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 میادین مشترك نفت و گاز

  حامد فرنام سلیمان قاسمیان

  

  مقدمه
ایران به عنوان یکی از هفت کشور برتر در ذخایر نفت درجا و دومـین کشـور دارنـده منـابع گـاز طبیعـی و موقعیـت        

از بهترین تواند ایران را به یکی  ها می جغرافیایی کنونی خود، جایگاه ویژه و منحصر به فردي را داراست که این برتري
هنگامی که در مبحث نفت و گـاز، سـخن از موقیعـت جغرافیـایی ایـران       .آفرینان آینده اقتصادي دنیا مبدل کند نقش
هـاي   شود، نخستین مقوله مهم جدا از مبحث ترانزیت انرژي، وجود میادین مشترك نفت و گاز ایـران بـا همسـایه    می

  .خود خواهد بود

هاي نفت و گاز ایران با کشورهاي همسایه، باعث شده اسـت کـه ایـن     خی حوزهوجود مرز مشترك آبی و خاکی در بر
اي که کارشناسان مسائل سیاسـی و   هاي کالن صنعت نفت داشته باشد، به گونه ریزي مسأله، اهمیت بسیاري در برنامه

و گازي و دریـایی  کنند. وجود این میزان میدان مشترك نفتی  می اقتصادي از آن به عنوان خط مقدم صنعت نفت یاد 
  .طلبد هاي ویژه خود را می و خشکی، موضوعی درخور توجه است که الزامات و ضرورت

ایران در چهار منطقه مرزي کشور، داراي میادین مشترك نفت و گـاز بـا کشـورهاي همسـایه خـود اسـت کـه بـراي         
 .اي است گیر با رقباي منطقه برداشت از آنها، درگیر رقابتی سخت و نفس

پارس جنوبی و دوازده میدان نفتـی و گـازي دیگـر     گازي میدان :فارس لیجهیدروکربوري خ مشترك میادین .1
 .کویت و عربستان در این دسته هستند  مشترك با کشورهاي قطر، عمان، امارات متحده،

 .شهر هستند   میادین نفتی آزادگان، یادآوران و نفت  مهمترین آنها، :میادین مشترك جنوب و غرب ایران .2
میدان مشترك البرز است که ایران و آذربایجـان در آن شـریک     مهمترین آنها، :میادین مشترك دریاي خزر .3

 .برداري نکرده است هستند. کشور ایران تا کنون از میادین نفت و گاز خزر بهره
 .است که ایران و ترکمنستان در آن شریکند» گنبدلی«مهمترین آنها، میدان  :میادین مشترك شرق کشور .4

  

 مشخصات میادین مشترك نفت و گاز

المللی انرژي وابسته به وزارت نفت ایـران مشخصـات برخـی از میـادین مشـترك      بر اساس آمار موسسه مطالعات بین
  باشد. ایران با کشورهاي دیگر مطابق جداول زیر می
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  میلیون بشکه: واحد                                                                            میادین مشترك نفت 

 نام میدان منطقه
کشور 
 مشترك

خام نفت
 درجا

خام نفت
 وضعیت میدان  ذخیره

میزان تولید 
  ایران

میزان تولید 
  کشور همسایه

 دریایی

 فروزان
عربستان 
 سعودي

2309 
 در حال تولید  

    

     در حال تولید   4073 ابوظبی سلمان
     در حال تولید   128 شارجه مبارك
     در حال تولید   188 دبی نصرت

 اسفندیار
عربستان 
 سعودي

532 
 اکتشاف اولیه  

    

 -  دبی–امارات  فرزام
توسعه اقتصادي   

 تشخیص داده نشد
    

     اکتشاف اولیه   168 کویت آرش
الیه نفتی 

 جنوبیپارس
 -  قطر

در حال مطالعات   
 تکمیلی

    

 خشکی

     در حال تولید   3693 عراق دهلران
     در حال تولید   1956٫5 عراق پایدار غرب
     در حال تولید   692 عراق نفت شهر

 6361 عراق یاد آوران
در مرحله انعقاد   

 قرداد توسعه
    

 5800 عراق آزادگان
در مرحله انعقاد   

 قرداد توسعه
    

  میادین گاز مشترك
 میلیارد متر مکعب کشور مشترك نام میدان
 13130 قطر پارس جنوبی
 5/183 عربستان سلمان
 6/14 شارجه مبارك
 4/22 عمان هنگام
 2/249 عربستان بی فارس
 25/13 ترکمنستان گنبدلی

  المللی انرژيمنبع: موسسه مطالعات بین
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میدان نفت و گاز مشترك دارد که میـدان ذخـایر نفتـی و     28کم  ایران به طور کلی با کشورهاي همسایه خود، دست
 .شود چشمگیري از ذخایر کل ایران، منطقه و جهان را شامل میگازي آنها، درصد 

آید که رقیب قطري، با سـرعت   ترین میدان مشترك ایران به شمار می ، بزرگترین و حساسمیدان گازي پارس جنوبی
هـاي خـود در آن اسـت. ایـن میـدان، یکـی از بزرگتـرین         گـذاري و توسـعه زیرسـاخت    رو به تزایدي، مشغول سرمایه

  .کشف شد 1971تریلیون فوت مکعب گاز است که در سال  1800هاي گازي مستقل دنیا با  میدان

هـاي   هـاي ایـران و مـابقی در آب    کیلـومتر مربـع آن در آب   3700کیلومتر مربع است کـه   9700ساخت این میدان 
یر گـازي جهـان   درصد ذخا 5/  5سوم ذخایر گازي ایران و  ذخیره بخش ایرانی میدان نزدیک یک .سرزمین قطر است

داند کـه در میـدان شـمالی بـا      دولت قطر وضعیت آینده کشور را در گرو گسترش ذخایر بزرگ گاز طبیعی می .است
خـود  » ال.ان.جی«برداري از این منبع در راستاي گسترش صنعت  خود را براي بهره  ایران در اختیار دارد و همه تالش

ه ایران در آغاز برداشت از این میدان مشترك در مقایسه با قطر و توجه بـه  گذشته از دیرکرد یازده سال .برد  به کار می
هاي پیاپی خارجی به شدت رشد کرده و در حال توسـعه بیشـتر    گذاري زیرساخت صنعت گاز قطر که به دلیل سرمایه

در حـالی اسـت کـه     ایـن  .است  است، ایران را در برداشت ساالنه از این میدان به میزان یک و نیم برابر عقب انداخته
مـیالدي   2012دهد که این کشور، قصد برداشت خود از میدان پارس جنوبی تا سـال   هاي قطر، نشان می ریزي برنامه

میلیارد متر مکعب در سال را داشته که در صورت موفقیت این برنامه، این میزان برداشت نزدیـک سـه برابـر     270به 
  .برداشت ساالنه ایران خواهد بود

رقم برداشت ایران و قطر از میعانات گازي: هرچند آمـار تفکیکـی سـاالنه برداشـت از پـارس جنـوبی منتشـر        مقایسه 
شود، قطر چند ماه پیش همه برداشت میعانات گازي از پارس جنوبی را یک میلیارد بشکه اعـالم کـرد، در حـالی     نمی

 .ن باارزش گازي برداشت کرده استمیلیون بشکه از این میدا 380آغاز تا کنون، نزدیک به  که ایران از 

  
  الیه نفتی پارس جنوبی

ترین بخش آن در طرف ایرانی دانست. بخش عمـده ایـن    مانده توان مغفول در این میان، الیه نفتی پارس جنوبی را می
طـرف قطـري بایـد     .میدان که در طرف ایرانی کامال مـورد اکتشـاف قـرار نگرفتـه در محـدوده مرزهـاي قطـر اسـت        

شناسی روي الیه گازي  هاي طوالنی مدت و حفر شمار بسیاري چاه، برنامه تولید از این الیه را که از نظر زمینقرارداد
هزار بشـکه   425نزدیک به   حلقه چاه، 160اکنون با حفر بالغ بر  طرف قطري هم .کند قرار گرفته، با جدیت دنبال می

 .است» صفر«در حالی است که تولید ایران از الیه نفتی  کند و این در روز نفت سنگین از پارس جنوبی برداشت می

  
 میادین مشترك با عراق

غرب از این میادین  پایدارو  شهر نفت، دهلرانایران در مرز خود با عراق، پنج مخزن نفتی مشترك دارد که سه میدان 
ت انجام گرفتـه، میـدان آزادگـان،    بنا بر محاسبا .در حال توسعه هستند یادآورانو  آزادگاندر حال تولید و دو میدان 

میدان یادآوران با هفده میلیارد بشکه ذخیره نفت، به تنهایی معادل همـه   .ترین میادین نفتی جهان است یکی از غنی
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وجود چنین ذخایر ارزشمندي در کنار میل و نیـاز شـدید کشـور     .ذخیره کشور الجزایر، نفت در خود جاي داده است
میدان نفتی  65باعث شد این کشور در سه سال اخیر، هفتاد بلوك اکتشافی و  ي نفتی، خود عراق به افزایش درآمدها

هاي بزرگـی از انگلسـتان، فرانسـه، نـروژ، روسـیه، چـین و        ها، شرکت خود را به مناقصه جهانی بگذارد. در این مناقصه
انـد در سـال جـاري نزدیـک      عهد شـده هاي برنده، مت شرکت  با انجام این تناقصات، .مالزي شرکت کرده و برنده شدند

  .گذاري کنند هاي نفتی عراق سرمایه هشت میلیارد دالر و در سه سال آینده، بالغ بر بیست میلیارد در پروژه

هدف عراق از این اقدامات، افزایش حجم تولید روزانه از تعداد کنونی به روزانه شش میلیون بشکه تا چهار سال آینده 
در روز، طی شش سال آینده است؛ هدفی که در صورت تحقق، این کشور را به رقیبـی جـدي    و دوازده میلیون بشکه

  .براي عربستان و عنصري تعیین کننده در اوپک تبدیل خواهد کرد

  
  میادین مشترك با عربستان

شـت  اکنـون بردا  هاي مشترك ایران و عربسـتان هسـتند. هـم    میدان  Bو A فرزادو گازي فروزان و اسفندیار میادین 
هزار بشکه در روز است. به این ترتیب، عربسـتان   45هزار بشکه در روز و ایران  405روزانه عربستان از میدان فروزان 

کند، زیرا شیب مخزن به سمت عربستان است. طـوالنی شـدن    روزانه، ده برابر بیش از ایران از این میدان برداشت می
  .ز دست دادن منافع عظیم و به زیان کشور خواهد بودبرداري از مخزن، باعث ا دیرکرد ایران در بهره

  
 میادین مشترك با امارات عربی متحده

مشـترك اسـت. میـزان تولیـد      نصـرت و  فـرزام ، سلمانایران در خلیج فارس با کشور امارات عربی متحده در میادین 
است. با ایـن ترتیـب، کشـور امـارات،      هزار بشکه 56هزار بشکه و ایران، تنها  136امارات از سه میدان نامبرده، روزانه 

 .کند نزدیک به سه برابر ایران از این میادین برداشت می

 
 میادین مشترك با کویت

، مشترك میان ایران و کویت و کویت و عربسـتان بـا ذخـایر گـازي سـیزده تریلیـون فـوت        نفتی ـ گازي آرش  میدان
هـاي جدیـدي را    اندازي شده، به زودي حفاري ویت راهگذاري مشترك عربستان و ک مکعب است؛ شرکتی که با سرمایه

برداري بهینه از آرش آغاز خواهد کرد. ایران معتقد است، نیمی از ایـن میـدان متعلـق بـه اوسـت، امـا        به منظور بهره
 .دانند مقامات کویتی، سهم خود را بیش از ایران می

 
 میدان مشترك با عمان

از هفتصد میلیون بشکه نفت درجا و نزدیک دو تریلیون فوت مکعـب گـاز    مشترك ایران و عمان، بیش ،هنگام میدان
هـزار بشـکه نفـت در روز، از رقیـب      22دارد. این تنها میدان مشترك با کشور همسایه است که ایران با تولید روزانـه  

  .پیشی گرفته است
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 منابع نفتی دریاي خزر

خیره کرده و سومین منبع بزرگ نفت جهـان بـه شـمار    میلیارد بشکه نفت درجا در دل خود ذ 95دریاي خزر نزدیک 
میالدي، عملیات اکتشاف و ساخت صنایع استخراجی  90هاي نخست دهه  رود. کشورهاي ساحلی این دریا از سال می

درصد نفت مورد نیاز بازارهاي جهـانی را   4اکنون  اند و همین روند، باعث شده دریاي خزر هم را در این دریا آغاز کرده
هاي معتبر جهانی تا حدود هشتاد میلیارد دالر در قالب همکاري با کشـورهاي   در دو دهه گذشته، شرکت .ن کندتأمی

  .هاي آن حضور دارند پیرامونی این دریا در پروژه

میالدي در قالب همکاري مشترك با یک شـرکت انگلیسـی    90نخستین اکتشافات ایران در دریاي خزر در اواخر دهه 
نگاري انجام شد، ولی بعـدها متوقـف مانـد.     پس از هزینه بیست میلیون دالر در مرحله لرزه» شل«و همراهی شرکت 

اي بالغ بر پانصد میلیون دالر، عملیات حفـاري را   پس از آن، سرانجام ایران با ساخت سکوي نیمه شناور البرز با هزینه
 .نجامیده استابه مرحله تولید ناز کرد که هنوز هزار متري آغ در چهار کیلومتري ساحل و در عمق یک

هـاي عمیـق،    شرایط جغرافیایی خزر، ریسک عملیات حفاري و لزوم اسـتفاده از تکنولـوژي هزینـه بـر حفـاري در آب     
ایران به طور کلـی نسـبت    .خیز کشور متفاوت کرده است هاي نفت گذاري در این دریا را بر دیگر بخش شرایط سرمایه

رهنگام به این حوزه نفتی توجه نمود و هم اینـک بـه رغـم برخـی کارهـا، موفـق بـه        به همسایگان دریاي خزر هم دی
 .برداشت از میادین واقع در خزر نشده است

  

 توسعه میادین مشترك نفت خام
تولید و توسعه میادین مشترك بعد از نگهداشت توان تولید، مهمترین راهبـرد کشـور بـراي افـزایش ظرفیـت تولیـد       

کلیه این میادین در برنامه پنجم داراي اولویت می باشد. در برنامه پنجم، توسعه و افـزایش   محسوب می گردد؛ توسعه
 میدان نفتی مشترك در برنامه شرکت ملی نفت ایران می باشد.   20تولید از 

ـ  229تولید فعلی این میادین  ا هزار بشکه در روز می باشد که بر اساس برنامه هاي تدوین شده قرار است این میزان ب
هزار بشکه در روز در پایان برنامه پنجم برسد. اما با توجه به مقدورات موجود  874هزار بشکه در روز افزایش به  645

و تاخیرات پیش آمده در اجراي طرحهاي مذکور، این میادین در برنامه پنجم توسعه به اهداف تعیـین شـده تولیـدي    
هزار بشکه کمتـر از بـرآورد شـرکت ملـی نفـت       140ع بینانه حدود خود نخواهند رسید. تولید این میادین با نگاه واق

 744حـدود   1394ایران در برنامه پنجم توسعه می باشد. بر اساس نگاه واقع بینانه تولید میـادین مشـترك در سـال    
  هزار بشکه در روز برآورد می شود. 

هزار بشکه در روز از این طریـق بـه    515عادل لذا با توسعه میادین مشترك نفتی و یا افزایش تولید از آنها می توان م
  آمده است.  1تولید نفت خام کشور افزود که شرح آن در جدول 
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  : تولید میادین مشترك نفت خام کشور در طی برنامه پنجم توسعه (داراي قرارداد) 1جدول 

در سالهاي  1394 1393 1392 1391 1390 1389 نام میدان نفتی ردیف
 برنامه ششم

  1394 افزایش
1389نسبت به 

 22.9 50 50 50 50 44 33,4 27,1 پایدار غرب (آ+ ب) 1
 10.3 37 35 35 34 26 22 24,7 دهلران 2
 2.8- 12 10 12 12 12 12 12,8 نفت شهر 3
 8.4 10 10 10 10 5 3 1,6  آبان 4
 15 30 15 0 0 0 0 0 آذر 5
 10 15 10 0 0 0 0 0 چنگوله 6
 50 50 50 50 50 20 0 0 وان/کژدمی )یادآوران (فهلیان/گد 7
 35 35 35 35 35 0 0 0 یادآوران ( سروك) 8
 176,2 275 225 50 50 50 53 49 آزادگان جنوبی (سروك/فهلیان/گدوان/کژدمی) 9
 75 75 75 75 75 0 0 0 آزادگان شمالی (سروك) 10
 5 5 5 5 5 0 0 0 اروند 11
 20 30 20 8 0 0 0 0 یاران 12

 424.8 624 540 330 321 157 123.4 115.2 یادین مشترك خشکیمجموع م
 0.1 68 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,1 فروزان 1
 36.3 75 45,0 45,0 45,0 40,0 13,0 8,7 رشادت 2
 1.7 55 55,0 61,0 63,0 60,0 67,5 53,3 سلمان 3
 1.048 4 4,0 4,0 5,0 6,0 3,4 3,0 نصرت 4
 23,1 30 30,0 30,0 30,0 30,0 20,0 6,9 هنگام 5
 12 12 12,0 12,0 12,0 8,0 0 0 اسفندیار(خارگ) 6
 6 6 6,0 6,0 6,0 2,0 0 0 آرش 7
 14 10 10,0 14,0 29,0 0 0 0 الیه نفتی میدان پارس جنوبی 8

 90.2 260 204.2 214.2 232.2 188.2 146.1 114 مجموع میادین مشترك دریا
 515 884 744.2 544.2 553.2 345.2 269.5 229.2 مجموع
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  : بلوکهاي اکتشافی/ توسعه نیافته مشترك نفت خام در منطقه خلیج فارس 2جدول 

 میدان ردیف
نام در کشور 
 همسایه

 اقدامات انجام شده

1 
  فروزان

 (افق دهرم)
مرجان 

 (عربستان)
 در مرحله شناسایی و ارزیابی قرار دارند

2 
  فرزاد الف

 (فارسی الف)
حصبه 

 بستان)(عر
 حفر یک حلقه چاه اکتشافی

3 
(دماغه  ساتر

غربی پارس 
 جنوبی)

گنبد شمالی 
 (قطر)

 بعدي نگاري سه حفاري یک حلقه چاه اکتشافی و برداشت اطالعات لرزه

4 
بالل+ دماغه 
شرقی پارس 
 جنوبی

گنبد شمالی 
 (قطر)

شـرکت  گاز در سازندهاي کنگان و داالن به اثبات رسیده و در برنامـه توصـیف    -1
  نفت و گاز پارس قرار دارد

مطالعه جامع در میدان وجود نداشته و تنها مطالعه، گزارش مقدماتی مدیریت   -2
 اکتشاف می باشد.

 بعدي نگاري سه حفاري یک حلقه چاه اکتشافی و برداشت اطالعات لرزه نصر (امارات) سلیم 5

 فالح (امارات) فرزام (نفتی) 6

یدان حفاري شده، که البته خشـک بـوده اسـت. طبـق     تا کنون یک حلقه چاه در م
) مقرر گردیـد تـا موضـوع    7/9/83مجوز هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران (مورخ

سنجی توسعه این میدان توسط شرکت مرسک دانمارك انجام گیـرد،   مطالعه امکان
تا پس از اعالم نتیجه و در صورت تمایل شرکت مذکور با قبول ریسک اجراء، طرح 

الـذکر حـاکی از    هـاي شـرکت فـوق    ه بصورت بیع متقابل انجام پذیرد. بررسیتوسع
ریسک باال و عدم توجیه اقتصادي توسعه میـدان بـود و لـذا قـرارداد بیـع متقابـل       
منعقد نگردید. در حال حاضر شرکت پتروایران پیشنهاد حفاري چاه دوم در میدان 

سک حفاري موفق را بـاال  را مطرح نموده ولی کارشناسان فنی شرکت ملی نفت، ری
گـذار خـارجی در دسـت اقـدام      دانسته اند. مذاکرات جهت انعقاد قرارداد با سرمایه

 است.

7 
(افق  Eسیري 

 دهرم)
 بعدي نگاري سه حفاري یک حلقه چاه اکتشافی و برداشت اطالعات لرزه - 

8 
صالح شمالی 

 (نفتی)
 صالح (امارات)

ورد نظر در مـدیریت اکتشـاف شـرکت    حفاري یک حلقه چاه اکتشافی در منطقه م
ریزي گردیده که با رفـع برخـی موانـع و فـراهم شـدن دکـل        ملی نفت ایران برنامه

 مناسب، عملیاتی خواهد شد.
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  : بلوکهاي اکتشافی/ توسعه نیافته مشترك نفت خام در منطقه غرب کشور 3جدول 

 ردیف
نام میدان در 

 ایران
نام میدان در 

 عراق
 وضعیت در ایران وضعیت در عراق یموقعیت جغرافیای

1 
شیخ صالح 
 شمالی

 حلبچه
شمالی ترین ساختار در مرز 

مشترك استان کرمانشاه ایران و 
 استان سلیمانیه

جهت اکتشاف میدان با یک 
شرکت کانادایی قرارداد بسته 

 شده است

شناسی,  نیاز به مطالعات زمین
 نگاري دو بعدي و چاه اکتشافی دارد لرزه

 بیزاك الحشیخ ص 2
استان کرمانشاه ایران و استان 

 سلیمانیه
- 

شناسی,  نیاز به مطالعات زمین
 نگاري دو بعدي و چاه اکتشافی دارد لرزه

3 
قیتوله شمال 

 غربی
 در بندي خان

استان کرمانشاه ایران و استان 
 سلیمانیه

- 
شناسی,  نیاز به مطالعات زمین

 نگاري دو بعدي و چاه اکتشافی دارد لرزه

 - استان کرمانشاه ایران - تازه آباد 4
شناسی,  نیاز به مطالعات زمین

 نگاري دو بعدي و چاه اکتشافی دارد لرزه

 - استان کرمانشاه ایران - اَزگَله 5
شناسی,  نیاز به مطالعات زمین

 نگاري دو بعدي و چاه اکتشافی دارد لرزه

6 
تنگ همام 
 شمالی

 بشکاف شمالی
نزدیک استان کرمانشاه ایران (

شهر هاي سرپل ذهاب و قصر 
 شیرین) و استان دیاله عراق

- 
نگاري دوبعدي تنگ  در قالب پروژه لرزه

 همام تعریف شده است.

 - استان کرمانشاه ایران - میرینگه 7
نگاري دوبعدي تنگ  در قالب پروژه لرزه

 همام تعریف شده است.

 بشکاف تنگ همام 8
استان کرمانشاه ایران (نزدیک 

هاي سرپل ذهاب و قصر شهر 
 شیرین) و استان دیاله عراق

- 
نگاري دوبعدي تنگ  در قالب پروژه لرزه

 همام تعریف شده است.

 چیا سرخ چیا سرخ 9
استان کرمانشاه ایران و استان 

 دیاله عراق

کشف شد.  1930در سال 
چاه به میزان  8تولید فعلی از 

هزار بشکه در روز  5تا  2
 ب. ر)ه. 30(تولید برنامه  

نگاري دوبعدي تنگ  در قالب پروژه لرزه
 همام تعریف شده است.

10 
چیا سرخ 
 جنوبی

چیا سرخ 
 جنوبی

استان کرمانشاه ایران و استان 
  دیاله عراق

نگاري دوبعدي تنگ  در قالب پروژه لرزه
 همام تعریف شده است.

11 
قصر شیرین 
 شمالی

 نهیرات
استان کرمانشاه ایران و استان 

  قدیاله عرا
نگاري دوبعدي تنگ  در قالب پروژه لرزه

 همام تعریف شده است.

 نهیرات جنوبی قصرشیرین 12
استان کرمانشاه ایران و استان 

 دیاله عراق
 اثبات وجود گاز با حفاري

نگاري دوبعدي تنگ  در قالب پروژه لرزه
 همام تعریف شده است.

 - حفاري اثبات وجود گاز با استان دیاله عراق جریحه بیکه -  13

14 
نفت شهر 
 جنوبی

نفت خانه 
 جنوبی

استان کرمانشاه ایران و استان 
 دیاله عراق

- 
نگاري دوبعدي تنگ  در قالب پروژه لرزه

 همام تعریف شده است.
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 ردیف
نام میدان در 

 ایران
نام میدان در 

 عراق
 وضعیت در ایران وضعیت در عراق یموقعیت جغرافیای

 مندلی جنوبی دالوران غربی 15
استان کرمانشاه ایران و استان 

 دیاله عراق
- 

نگاري دوبعدي تنگ  در قالب پروژه لرزه
 ف شده است.همام تعری

16 
دالوران (کانی 

 شیخ)
- 

استان کرمانشاه ایران و استان 
 دیاله عراق

 در برنامه حفاري اکتشافی قرار دارد -

 - سامان 17
استان ایالم ایران و استان 

 دیاله عراق
 نیاز به حفاري اکتشافی دارد -

 زرباتیه کوالك بزرگ 18
در استان ایالم ایران و استان 

 ال میدان بدراواسط عراق و شم
 در برنامه حفاري اکتشافی قرار دارد محل حفر چاه مشخص شده

19 
چنگوله 

 - شرقی 
 تیماب

 شهابی
در استان ایالم ایران و استان 

 واسط عراق
- 

بعدي تیماب  نگاري سه پروژه لرزه
در اولویت هاي  -تعریف شده است

 حفاري اکتشافی

 امه هاي حفاري اکتشافیدر برن - در استان ایالم ایران - موسیان 20

 هویزه شمالی مهر 21
در استان میسان عراق و 

استان خوزستان ایران (بلوك 
 مهر)

 کشف نفت در یک حلقه چاه اکتشافی -

 هویزه جنوبی سهراب 22
حور هویزه واقع در استان 

میسان عراق و استان خوزستان 
 ایران

کشف شده،   1980در سال 
سروك، ایالم و فهلیان نفتی 

 ست.ا
 یک حلقه چاه اکتشافی

 سندباد شلمچه 23
در استان خوزستان ایران و در 

 استان بصره عراق
حفاري تا سروك انجام شده 

 و داراي نفت است
براساس خطوط لرزه اي دوبعدي کشف 

 شده

 سندباد خرمشهر 24
در استان خوزستان ایران و در 
استان بصره عراق و در جنوب 

 میدان حسینیه

وك انجام شده حفاري تا سر
 و داراي نفت است

تا فهلیان انجام  1حفاري چاه خرمشهر 
 شده و آبدار بوده

25 
خرمشهر 
 جنوبی

 سیبا
در استان خوزستان ایران و در 

 استان بصره عراق

کشف شد  1348در سال 
سه حلقه چاه دارد و تولید از 
الیه هاي زبیر و فهلیان گاز 
 میعانی و نفت سبک

- 

 جنوبیسیبا  آبادان 26
در ایران در جزیره مینو 

(جنوب غرب خرمشهر) و در 
 جنوب بصره در عراق

در  3با حفاري چاه سیبا 
عراق به نظر می رسد که 

بستگی این ساختمان در ایران 
 ادامه دارد

ادامه عملیات اکتشافی پس از دریافت 
 نتایج عملیات ژئوفیزیکی دشت آبادان
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  افته مشترك نفت خام در منطقه شمال شرق کشور نیافته : بلوکهاي اکتشافی/ توسعه نی 4جدول 

 وضعیت ایران ردیف وضعیت ایران ردیف

 اشگر 1
عملیات لرزه نگاري  صورت گرفته و 

 می باشد در حال بررسی
در حال بررسی زمین  غالمان شمالی 9

 یکه توت 10 در حال برداشت خطوط لرزه نگاري نادر 2 شناسی مجدد  می باشد

 درگز 3
عملیات لرزه نگاري  صورت گرفته و 

 می باشد در حال بررسی
 در برنامه حفاري قرار دارد کرند 11

 مسگر کوه 4
مطالعه زمین شناسی صورت گرفته 

 می باشد و فاقد اولویت اکتشافی

 نارلی 12

عملیات ژئوفیزیکی غیر لرزه 
اي صورت گرفته و در حال 

 ارزیابی می باشند

 ی داغسنج 13 درونگر شمالی 5
 خشتی 14 کالت چنار 6
 کوه پسین 15 ربات 7

8 
-زرینه کوه
 غالمان

در حال بررسی زمین شناسی مجدد 
  باشد می

 
 تالو 16

گزارشات و  1383- 90گزارشات آماري و تحلیلی مدیریت برنامه ریزي تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، سالهاي  منابع و مأخذ
  1385-90زي و نظارت بر منابع هیدروکربوري وزارت نفت، سالهاي آماري و تحلیلی معاونت برنامه ری

  

  پیشنهادات براي باالدستی نفت:
  مطالعه و اعمال روشهاي نوین حفاري و تکمیل چاه در چاههاي جدید .1
 مطالعه جامع بر روي امکان تولید بیشتر از فازهاي تولیدي موجود .2

  نوبیارتقاي دانش مدیریت پروژه در فازهاي مختلف پارس ج .3
  طراحی استراتژي مناسب براي اجراي طرحها در شرایط تحریم .4
  تخصیص دکل حفاري به تعداد مورد نیاز در فازهاي پارس جنوبی .5
  متمرکز کردن توان مالی و پیمانکاري در فازهایی با بیشترین پیشرفت فیزیکی  .6
  انتشار اوراق مشارکت براي تامین منابع مالی الزم با نرخ سود رقابتی و باال .7
 استفاده و عقد قرارداد با متخصصین توانمند خارجی بصورت فردي .8

عدم ارسال گاز همراه تولیدي از میادین نفتی جنوب به شبکه سراسـري گـازي کشـور جهـت مصـارف داخلـی و        .9
 تزریق آن به همان میدانها

 تامین مصارف داخلی گاز طبیعی از میادین مستقل گازي   .10

  نوبی و بازگردانی گاز خشک به میدانبرداشت میعانات گازي میدان پارس ج .11
  ذخیره سازي نفت براي یکصد میلیون بشکه به شرح زیر انجام شود: .12

 میلیون بشکه در جاسک 20ایجاد ظرفیت ذخیره سازي  - 
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 میلیون بشکه در چابهار 20ایجاد ظرفیت ذخیره سازي  - 

 میلیون بشکه در قشم 20ایجاد ظرفیت ذخیره سازي  - 

 میلیون بشکه در هدیجان 20ایجاد ظرفیت ذخیره سازي  - 

 میلیون بشکه در منطقه خارك 20ایجاد ظرفیت ذخیره سازي  - 

  هاي جدید امتزاج فناوري پاالیش و پتروشیمی (فقط نگاه سوختی به پاالیش کافی نیست)ایجاد پاالیشگاه .13
  توجه به پتروشیمی .14

 گاز پایه: متان و اتان و پروپان - 

 پتروشیمی در همان منطقه اختصاص یابد.درصد از تولید میادین مستقل گازي به  20 - 

o پتروشیمی سرخس 

o  جم –پتروشیمی کنکان 

o پتروشیمی فراشبند 

o پتروشیمی ایالم 

o پتروشیمی المرد پارسیان 

 قطب پتروشیمی چابهار - 

  قطب پتروشیمی جاسک - 

  

  گیري خالصه و نتیجه
سـاله   مجلـس و قـوانین توسـعه پـنج      هایی که مدیران ارشد وزارت نفت و وزیران این وزارتخانه و نیـز  یکی از اولویت

برداري از منابع نفت و گاز مشترك بـا همسـایگان کشـورمان اسـت.      اند، اولویت بهره کشور، همواره بر آن تأکید داشته
هاي ذیربط انجام گرفته، ولـی بـا ایـن حـال،      براي رسیدن به این مهم، اقدامات گوناگونی از سوي مسئوالن و دستگاه

روست که وجوهی از آن در توصـیف میـادین مشـترك در     برداري از آنها با دیرکرد روبه د که بهرههنوز میادینی هستن
 .برداري از آنها به روشنی گفته شد باال و آخرین وضعیت توسعه و بهره

اندرکاران و خبرگـان نفتـی و اقتصـادي هسـت؛ از آن      یابی دالیل این تأخیر، موارد مشترکی مورد تأیید دست با ریشه
هـاي مصـوب در    هاي اخیر، اجرا نشدن برنامه ه، تأمین نشدن بهنگام سرمایه مورد نیاز، کمبود منابع مالی در سالجمل

زمان مقرر به علل گوناگون، ضعف و سوءمدیریت داخلی، مشکل تأمین بموقـع تجهیـزات بـه عللـی، از جملـه اعمـال       
انـد کـه    انش فنـی و تکنولـوژي روز، قابـل اشـاره    هاي خارجی، کمبود د هاي خارجی، نبود زمینه جذب سرمایه تحریم
 .توان بر آنها علل و عوامل دیگري نیز افزود می

با توجه به  .تر است ایران با استثناهاي جزیی، در بیشتر میادین مشترك در حال تولید یا توسعه، از شرکاي خود عقب
طقه و جهان از سوي دیگر، رقابـت سـخت   هاي اقتصادي و سیاسی من نقش نفت در اقتصاد ملی از یک سو و در عرصه

روزي آنـان بـراي فاصـله     کشورهاي همسایه در توسعه و برداشت هرچه بیشتر از ذخایر هیدروکربوري و تالش شـبانه 
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اي ملی تأثیرگذار  بیشتر با ایران در نرخ برداشت از مخازن، موضوع میادین مشترك نفت و گاز با همسایگان، به مسأله
 .رمان بدل شده استبر منافع ملی کشو

اندازي رقبا به سهم ایران، نیازمند عزم ملی با اتکا به  دستیابی به حقوق ایران در میادین مشترك و پیشگیري از دست
بـرداري   توان علمی و اجرایی و تخصصی مدیران و کارشناسان براي حل و رفع مسائل موجود در راستاي توسعه و بهره

رود که با از دست دادن زمـان، ایـن امکـان و     دین است؛ در غیر این صورت، بیم آن میتر و بیشتر این میا هرچه سریع
  .فرصت براي طرف مقابل پدید آید تا افزون بر سهم خود، به سهم کشور ما نیز دست یازد

المللـی و تقویـت روابـط     آنچه مسلم است، عواملی همچون: عدم تالش در جهت افزایش اطمینان شرکاي بـین اکنون 
المللـی و عـدم احـداث     هاي معتبـر بـین   کاري در جذب سرمایه و فناوري شرکت اي، کم محور منطقه انبه انرژيچندج

رنگ شدن نقش ایـران در   خطوط انتقال نفت و گاز جهت ترانزیت و صادرات نفت و گاز کشورهاي همسایه، موجب کم
محـور بـا کشـورهاي     شت با تقویت روابـط انـرژي  توان اطمینان دا مقابل می المللی انرژي خواهد شد. در  معادالت بین

المللـی،   هـاي معتبـر بـین    همسایه و حضور در توسعه میادین و احداث خطوط لوله نفت و گاز آنها با مشارکت شرکت
هاي داخلی، مشارکت در تولید نفت و گـاز کشـورهاي همسـایه، و     هاي شرکت زمینه ارتقاي سطح فناوري و توانمندي

  .آید ر بازار انرژي منطقه و جهان فراهم میراتژیک کشور دافزایش موقعیت است


