانسال

 تريليون متر مكعب: واحد

باقيمانده 

هيدروكربوري مايع 

  ;قابل استحصال 

157/22 

توليد انباشتی 

  ;هيدروكربوري مايع 

81/85 

ذخاير گازي باقيمانده 

; 207/72 

  ;توليد انباشتی گاز 

29/57 

 ميليارد بشكه : واحد
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 سنگ زغالذخاير  1-5

كشتور   ستنگ  زغالترين ذخاير  شو و حرارتی است. عمده از دو نوع كك سنگ زغال توجه قابلايران داراي منابع 

كرمان  البرز مركزي  البرز شترقی و البترز غربتی واقتع     طبس  مركز كشور در مناط  جنوب و   رقدر نواحی ش

در طبس واقع شده و رتبه بعدي ذختاير متعلت  بته كرمتان  البترز شترقی        سنگ زغالذخاير اند. بيشترين   دهش

از گتزارش   )شاهرود   البرز غربی )سنگرود  و البرز مركزي )زيرآب  است. بر اساس اطالعات به دست آمتده 

استت.   رادرشتده  1394در ستال   ستنگ  زغتال مجوز جديد استخراج  8وزارت رنعت  معدن و تجارت تعداد 

اظهتار   نتتوا شو و حرارتی میكك سنگ زغالارالحات رورت گرفته در برآورد ميزان ذخاير همچنين با لحاظ 

  1394در كشور بر طب  آمار سال  سنگ زغالمعدن موجود  195در  سنگ زغالميزان ذخاير قطعی داشت كه 

. ههتحرارتی  سنگ زغالدررد آن  8/21شو و  دررد آن زغال كك 2/78ميليارد تن برآورد شده كه  13/1

ميليارد تن تخمتين زده شتده استت.     14كشور حدود  سنگ زغالشناسی  است كه ميزان ذخاير زمين ذكر انيشا

  در ستال منتاط    تفكيتك  حرارتی كشتور بته   شو و  كك سنگ زغال رير قطعی و همچنين محل وضعيت ذخايذخا

 است.  شده ارائهبه شرح زير  1394

 1394در سال  حرارتيو شو  تفكيك كك كشور به  سنگ زغالر قطعي يتعداد معادن و ميزان ذخا. 9-1جدول 

استان
ميزانذخايرقطعي)هزارتن(تعدادمعادن

جمعحرارتيشوككجمعحرارتيشوكك

 6/1368 346 7/1022 13 5 8شرقياذربايجان

 210 - 210 3 - 3اذربايجانجربي

 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 1394هاي جديد رادره در سال پروانه

3/1132723 691954/8711259/261597 118جمع

 معدن و تجارت  وزارت رنعت 94گزارش عملكرد سال و  : وزارت نيرومنبع
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 منابع هيدروکربوري وضعيت جهاني 1-6

 منابع نفتي 1-6-1

دهتد. وضتعيت ذختاير     و سهم آن را در مناط  مختلف جهان نشتان متی   خام نفت ذخايروضعيت  10-1جدول 

 .است 11-1به شرح جدول نيز  2015 كشورهاي خاورميانه نيز در سال

 در مناطق مختلف جهان خام نفتذخاير . 10-1جدول 

مناطق

خامنفتذخاير
)ميلياردبشكه(
درپايانسال

1996

خامنفتذخاير
)ميلياردبشكه(
درپايانسال

2006

خامنفتذخاير
)ميلياردبشكه(
درپايانسال

2014

خامنفتذخاير
)ميلياردبشكه(
درپايانسال

2015 

ذخاير*سهم
درصد()

2015سال

رشددرصد
نسبتبه
سالقبل

- 4/13 5/227 9/237 7/221 3/127 آمريكاي شمالی 39/4  

- 5/19 329 7/331 8/110 7/90 آمريكاي مركزي و جنوبی 82/0  

19/0 2/9 9/154 6/154 6/137 8/142 اروپا و اوراسيا  

- 5/47 803 8/803 9/755 674 خاورميانه 10/0  

- 6/7 2/128 2/129 9/116 9/74 آفرياا 79/0  

- 9/2 8/48 3/49 5/45 39 آسيا و حوزه اقيانوس آرام 97/0  

- 0/100 5/1691 5/1706 3/1388 8/1148 جهانخامنفتكلذخاير 88/0  

-   3/165 2/166 1/173 1/42 كانادامنابع غيرمتعارف  57/0  

29/0   3/222 7/221 6/7 0 منابع غيرمتعارف ونزوئال  

-   1/2079 4/2094 1569 9/1190كاناداوجهانخامنفتكلذخاير 73/0  

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2017- page 12 and related Statistical Review of World Energy - underpinning data, 1965-2016 

 ميكور گزارش گرديده است. نشريههاي مندرج در  ها بر اساس دررد سهم * ارقام دررد سهم

 كشورهاي خاورميانه خام فتنذخاير . 11-1جدول 

 *سهمذخاير 2015)ميلياردبشكه(درسالخامنفتذخاير كشورها

 20/33 58/266 عربهتان سعودي

 72/19 40/158 ايران

 75/17 50/142 عراق

 64/12 50/101 كويت

 18/12 80/97 امارات متحده عربی

 14/3 24/25 قطر

 66/0 31/5 عمان

 31/0 50/2 سوريه

 37/0 00/3 يمن

 03/0 22/0 ساير كشورهاي خاورميانه

 100 05/803كلخاورميانه

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2017- page 12- and related Statistical Review of World Energy - underpinning data, 1965-2016 

 ميكور گزارش گرديده است. هينشرهاي مندرج در  ها بر اساس دررد سهم * ارقام دررد سهم
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حدود  2015جهان در سال  خام نفت  ذخاير شود میمالحظه  11-1و  10-1طور كه در جداول  همان

ذخاير كشورهاي خاورميانه بدون در نظر  داشته است و در اين سال كاهش 2014دررد نهبت به سال  73/0

. بعد از منطاه استجهان  خام نفتدررد ذخاير  5/47حدود  كانادا و ونزوئال غيرمتعارفمنابع گرفتن 

اروپا و اوراسيا و آفرياا قرار دارند. چنانچه   خاورميانه كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبی  آمريكاي شمالی 

منابع آمريكاي  به همراهونزوئال  غيرمتعارفهمراه با منابع آمريكاي شمالی و منابع  كانادا غيرمتعارفمنابع 

در ردر دررد  62/38همچنان منطاه خاورميانه با سهم شود   كل ذخاير جهان آورده در مجموعهجنوبی 

 52/26با سهم به ترتيب آمريكاي شمالی مناط  آمريكاي جنوبی و  ازآن پسو گيرد قرار میمناط  جهان 

ذخاير نفت كشور جمهوري اسالمی  2015. در سال دوم و سوم قرار دارند يها رتبهدررد در  89/18و  دررد

دررد  73/19نفتی جهان و  ذخايردررد كل  36/9ميليارد بشكه معادل  BP  4/158ايران در آمار شركت 

 4/0ميليارد بشكه   8/157) 2014ر سال ينفتی خاورميانه برآورد شده است كه نهبت به ذخا ذخايركل 

هارمين دارنده بزرگ ذخاير نفتی جهان پس از كشورهاي ايران چداشته است. در اين گزارش دررد افزايش 

است كه ميزان ذخاير هيدروكربورهاي مايع شركت  ذكر انيشاونزوئال  عربهتان و كانادا شناخته شده است. 

ميليارد بشكه  23/157 بر بالغميالدي   2015)مطاب  با اوايل سال  1394سال  تا انتهايملی نفت ايران 

 است. شده گزارش

 در مناط  مختلف جهان و خاورميانه آورده شده است. خام نفتذخاير و توليد  7-1تا  4-1در نمودارهاي 

  2015خام در سال  نفتذخاير از  مناطق مختلف جهانسهم . 4-1نمودار 

                           )برحسب درصد(

 

آمريكاي شمالی 

13/45% 

آمريكاي مركزي و 

 %19/45جنوبی 

اروپا و اوراسيا 

9/16% 

 %47/48خاورميانه 

 %7/58آفرياا 
آسيا و حوزه اقيانوس 

 %2/89آرام 
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  2015اين منطقه در سال  خام نفتاز ذخاير  انهيخاورم. سهم كشورهاي 5-1نمودار 

                  )برحسب درصد(

 

  2015در سال  خام نفت توليد درسهم مناطق مختلف جهان . 6-1نمودار 

                  )برحسب درصد(

 

عربهتان سعودي 

33/20% 

 %19/72ايران 

 %17/75عراق 

 %12/64كويت 

امارات متحده عربی 

12/18% 

 %3/14قطر 
ساير كشورهاي  %0/37يمن  %0/31سوريه  %0/66عمان 

 %0/03خاورميانه 

 %22آمريكاي شمالی 

آمريكاي مركزي و 

 %8جنوبی 

 %19اروپا و اوراسيا 
 %33خاورميانه 

 %9آفرياا 

آسيا و حوزه اقيانوس 

 %9آرام 
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  2015در سال اين منطقه  خام نفت توليدميانه از سهم كشورهاي خاور. 7-1نمودار 

        )برحسب درصد(

 
 

در سال متيكور در   خام نفتبا در دست داشتن ذخاير و ميزان توليد متوسط  2015عمر مخازن در سال 

 است. شده گزارش 12-1جدول ناا  مختلف جهان به شرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %39/9عربهتان سعودي 

 %13ايران 
 %13/4عراق 

امارات متحده عربی 

13/1% 

 %10/2كويت 

 %6/3قطر 

ساير كشورهاي خاورميانه 

4/2% 
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 در مناطق مختلف جهان خام نفتو ضريب ذخيره به توليد  خام نفت. توليد 12-1جدول 

 منطقه

ذخاير)ميلياردبشكه(

2015 

توليد)هزاربشكهدرروز(

2015 

سال-نسبتذخيرهبهتوليد

 )عمرمخازن(

8/392 *آمريكاي شمالی  19733 5/54  

3/551 *جنوبیامريكاي مركزي و   7761 6/194  

9/154 اروپا و اوراسيا  17479 3/24  

2/73 30065 803 خاورميانه  

58/266 عربهتان سعودي  11986 9/60  

40/158 ايران  3897 4/111  

50/142 عراق  4031 9/96  

80/97 امارات متحده عربی  3928 2/68  

50/101 كويت  3068 6/90  

24/25 قطر  1890 6/36  

02/11 كشورهاي خاورميانهساير   1265 9/23  

2/128 آفرياا  8297 3/42  

8/48 آسيا و حوزه اقيانوس آرام  8369 0/16  

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2017- page 14, and related Statistical Review of World Energy - underpinning data, 1965-2016 

نگترفتن منتابع غيرمتعتارف     در نظتر در رورت  -با احتهاب منابع غيرمتعارف كانادا و ونزوئال به ترتيب براي آمريكاي شمالی و آمريكاي مركزي و جنوبی*

 .است 1/116و براي آمريكاي مركزي و جنوبی  6/31سال براي آمريكاي شمالی -نهبت ذخيره به توليد
 

ضريب ذخيره به توليد قطر و ايران  2015شود با روند توليد سال  میمالحظه  12-1طور كه در جدول  همان

سال كمترين و بيشترين رقم را )در ميان كشورهاي منتخب و مطرح خاورميانه  4/111و  6/36ترتيب با حدود  به 

شمهی  1394چنانچه ذخاير تا پايان سال  ايران بوده و در مورد كشور جمهوري اسالمی  مطاب  جدول فوق  دارا

هزار  4/2796)معادل شده توسط شركت ملی نفت ايران  خام گزارش   و رقم توليد نفتميليارد بشكه 23/157)

سال برآورد خواهد شد  كه دليل ارلی  6/153موردنظر قرار گيرد  اين رقم حدود  طور ميانگين  بشكه در روز به

 ميالدي است. 2015در طول سال  المللی هاي بين محدوديتتفاوت اين ارقام افزايش توليد ناشی از كاهش 

 منابع گازي 1-6-2

 است. 13-1جزييات ذخاير گازي مناط  مختلف جهان به شرح جدول 

بتر  داشتته استت.    كتاهش دررد  95/0معادل   2014نهبت به  2015ميزان ذخاير گاز جهانی در سال 

جدول فوق خاورميانه بيشترين ذخاير گاز را در خود جاي داده استت كته بتاالترين آن در ايتن منطاته       اساس

 منطاته شده گاز نيز متعل  بته   كمترين ذخاير اثبات اروپا و اوراسيا قرار دارند. ازآن پسو  استمربو  به ايران 

 .استآمريكاي مركزي و جنوبی 
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 در مناطق مختلف جهان يعيگازطبذخاير . 13-1جدول 

 منطقه
سهمذخايردرسال (مترمكعب)تريليونشدهاثباتذخاير

 )درصد(2015

درصدرشدنسبت

 2015سال 2014سال 2006سال 1996سال بهسالقبل

0/6 10/11 8/12 00/8 50/8 آمريكاي شمالی  - 727/12  

1/4 70/7 6/7 20/7 00/6 مريكاي مركزي و جنوبیآ  465/0  

6/30 80/56 0/57 80/42 80/39 اروپا و اوراسيا  - 294/0  

8/42 40/79 1/80 60/72 20/49 خاورميانه  - 813/0  

7/7 20/14 3/14 40/14 20/10 آفرياا  - 684/0  

7/8 20/16 4/15 20/13 90/9 آسيا و حوزه اقيانوس آرام  820/4  

0/100 4/185 2/187 2/158 50/123 جمعكل  - 950/0  

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2017- page 26 and related Statistical Review of World Energy - underpinning data, 1965-2016 

 

 شده است. نشان داده 14-1جدول ها از كل ذخاير جهان در  ذخاير كشورهاي عمده داراي گاز و سهم آن

 2015سهم ذخاير كشورهاي عمده داراي گاز نسبت به ذخاير گاز جهاني در سال . 14-1جدول 

درصدازكلذخايرگازجهان(مترمكعبتوليد)ميليارد)تريليونمترمكعب(شدهاثباتذخايركشور
 ايران

 ران

50/33 37/189 07/18 

 40/17 14/575 27/32 روسيه

 10/13 47/178 30/24 قطر

 43/9 58/69 48/17 تركمنهتان

 54/4 45/104 43/8 عربهتان سعودي

 28/3 18/60 09/6 امارات متحده عربی

 07/3 42/32 70/5 ونزوئال

 85/2 07/50 28/5 نيجريه

 43/2 60/84 50/4 الجزاير

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2017- pages 26, 30, and related Statistical Review of World Energy - underpinning data, 1965-

2016 

 

در آمار و كاهش ذخاير  دنظريتجدپس از  BPمشهود است  شركت  14-1و  13-1كه از جداول  چنان

دارنده ذخاير گاز جهان اعالم  نيتر بزرگهاي زيادي  تريليون مترمكعب براي سال 6/44گازي روسيه )كه با 

دارنده ذخاير گاز جهان  نيتر بزرگتريليون مترمكعب  ايران را براي سومين سال متوالی  27/32  به شد یم

دررد از ذخاير گاز جهان در رتبه اول و  07/18ايران با داشتن  2015در سال اعالم كرده است. بر اين اساس  

. اند هاي بعدي قرارگرفتهدررد از سهم ذخاير جهانی در رده 10/13و  4/17روسيه و قطر به ترتيب با 

شده   تريليون مترمكعب اعالم BP  50/33بر اساس آمار  14-1جدول ايران در است كه ذخاير گاز  ذكر قابل

شده از جانب وزارت نفت جمهوري اسالمی ايران تا انتهاي سال  آخرين آمار رسمی ذخاير گاز اعالم كه یدرحال
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ی در عيگازطب  مادار توليد 15-1. جدول استتريليون مترمكعب  72/33   2015سال  لياوا)مطاب  با  1394

ی در مناط  عيگازطبذخاير و توليد  11-1تا  8-1 ينمودارهادر  . همچنيندهد یممناط  مختلف جهان را نشان 

 مختلف جهان و خاورميانه آورده شده است.

 در مناطق مختلف جهان يعيگازطب. توليد 15-1جدول 

 منطقه
درصدتغيير )ميلياردمترمكعب(درپايانسالميالدي-توليد

 2015 2014 2006 1996 درسالپاياني

4/3 4/969 3/937 0/753 2/720 آمريكاي شمالی  

6/0 0/178 9/176 1/154 8/80 امريكاي مركزي و جنوبی  

- 4/995 2/1003 2/1042 9/918 اروپا و اوراسيا 8/0  

2/2 9/615 6/602 6/343 0/160 خاورميانه  

4/1 0/210 1/207 6/192 4/91 آفرياا  

3/4 9/561 8/538 3/391 0/227 حوزه اقيانوس آرام  

9/1 6/3530 9/3465 7/2876 3/2198 جمعكل  

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2017- page 28 and related Statistical Review of World Energy - underpinning data, 1965-2016 

 

 2015در سال  گاز طبيعيذخاير از  مناطق مختلف جهانسهم . 8-1نمودار 

 

 %6آمريكاي شمالی 

آمريكاي مركزي و جنوبی 

4/1% 

 %30/6اروپا و اوراسيا 

 %42/8خاورميانه 

 %7/7آفرياا 

آسيا و حوزه اقيانوس آرام 

8/7% 
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 آمريكاي شمالی

969/4 

28% 

آمريكاي مركزي و 

 جنوبی

178 

5% 

 اروپا و اوراسيا

995/4 

28% 

 خاورميانه

615/9 

17% 

 آفرياا

210 

6% 

آسيا و حوزه اقيانوس 

 آرام

561/9 

16% 

 2015اين منطقه در سال  طبيعيذخاير گاز از  خاورميانهكشورهاي  سهم. 9-1نمودار 

 

در  در مناطق مختلف جهان يعيگازطبمقدار )برحسب ميليارد مترمكعب( و سهم )درصد( توليد . 10-1نمودار 

 2015 سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %42/19ايران 

 %30/60قطر 

امارات متحدة عربی 

7/67% 

عربهتان سعودي 

10/61% 

 %4/65عراق 

 %2/25كويت 
 %0/89عمان 

 %0/34يمن  %0/36سوريه 
رژيم اشغالگر قدس  %0/22بحرين 

0/23% 

 %0/01ساير خاورميانه 
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 2015 در سالي اين منطقه )درصد( عيگازطبسهم كشورهاي خاورميانه از توليد . 11-1نمودار 

 
كه عمر ذخاير را با توجه به روند  ههت یعيگازطبهاي مهم در رنعت  ضريب ذخيره به توليد يكی از شاخص

 است. 16-1جدول دهد. اين ضريب براي مناط  مختلف به شرح توليد جاري نشان می

 يعيگازطبضريب ذخيره به توليد . 16-1جدول 

 منطقه
 (درپايانسالميالديR/P ratio)ساالنه ضريبذخيرهبهتوليد

1996 2006 2014 2015 

 5/11 6/13 6/10 8/11 آمريكاي شمالی

 1/43 1/43 0/47 0/74 امريكاي مركزي و جنوبی

 1/57 8/56 0/41 3/43 اروپا و اوراسيا

 9/128 9/132 3/211 1/307 خاورميانه

 8/67 2/69 6/74 3/111 آفرياا

 8/28 6/28 9/33 8/43 حوزه اقيانوس آرام

 5/52 0/54 0/55 2/56 ميانگينجهان

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2017- p.26,28 and related Statistical Review of World Energy-underpinning data, 1965-2016 
 

ضريب ميانگين  2015با توجه به توليد گاز در سال  شود میمالحظه  16-1جدول طور كه در  همان

 %30/75ايران 

 %28/98قطر 

امارات متحدة عربی 

9/77% 

عربهتان سعودي 

16/96% 

 %0/16عراق 

 %2/75كويت 

 %5/64عمان 
 %0/66سوريه 

 %2/52بحرين  %0/44يمن 

 %1/36ساير خاورميانه 
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درردي روبرو  8/2با كاهش  2014نهبت به سال سال است كه  5/52در حدود  ذخيره به توليد جهان رقمی 

 سال 5/2سال قبل  اين ضريب حدود ده ذخاير گاز جهان نهبت به  كاهشبا توجه به افزايش توليد و  بوده و

 دهد. كاهش نشان می

 سنگ زغالمنابع  1-6-3

 17-1 جدولطور كه در  همان است. آمده 17-1جدول در  سنگ زغال رياز ذخاسهم مناط  مختلف جهان 

شود كه  ميليارد تن برآورد می 1139 در حدود 2015در سال  سنگ زغال  آمار ميزان ذخاير شود میمالحظه 

ميليارد  816كمتر بوده و حدود  یزغال شدگدرجه با  يا قهوه سنگ زغالميليارد تن آن مربو  به  323حدود 

ذخاير  است  شده دادهنشان  12-1كه در نمودار  گونه همان. باشد یم نهيتوميو زغال ب تن مربو  به آنتراسيت

 اروپا و آسياكشورهاي  بعدازآندر رتبه نخهت و درردي  5/46با سهم  آسيا و حوزه اقيانوس آرامكشورهاي 

 3/1قرار دارند. سهم كشورهاي آفرياايی و خاورميانه )هاي بعدي  و سپس كشورهاي آمريكاي شمالی در رتبه

را  كمترين سهم  دررد 2/1با  دررد  در اين بخش بهيار كم بوده و كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبی نيز

 اند. اده  دتصاخادر جهان به خود 

 

 در مناطق مختلف جهان سنگ زغالذخاير . 17-1جدول 
 سنگ زغالارقام ذخاير برحسب: ميليون تن 

 2014سال 2012سال منطقه

2015سال
سهم

 )درصد(

ضريبذخيره

R/Pبهتوليد

 )سال(

انتراسيتو

بيتومين

 )قيرطبيعي(

ياقهوهزجال

)لينگيت(و

 ساير

 مجموع

 276 5/27 245088 132253 112835 245088 245088 آمريكاي شمالی

 150 6/1 14641 7359 7282 14641 12508 امريكاي مركزي و جنوبی

 273 8/34 310538 217981 92557 310538 304604 اروپا و اوراسيا

 123 7/3 32936 214 32722 32936 32895 آفرياا و خاورميانه

 53 3/32 288328 130525 157803 288328 265843 آسيا و حوزه اقيانوس آرام

 114 100 891531 488332 403199 891531 860938 جمعكل

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2017- p.36 and related Statistical Review of World Energy-underpinning data, 1965-2016 
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 آمريكاي شمالی

27/5% 

 آمريكاي مركزي و 

 %1/6جنوبی

 اروپا و اوراسيا

34/8% 

 آفرياا و خاورميانه

3/7% 

آسيا و حوزه اقيانوس 

 آرام

32/3% 

 2015سنگ در سال  زغالذخاير از  مناطق مختلف جهانسهم . 12-1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتاب چهارم منتشره در سنگ كشور  طرح جامع توسعه معادن زغالالزم به توضي  است كه بر اساس نتايج 

قطعی كشور ذخيره ايميدرو   -)توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و رنايع معدنی ايران  رانيسنگ در ا زغال

دررد از كل ذخاير جهان را به خود  دهم كميليارد تن است كه تاريبا  ي 15/1 در حدود 1394ايران در سال 

 باهم BPشده توسط  طب  آمار ارائه 2015و  2014هاي سنگ در سال ذخاير زغالاختصا  داده است. همچنين 

 تفاوتی ندارند.
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