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میادین فوق  عظیم نفتي، اوج نفت، نرخ تخلیه، نرخ کاهش تولید

مهدي اخوان*، علي طاهري  فرد1   دانشگاه امام صادق )ع( 

نقش میادین فوق  عظیم نفتی  در عرضه آتي نفت جهان

میادین فوق  عظیم نفتي نقش بسیار مهمي در تولید نفت جهان دارند؛ به  طوري که بیش از 20 درصد نفت جهان توسط 14 میدان نفتي بزرگ تأمین 
مي ش��ود . میانگین عمر میادین فوق  عظیم بیش از 52 س��ال اس��ت. اغلب این میادین وارد نیمه دوم عمر خود شده اند و در اکثر آنها نشانه هایي مثل 
افزایش نرخ کاهش تولید، افت فشار میدان و افزایش نسبت آب و گاز همراه نفت مشاهده مي شود. در این نوشتار از طریق بررسي وضعیت تولید 
نفت میادین عظیم و فوق  عظیم نفتي دنیا، عرضه آتي نفت جهان بررسی شده است. بر اساس نتایج این مقاله به  جز میدان رمیله عراق، میادین شیبه و 
سفانیه عربستان و میدان زقوم امارات سایر میادین فوق  عظیم نفتي دوره اوج تولید خود را پشت سر گذارده اند. البته نرخ کاهش تولید در این میادین 
متفاوت است. نرخ کاهش تولید در میادین دریایي بیش از میادین خشکي است. همچنین نرخ کاهش تولید میادین نفتي مناطق غیراوپک )دریاي 
ش��مال، روس��یه و آمریکا( در مقایسه با میادین حوزه اوپک بیشتر است که مهم  ترین دلیل آن نرخ تخلیه زیاد میادین حوزه غیراوپک در دهه هاي 
گذشته است. بر این اساس پیش بیني مي شود هر چند در آینده سهم میادین فوق  عظیم در تأمین نفت جهان بیش از این کاهش خواهد یافت اما سهم 

اوپک در تأمین نفت مرسوم جهاني روندي افزایشي خواهد داشت.

مقدمه
تولید نفت جهان در س��ال 2010 کمي بیش 
از 82 میلیون بشکه در روز بوده که از 4000 
می��دان نفتي فعال با ح��دود یک میلیون چاه 
تولید می شده است. بس��یاري از این میادین 
کوچک هس��تند. به  طور میانگی��ن هر میدان 
کمتر از 20 هزار بشکه در روز تولید مي کند. 
س��ه در صد از میادین جهان نزدیک به نیمي 
از نفت جهان را تولید مي کنند. تولید روزانه 
این میادین بیش از 100 هزار بش��که در روز 
اس��ت. این میادین که حداکث��ر 120 میدان 
را ش��امل مي  ش��وند در س��ال 2000 میالدي 
47 درصد نفت جه��ان را تولید کرده اند که 

پراکندگي تولید در آنها نیز متقارن نیس��ت. 
چهارده میدان صدرنشین این لیست به  تنهایي 
20 درصد نف��ت جهان را تأمین مي کنند. در 
حالي که چهار میدان نخست عرضه  کننده 12 
درصد نفت جهان هس��تند ]46[. دو تعریف 
براي میادین عظیم3 و فوق  عظیم4 وجود دارد. 
تعریف نخست مبتني بر ذخیره قابل  بازیافت 
نهایي5 )بخش��ي از س��یال هیدروکربني قابل 
تولی��د در طول عم��ر مخزن( اس��ت. با این 
تعریف میداني که بازیاف��ت نهایي آن بیش 
از 500 میلی��ون بش��که باش��د ی��ک میدان 
عظیم خواهد بود. انجمن زمین  شناسان نفتي 
آمریکا6 با اس��تفاده از این تعریف اطالعات 

میادین نفت��ي عظیم را جمع  آوري و منتش��ر 
مي کند. بر اس��اس این تعری��ف حدود 310 
میدان نفتي بزرگ در جهان وجود دارد. در 
جدول-1 بیست میدان نفتي بزرگ جهان با 
این تعریف ارائه شده  اند. تعریف دوم مبتني 
ب��ر مقدار تولید روزانه اس��ت. با این تعریف 
میدان��ي که تولید روزانه آن دس��ت  کم طي 
یک  س��ال بی��ش از صد هزار بش��که در روز 
باش��د یک میدان عظیم خواهد بود. در سال 
2000 میالدي تنها 116 میدان چنین ویژگي 
داش��ته اند ]44[. اختالف بین دو این تعریف 
در بیست میدان نفتي با بازیافت نهایي کمتر 
از 500 میلیون بش��که و تولید روزانه بیش از 

)m.akhavan@isu.ac.ir( نویسندة عهده  دار مکاتبات*
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صد هزار بش��که است. در جدول-2 میادیني 
که تولید روزانه آنها دست  کم طي یک  سال 
بیش از 300 هزار بشکه بوده ارائه شده است. 
اگر این میادین را فوق  عظیم محس��وب کنیم 
تنه��ا 26 می��دان فوق  عظیم نفت��ي در جهان 
وجود دارد که در سیزده کشور واقع شده اند. 
این میادین در سال 2000 روزانه بیش از 18 
میلیون بشکه نفت تولید کردند که معادل 26 
درصد کل تولید نفت  خام جهان است. تولید 
این 26 میدان فوق  عظیم از تولید 2000 میدان 
کوچک دنی��ا )میادیني با تولید روزانه کمتر 
از ده هزار بش��که( بیشتر است. از بین دوازده 
کش��ور عضو اوپک فقط اعضاي مؤس��س 
یعني ایران، عراق، کویت، عربستان سعودي 

و ونزوئال به  عالوه امارات متحده عربي جزء 
دارندگان میادین فوق  عظیم هستند.

بیش��ترین نرخ اکتشاف میادین فوق  عظیم در 
دهه 60 و اوایل دهه 70 میالدي بوده اس��ت. 
پس از سال 1988 و کشف میدان کوزیانا در 
کلمبیا تاکنون هیچ میدان فوق  عظیمي کشف 
نش��ده اس��ت. میانگین عمر این میادین بیش 
از 52 س��ال اس��ت. اغلب میادین فوق  عظیم 
وارد نیمه دوم عمر خود ش��ده اند و در اکثر 
آنها نش��انه هایي مانند افزای��ش نرخ کاهش 
تولید7، افت فش��ار و افزایش نس��بت آب و 
گاز همراه نفت مش��اهده مي ش��ود. از همین 
رو به  ویژه در سال هاي اخیر، بررسي وضعیت 
تولید میادین عظیم و فوق  عظیم نفتي بیش��تر 

مورد توج��ه قرار گرفت��ه و موضوع گذر از 
اوج تولی��د نفت8 با جدیت و دقت بیش��تري 
دنبال ش��ده اس��ت. در مورد واژه اوج تولید 
و نیمه  عمر میدان تعریف استانداردي وجود 
ندارد. ب��راي مثال انجم��ن تحقیقات انرژي 
کمبری��ج )CERA( در س��ال 2008  ، کاهش 
20 درص��دي اوج تولی��د را آغ��از نیمه  دوم 
عمر میدان مي دان��د. هوک )2009( کاهش 
چهار درصدي و آژانس بین المللي انرژي در 
سال 2008 کاهش 15 درصدي اوج تولید را 
به  منزله ورود میدان به نیمه  دوم عمر مي دانند.

در این مقاله وضعیت اوج تولید نفت با تأکید 
بر تولید میادین عظیم نفتي مورد بررسي قرار 
گرفته اس��ت. در این مطالعه ابت��دا برخي از 
مهم  ترین مطالعات��ي که در خصوص میادین 
عظی��م نفت��ي و اوج تولید نفت انجام ش��ده 
مرور مي شود. سپس میادین فوق  عظیم نفتي 
مورد مطالعه ق��رار مي گیرد. در بخش بعد با 
توجه به نتایج حاصل ازبررس��ی میادین فوق 
عظیم،  وضعی��ت اوج تولید نفت در میادین 
عظیم و فوق  عظیم نفتي و نقش آنها در آینده 
بازار نفت مش��خص مي گ��ردد. در پایان نیز 
نتیجه گیري و پیشنهادهایي براي بهره برداري 
بهینه از میادین نفتي فوق  عظیم کش��ور ارائه 

مي گردد.

1-پیشینه تحقیق
مس��ئله اوج تولید نفت نخس��تین بار در سال 
1956 میالدي توس��ط هابرت9 زمین  ش��ناس 
شرکت شل مطرح ش��د. او در مقاله مشهور 
خ��ود عن��وان کرد ک��ه الگ��وي تولید نفت 
ب��راي هر منطق��ه جغرافیایي از ی��ک میدان 
کوچ��ک تا کّل س��یاره زمین ش��بیه الگوي 
 اکتشاف است. تولید نفت از صفر آغاز شده 
به اوج مي رسد و سپس روند کاهشي به  خود 
ً  به صفر باز مي  گ��ردد. این  گرفت��ه و مج��ددا
رونِد کاهش��ي غیرقابل  بازگش��ت اس��ت. او 
وضعی��ت تولید نف��ت را تنها با ی��ک معادله 

سال آغاز سال كشفكشورمیدان رديف
تولید

ذخیره نهايی )میلیارد بشکه(

تا از
1948195166150عربستانقوار1

193819453275كویتبورگان كبير2

195119572155عربستانسفانيه3

195319551930عراقرميله 4

191719171430ونزوئالبوليوار5

196119642828روسيهسموتلر6

192719341525عراقكركوك7

196419671025عربستانبري8

195719641123عربستانمنيفا9

19681998722عربستانشيبه10

امارات  متحده زقوم11
196419671721عربي

197619791120مکزیکكانترال12

196519731120عربستانزلوف13

194119461319عربستانآبقيق14

197919891119عراقشرق بغداد15

195919621318چينداكينگ16

194819491717روسيهروماشکينو17

197519631319عربستانخوریس18

195819591315ایراناهواز19

192819391214ایرانگچساران20

 1  میادین فوق  عظیم جهان بر اساس ذخیره قابل  بازیافت نهایي )منبع: محاسبات نگارندگان(
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منحن��ي زنگول��ه اي تک قل��ه اي توضیح داد 
و اظه��ار کرد که این منحن��ي تقریباً متقارن 
است. هابرت در مقاله  اش پیش بیني کرد که 
تولی��د نفت در آمریکا با  حدود 200 میلیارد 
بش��که ذخیره نهایي، در س��ال 1970 به اوج 

خود خواهد رسید.
در س��ال هاي اخیر مطالعات نسبتاً وسیعي در 
م��ورد اوج تولی��د نفت و وضعی��ت تولید از 
میادین عظیم و فوق  عظیم در س��طح مناطق، 
کش��ورها و س��طوح بین المللي انجام ش��ده 
اس��ت.  س��یمونز )2002( به بررس��ي میادین 

عظی��م و فوق  عظیم نف��ت در مناطق مختلف 
جه��ان پرداخت��ه و نتیجه مي گی��رد که این 
میادین به  زودي با کاهش جدي تولید مواجه 
خواهند ش��د. جب��ران این کاه��ش نیازمند 
کشف و توسعه 3000 میدان کوچک جدید 
طي ده سال آینده اس��ت. روبلیوس )2005( 
میادین عظیم کشف شده  قبل از دهه 70 را با 
میادیني که پس از آن کشف شده  اند مقایسه 
ک��رده و نتیج��ه مي گیرد که تع��داد و حجم 
ذخی��ره میادین عظیم جدید، کمتر از میادین 
پیشین است و از این  رو وقوع اوج تولید نفت 

را بسیار نزدیک مي داند.
ه��وک10 و هم��کاران )2009( نرخ کاهش 
تولی��د در میادین عظیم و تأثی��ر آن بر تولید 
آین��ده نفت را مطالعه کردند. بر اس��اس این 
مطالعه، با وجود رشد فن  آوري و روش هاي 
جدید تولید نفت، نرخ کاهش تولید میادین 
عظیم در حال افزایش اس��ت که این مس��أله 
عرضه جهان��ي آتي نفت را ب��ا چالش هایي 
ج��دي روب��رو خواه��د ک��رد. س��ورل11 و 
همکاران )2010( تخلیه منابع نفتي مرسوم12 
را تا س��ال 2030 بر اساس 500 مطالعه  مهمي 
که تاکنون در این زمینه انجام گرفته بررسي 
کردند. بنابر نتایج این مطالعه، رسیدن به اوج 
تولید نفت پیش از س��ال 2030 بسیار محتمل 
است. برخي ش��واهد نیز بر وقوع اوج تولید 

نفت پیش از سال 2020 داللت دارد.
برخي مطالعات نیز براي کش��ورهاي خاصی 
مانند نروژ، روس��یه و چین انجام شده است. 
در ای��ن مق��االت با بررس��ي میادی��ن عظیم 
و فوق  عظی��م در این کش��ورها نتیجه س��ایر 
مطالع��ات مبني بر بلوغ ای��ن میادین و ورود 
آنه��ا به نیمه دوم عمر خ��ود مورد تأیید قرار 

گرفته است ]32و30[.

می�دان  ده  تولی�د  وضعی�ت  بررس�ي   -2
فوق  عظیم نفتي

2-1- میدان قوار
این میدان که در عربي الغوار نوش��ته مي  شود 
در س��ال 1948 کشف ش��د و تولید از آن در 
سال 1951 آغاز گردید. میدان قوار در غرب 
ظهران در منطقه شرقي عربس��تان قرار دارد. 
در تخمین ذخیره نهایي نفت این میدان ارقام 
مختلفي در بازه 66 تا 150 میلیارد بشکه ذکر 
شده است. در س��ال 1970 میدان قوار کمي 
بیش از 2 میلیون بشکه در روز تولید مي کرد. 
این میدان در س��ال 1990 با تولید 6/5 میلیون 
بشکه در روز به نقطه اوج نفت رسید. این نرخ 
تولید خساراتي براي مخزن در پي داشت که 

 2    میادین فوق  عظیم جهان بر اساس تولید روزانه )منبع: محاسبات نگارندگان(

تولید روزانه در سال 2000 )هزار بشکه(سال اكتشافكشورمیدان رديف

)4500(1948عربستانقوار1

19761211مکزیکكانترال2

)1200(1938كویتبورگان3

19591108چينداكينگ4

1927900عراقكركوك5

)700(1958عراقرميله شمالي6

)600(1941عربستانآبقيق7

)600(1968عربستانشيبه8

1968550آمریکاخليج پرادهو9

1962547چينشنگلي10

)530(1985برزیلمارليم11

)500(1951عربستانسفانيه12

)500(1965عربستانزلوف13

)450(1962امارات متحده عربيبوحسا14

)400(1963امارات متحده عربيزقوم15

)400(1964عربستانبري16

)320(1961روسيهسموتلر17

1971310نروژاكوفيسک18

)300(1988كلمبياكوزیانا19

)300(1937ایرانگچساران20

)300(1958ایراناهواز بنگستان21

)300(1961منطقه بي  طرفخفجي22

)300(1948روسيهروماسکينو23

)300(1971ونزوئالكبيماس24

* ارقام داخل پرانتز تخمینی هستند
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س��بب شد تولید این میدان هیچ  گاه مجدداً به 
چنین رقمي نرسد ]46[. روبلیوس معتقد است 
اوج تولی��د نفت میدان قوار ک��ه 5/6 میلیون 
بش��که در روز بوده در س��ال 1980 رخ داده 
اس��ت ]44[. درحال حاضر تولید این میدان 5 
میلیون بش��که در روز است ]45[ که تاکنون 
هیچ میدان دیگري در دنیا به این میزان تولید 
روزانه دست نیافته است. با این سطح از تولید 
هر سال 1/8 میلیارد بشکه از میدان قوار تخلیه 
مي ش��ود. یعني تا پایان سال 2010 حدود 10 
میلیارد بشکه دیگر از این میدان تخلیه شده و 
بر اساس اطالعات جدول-3 حدود 55 تا 73 

درصد آن تخلیه شده است.
تزریق آب به میدان قوار از سال 1965 آغاز 
شده اس��ت ]45[. حجم دقیق آب تزریقي به 
این میدان مشخص نیست اما برخي منابع نرخ 
تزریق روزان��ه  آب دریا  را حدود 7 میلیون 
بش��که ذکر کرده ان��د ]14[. از س��ال 1996 
به  بع��د، آِب همراه نفت تولیدي از این میدان 
ب��ه 30 درصد رس��ید. بخش ش��مالي میدان 
قوار که نس��بت به نیمه جنوبي آن بهره وري 
بیش��تري دارد کام��اًل تخلیه ش��ده و احتمال 
کاهش تولید عربس��تان در آینده وجود دارد 

]52و51[.

2-2- میدان آبقیق13
این میدان که در ش��مال میدان قوار با فاصله 
کم��ي از آن و در خش��کي ق��رار گرفته در 
س��ال 1941 کشف شد و در س��ال 1946 به 

بهره برداري رسید. ذخیره میدان آبقیق 13 تا 
19 میلیارد بش��که اعالم شده ]44[ و در سال 
1972 که عربس��تان به  طور میانگین تقریباً هر 
دو روز یک چ��اه حفر مي ک��رد این میدان 
براي مدت کوتاهي ب��ا تولید 1/094 میلیون 
بش��که در روز به اوج تولید خود رس��ید. در 
س��ال 1977 تولی��د روزانه می��دان آبقیق به 
کمتر از 800 هزار بش��که رس��ید و در س��ال 
1981 تولید آن به 625 هزار بش��که کاهش 
یاف��ت ]16[. ای��ن میدان ک��ه پیرترین میدان 
عربس��تان است و تا س��ال 2004 میالدي 73 
درصد ذخیره آن تخلیه ش��ده ]45[ در س��ال 
2010 حدود 400 هزار بش��که در روز نفت 

فوق  سبک تولید کرده است ]23[.

2-3- میدان شیبه14
این میدان که نفت فوق  س��بک تولید مي کند 
و در س��ال 1968 کشف شد تقریباً در فاصله 
40 کیلومتري ش��مال کوی��ر ربع  الخالي قرار 
گرفته اس��ت. میدان ش��یبه با مرز ابوظبي در 
امارات متحده عربي 10 کیلومتر فاصله دارد 
و به  همین دلی��ل امارات ادع��اي مالکیت بر 
بخشي از آنرا دارد. ذخیره این میدان 7 تا 22 
میلیارد بشکه برآورد شده است ]44[. به  دلیل 
ش��رایط بس��یار بد آب و هوایي و دسترسي 
دش��وار به میدان ش��یبه، بهره ب��رداري از این 
میدان س��ي س��ال پس از کشف آن یعني در 
سال 1998 آغاز شد. ظرفیت تولید این میدان 
حدود 500 هزار بش��که در روز برآورد شده 

اس��ت. قرار بود تا سال 2008 با تکمیل طرح 
توسعه میدان ش��یبه ظرفیت تولید آن به 750 
هزار بش��که در روز افزای��ش یابد. همچنین 
آرامکو به  دنبال توس��عه بیش��تر این میدان تا 
س��ال 2013 جه��ت افزایش ظرفی��ت تولید 
به  میزان250 هزار بش��که دیگر است که اگر 
این طرح به نتیجه برس��د تولید میدان شیبه به 
یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید ]55[. 
تا س��ال 2004 میالدي پنج درصد این میدان 

تخلیه شده است ]45[.

2-4- میدان سفانیه15
این میدان که در 256 کیلومتري شمال  غربي 
ظهران واقع شده بزرگ  ترین میدان دریایي 
جهان با مس��احت حدود 750 کیلومترمربع 
اس��ت. میدان سفانیه در س��ال 1951 کشف 
ش��د و در سال 1957 با تولید 50 هزار بشکه 
در روز از 18 چ��اه ب��ه بهره برداري رس��ید. 
چهار س��ال و نه م��اه بعد، تولی��د این میدان 
که مالکیت و بهره برداري از آن در انحصار 
شرکت آرامکو اس��ت هفت برابر شده و به 
350 هزار بش��که در روز از 25 چاه رس��ید. 
ذخیره میدان س��فانیه 21 تا 55 میلیارد بشکه 
اعالم شده است. در اوایل دهه 80 تولید این 
می��دان به بیش از 1/5 میلیون بش��که در روز 
رسید و ش��اید ظرفیت تولید آن تا 2 میلیون 
بش��که در روز باش��د ]44[. می��دان س��فانیه 
ب��ر خالف میدان ق��وار نفت س��نگین تولید 
مي کند و تا س��ال 2004 میالدي 26 درصد 

آن تخلیه شده است ]45[.

2-5- میدان زلوف16
این میدان که در س��ال 1965 کش��ف ش��د 
و در س��ال 1973 می��الدي ب��ه بهره برداري 
رس��ید ذخیره  اي در حدود 11 تا 20 میلیارد 
بش��که دارد ]44[. می��دان زل��وف در فاصله 
240 کیلومت��ري ظهران و در بخش ش��مالي 
خلیج  فارس قرار گرفته و ارتفاع آب در این 

ذخيره توليد منبع 
شده تا 2004

ذخيره 
باقيمانده 

ذخيره 
سال مطالعهدرصد تخليهنفت درجااوليه

5460114200472004ليلز

553489162622007ميرنز )سناریوي پایين(

6343106162602007ميرنز )سناریوي باال(

IEA 6570135482004آرامکو 2004 و

104562007-544288استنيفورد 2007

  3    نتایج مطالعات مختلف انجام شده در میدان قوار )واحد: میلیارد بشکه(
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منطقه به  طور میانگین 36 متر است. تا ابتداي 
س��ال 2004 میالدي 16 درص��د این میدان 
تخلیه شده اس��ت ]45[. تولید این میدان در 
ابتداي س��ال 2004 حدود 800 هزار بش��که 
در روز ]45[ و در س��ال 2010 ح��دود 450 
هزار بش��که نفت در روز ب��ا میانگین درجه 
سبکي 30 بود ]23[. جود17 در دو سناریوي 
متفاوت، ب��ر اس��اس تولید گذش��ته میدان 
زلوف، بازیافت نهای��ي این میدان را 6/9 یا 
9/2 میلیارد بش��که عنوان مي  کند ]38[. این 
میدان در سال 1981 با تولید 658 هزار بشکه 
در روز به اوج تولید خود رس��ید و تا س��ال 
1994 تولی��د آن ب��ه 500 هزار بش��که تنزل 
یافت. تولید میدان زلوف با نرخ کمي بیش 

از 2 درصد در سال افت مي کند.

2-6- میدان بري18
ش��رکت موبیل این میدان را در س��ال 1964 
کشف کرد و سه سال بعد تولید از آن آغاز 
ش��د. ذخیره نهایي میدان بري که ش��امل دو 
بخش خشکي و دریاس��ت 10 تا 15 میلیارد 
بشکه ذکر ش��ده ]44[ و از لحاظ جغرافیایي 
ح��دود 100 کیلومتر با ظه��ران فاصله دارد. 
ب��ا آغاز تولی��د از این میدان فش��ار اولیه آن 
به  س��رعت از 4000psi در س��ال 1970 ب��ه 
2600psi در س��ال 1973 اف��ت ک��رد که با 

این نرخ کاهش، فش��ار مخزن طي دو س��ال 
به فش��ار نقطه حباب تنزل مي  یافت. به  همین 
دلیل برنامه تزریق آب به این میدان از س��ال 
1975 آغاز ش��د. تولید روزان��ه میدان بري 
پی��ش از تزری��ق آب در س��ال هاي 1971 و 
1972 به  ترتی��ب 155 و 300 هزار بش��که در 
روز بود. پس از تزریق آب در س��ال 1976 
تولید نفت این میدان به 800 هزار بش��که در 
روز رس��ید که بر اس��اس اطالعات موجود 
بیش��ترین مقدار تولید بوده اس��ت. کمتر از 
دو س��ال پس از آغاز تزریق در سال 1977، 
آب از چاه ه��اي نزدیک محل تزریق خارج 
ش��د. تکمیل چاه هاي منطقه آب  زده متوقف 
گردی��د و تکمیل چاه ه��اي مناطق آب  نزده 

ادامه یافته و قطر آنها بیشتر شد.
با نصب تأسیس��ات تفکیک آب و گاز براي 
مدت��ي میزان آب تولی��دي در حد 20 درصد 
ثاب��ت مان��د. در س��ال 1981 ک��ه تولید نفت 
عربستان به اوج خود رس��ید تولید این میدان 
30 درصد افت کرد. در سال 1990 تعدادي از 
چاه هاي تولیدي کاماًل آب تولید مي کردند که 
این امر موجب شد آرامکو این چاه ها را ببندد 
]47[. عربستان از س��ال 2000 میالدي به  دنبال 
اس��تفاده از فن  آوري هاي جدیدي اس��ت که 
بتوان��د تولید خود را از بخش هاي غیرتولیدي 
میدان که قباًل توجیه اقتصادي نداشت افزایش 
دهد. تا س��ال 2004 میالدي 28 درصد ذخیره 

این میدان تخلیه شده است ]45[.

2-7- میدان کانترال
مجموع��ه کانترال19 که ش��امل چهار میدان 
بزرگ ب��ه نام هاي آکال،  نوهوک، چاک و 
کوتز20 است در خلیج کمپچ مکزیک قرار 
گرفته و 80 کیلومتر با س��احل فاصله دارد. 
این میدان در س��ال 1976 کش��ف شد و در 
س��ال 1979 ب��ه بهره برداري رس��ید. ذخیره 
میدان کانترال 11 تا 20 میلیارد بش��که ذکر 
شده اس��ت ]44[. تولید این میدان در فاصله 
س��ال  هاي 1993-1982 روزانه یک میلیون 
بش��که بود ک��ه براي جلوگی��ري از کاهش 
تولید، در س��ال 2000 برنامه تزریق نیتروژن 
به آن آغ��از گردید. با تزریق نیتروژن تولید 
میدان در سال هاي 2003 و 2004 به 2 میلیون 
بش��که در روز رس��ید. البته برخي معتقدند 
افزایش تولید به  دلیل حفر چاه هاي زیاد رخ 
داده نه در اث��ر تزریق نیتروژن. تولید روزانه 
میدان کانت��رال تا س��ال 2006 میالدي 1/8 
میلیون بش��که بود که در سال 2007 به 1/5 
میلیون بشکه کاهش یافت. تولید این میدان 
س��االنه 14 درصد افت مي کند ]44[ که این 
نرخ س��االنه افزای��ش خواهد یاف��ت. تولید 
می��دان کانترال در س��ال 2009 به 650 هزار 
بشکه در روز رس��ید که 38 درصد کمتر از 
تولید س��ال 2008 بود ]24[. این میدان پیر، 
در میان ده میدان نخست جهان، جوان ترین 
میدان است. بر اساس پیش بیني EIA گرچه 
افزایش تولید از سایر میادین بخشي از افت 
تولید کانترال را جبران مي کند اما در س��ال 
2015 مکزیک واردکننده نفت خواهد بود 

.]24[

2-8- میدان بورگان21
این میدان که بزرگ  ترین میدان نفتي کویت 
اس��ت در س��ال 1937 کشف ش��د و در سال 
1946 به بهره برداري رسید. تولید نفت میدان 
بورگان که حج��م ذخیره اولیه آن 44 میلیارد 
بشکه برآورد شده در سال 2005 به 1/7 میلیون 

نام ميدانردیف
اوج 
توليد

توليد 
فعلی

كاهش 
توليد

650050001500قوار1

1094400624آبقيق2

658450350زلوف3

20006501350كانترال4

17001400300بورگان5

1108811297داكينگ6

65055892شنگلي7

1600660940پرادهو8

586252334مارليم9

32007502450سموتلر10

284176108اكوفيسک11

31050260كوزیانا12

940435505گچساران13

28024040خفجي14

20982118329150مجموع 

 4  كاهــش تولید نفــت در میادین عظیم 
و فوق  عظیم – واحد: هزار بشــکه در 

روز )منبع: محاسبات نگارندگان(
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

بشکه رسید و پس از آن روندي کاهشي پیدا 
کرده و در سال 2010 به 1/4 میلیون بشکه در 
روز رس��ید. البته شرکت ملي نفت کویت در 
نظر دارد با همکاري ش��رکت هاي بین المللي 
نفتي برنامه هایي از جمل��ه تزریق آب و حفر 
چاه ه��اي جدید را جهت افزای��ش 200 هزار 
بشکه اي تولید نفت این میدان به  اجرا درآورد. 
با ای��ن وجود تولید روزانه نفت کویت از 2/7 
میلیون بشکه در سال 2008 به 2/3 میلیون بشکه 

در سال 2009 کاهش یافت ]18[.

2-9- میدان داکینگ22
این میدان با حجم ذخیره اولیه 16 میلیارد بشکه 
در سال 1959 در شمال  شرقي چین کشف شد 
و در س��ال 1960 به بهره برداري رسید. تا کنون 
حدود 80 درصد میدان داکینگ تخلیه شده و 
ذخیره نفت باقیمانده آن 3/6 میلیارد بشکه است. 
حداکثر تولید این میدان در سال 1995 میالدي 
1/108 میلیون بش��که در روز بوده و پس از آن 
با نرخ 2/2 درصد روندي کاهش��ي پیدا کرده 
اس��ت. البته شرکت ملي نفت چین براي حفظ 
س��طح تولید میدان داکینگ اقدام به بازتزریق 
گاز هم��راه نفت در میدان کرده اس��ت. با این 
وج��ود تولید نفت این میدان در س��ال 2010 با 
روندي نزولي به 811 هزار بشکه در روز کاهش 

یافته است ]22[.

2-10- میدان شنگلي
این میدان در سال 1961 در نواحي خشکي شرق 

چین کشف شده و در سال 1964 به بهره برداري 
رسید. میدان نفتي شنگلي دومین میدان بزرگ 
چین و از جمله میادین بسیار قدیمي این کشور 
می باش��دکه از نیمه عمر خود فراتر رفته است. 
در حالي که در س��ال 1992 تولید این میدان تا 
650 هزار بشکه در روز مي رسید امروزه تولید 
آن به 558 هزار بشکه در روز کاهش یافته که 
نشان از افت فشار میدان دارد ]32[. البته شرکت 
نفت و مواد ش��یمیایي چین )SINOPEC(23 در 
حال اجراي برنامه هایي جهت ازدیاد برداشت از 

میدان شنگلي است.

2-11- میدان کرکوک
در سال 2009 حجم ذخایر نفتي قابل  برداشت 
کشور عراق حدود 115 میلیارد بشکه برآورد 
شده است. از دیدگاه تولیدي دو میدان نفتي 
کرک��وک24 و رمیل��ه25 در ع��راق از جمله 
بزرگ  تری��ن میادی��ن جهان هس��تند. میدان 
کرکوک در سال 1927 در شمال این کشور 
کشف شد و در س��ال 1934 به بهره  برداري 
رس��ید. حجم ذخی��ره اولیه این می��دان 16 
میلیارد بش��که ب��وده که در ح��ال حاضر به 
8/7 میلی��ارد بش��که کاهش یافته اس��ت. بر 
اس��اس گزارش EIA در س��ال 2009، تولید 
میدان کرک��وک در برخي س��ال ها به بیش 
از 680 هزار بشکه در روز رسیده که به  طرز 
قابل  توجهي بیش از ن��رخ تولید بهینه میدان 
)حدود 250 هزار بشکه در روز( بوده است. 
ای��ن تولید غیرصیانتي موجب ش��ده کیفیت 
نفت میدان به  ش��ّدت کاه��ش یافته و میزان 
آب هم��راه تولیدي افزایش یابد. از س��وي 
دیگر مدیریت بس��یار نامناسب این میدان در 
سال هاي پایاني حکومت صدام آسیب هایي 
جدي به آن وارد کرد. براي مثال بر اس��اس 
برخي گزارش ها دولت س��ابق عراق حدود 
1/5 میلیارد بشکه نفت  کوره تولیدي مازاد بر 
نی��از خود را به میدان کرکوک تزریق کرده 
که ممکن اس��ت آثار جبران ناپذیري بر این 

میدان به  جا گذاشته باشد ]15[.

2-12- میدان رمیله
ای��ن می��دان در جنوب ع��راق و حدود 32 
کیلومت��ري مرز کویت ق��رار دارد. یکي از 
دالیل تجاوز س��ال 1990 ع��راق به کویت، 
اختالف��ات دو کش��ور در خص��وص میدان 
رمیله بود. برآورد مي ش��ود ک��ه 20 درصد 
از ذخای��ر نفت ع��راق )22 میلیارد بش��که( 
در این میدان که در س��ال 1953 کشف شد 
قرار داش��ته باشد. تولید میدان رمیله در حال 
حاضر بی��ش از یک میلیون بش��که در روز 
اس��ت که پیش بیني مي ش��ود با فعالیت هاي 
توس��عه اي ش��رکت هاي BP و CNPC ت��ا 
2/85 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. در 
ص��ورت تحقق این ام��ر، رمیله بزرگ ترین 
می��دان تولیدي جه��ان پس از می��دان قوار 

عربستان خواهد بود.

2-13- میدان خلیج پرادهو26
ذخی��ره اولیه نفت ای��ن میدان که در س��ال 
1969 در خلیج پرادهو در منطقه آالس��کاي 
آمریکاي شمالي کشف شد و در سال 1977 
به بهره برداري رسید 13 میلیارد بشکه است. 
تولید نفت میدان خلیج پرادهو در سال 1988 
به بیش��ترین حد خود یعني 1/6 میلیون بشکه 
در روز رسید و پس از آن با نرخ 8/5 درصد 
کاه��ش یافت. در ح��ال حاض��ر تولید این 
میدان حدود 660 هزار بش��که در روز است. 
بر اس��اس اطالع��ات موجود حج��م ذخیره 
باقیمانده میدان خلیج پرادهو حدود 2 میلیارد 

بشکه برآورد مي شود ]13[.
تولید نفت ایاالت متحده در سال 1985 به اوج 
خود یعني 10/5 میلیون بشکه در روز رسید و 
پ��س از آن، رو به کاهش نه��اد. با ادامه روند 
کاهشي، تولید نفت این کشور در سال 2008 
به 6/7 میلیون بشکه و در سال 2010 به حدود 
5/5 میلیون بشکه در روز رسید. مهم  ترین دلیل 

نام منطقه
تعداد 
ميدان

ميانگين نرخ كاهش 
توليد )%(

3/8-72ميادین خشکی اوپک
7/7-24ميادین فرساحلی اوپک
5/7-97ميادین خشکی غير اوپک

ميادین فراساحلی 
10-67غير اوپک

 5  نــرخ كاهش تولیــد در میادین عظیم و 
فوق  عظیم )منبع: ]32[(
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این کاهش، بالغ  ش��دن میادین ب��زرگ نفتي 
شمال و جنوب آمریکا بیان مي شود ]22[.

2-14- میدان بوحسا27
این میدان در س��ال 1962 توسط شرکت نفت 
ابوظبي )ADPC( 28 کش��ف شد. هرچند تولید 
از میدان بوحس��ا در س��ال 1964 آغاز ش��د اما 
فعالیت هاي توس��عه اي این میدان تا سال 1987 
ادامه داشت. شرکت نفت ابوظبي در سال 1996 
تزریق گاز به میدان بوحسا را در دستور کار قرار 
داد که این طرح در س��ال 2002 به بهره برداري 
رسید. تولید نفت این میدان در حال حاضر بیش 

از 600 هزار بشکه در روز است ]21[.

2-15- میدان سموتلر29
این میدان در سال 1965 در روسیه کشف شد و 
عملیات توسعه آن در سال 1967 آغاز گردید. 
نخس��تین بش��که هاي نفت میدان سموتلر که 
حجم ذخیره قابل  برداشت آن 25 میلیارد بشکه 
اس��ت در سال 1969 تولید شد. حداکثر تولید 
این میدان در سال 1980 میالدي و به  میزان 3/2 
میلیون بش��که در روز ب��وده و در حال حاضر 
نفت باقیمانده آن 7/3 میلیارد بش��که مي  باشد. 
تولید میدان سموتلر در سال 2000 به 300 هزار 
بشکه در روز کاهش یافت. اما در سال 2009 
با مش��ارکت TNK-BP در انجام عملیات هاي 
اکتش��افي و حف��اري جدی��د و به  کارگیري 
فن  آوري هاي روزآمد، تولید این میدان به 750 
هزار بشکه در روز افزایش یافت. این مشارکت 
در نظر دارد طي پنج سال با سرمایه گذاري 4/6 
میلیارد دالري تولید میدان سموتلر را در همین 

سطح حفظ کند.

2-16- میدان گچساران
کیلومت��ري   220 فاصل��ه  در  می��دان  ای��ن 
جنوب  ش��رقي اه��واز ق��رار دارد. این حوزه 
ش��امل س��ازندهاي ش��کاف  دار آس��ماري 
و بنگس��تان اس��ت ک��ه در جه��ت عمومي 

طاقدیس ه��اي  شمال  غربي-جنوب  ش��رقي 
میادین نفتي جنوب ایران قرار گرفته اس��ت. 
این می��دان، طاقدیس��ي به  طول ح��دود 70 
کیلومت��ر و ع��رض 6 تا 15 کیلومت��ر دارد. 
منطق��ه نفت  خی��ز گچس��اران در س��ال  هاي 
1302 و 1303 هج��ري خورش��یدي م��ورد 
 1316 س��ال  در  و  گرف��ت  ق��رار  مطالع��ه 
اس��تخراج نفت از این مخزن با تولید روزانه 
26 هزار بش��که آغاز شد. بخش اعظم تولید 
نفت از سازند آس��ماري این میدان صورت 
مي گیرد ک��ه عمدتاً از س��نگ  هاي کربناته 
تش��کیل شده است. تاریخچه بهره برداري از 
میدان گچساران نشان مي دهد که به  جز یک 
دوره کوتاه در فاصله سال هاي 1330-1332 
تولید از این مخزن همواره ادامه داشته و سیر 
آن نیز همیشه صعودي بوده است. تولید این 
میدان در س��ال 1353 به حداکثر میزان خود 
یعني حدود 940 هزار بش��که در روز رسیده 
است. بر اس��اس اطالعات منتشر شده تولید 
میدان گچس��اران در سال 1388 حدود 478 
هزار بشکه در روز بوده ]5[ و ذخیره آن 12 
تا 14 میلیارد بشکه تخمین زده مي  شود ]44[.

تاکنون حدود 9 میلیارد و 930 میلیون بش��که 
نفت از این میدان تولید شده و در حال حاضر 
تولی��د روزانه آن ح��دود 400 هزار بش��که 
اس��ت. تا کنون در پروژه تزری��ق گاز میدان 
گچس��اران که از س��ال 1356 آغاز گردیده 
حدود 9 میلی��ارد و 800 میلیون فوت  مکعب 
گاز به میدان تزریق شده که سبب تثبیت فشار 
نفت و افزایش فشار گاز مخزن )به  جز بخش 

جنوب  شرقي آن( شده است ]4[.

2-17- میدان اهواز
ای��ن مخزن ش��امل دو س��ازند آس��ماري و 
بنگستان اس��ت. مخزن آسماري میدان اهواز 
در س��ال 1337 به  طور رس��مي افتتاح ش��د و 
تولید آن از سال 1344 در دستور کار شرکت 
ملي نفت ایران قرار گرفت. این مخزن با ابعاد 

80 در 6/5 کیلومتر طي شش ماهه ابتداي سال 
1386 روزانه بیش از 637 هزار بشکه نفت از 
بخش آس��ماري و بیش از 149 هزار بشکه از 

بخش بنگستان تولید کرده است ]3[.
در مجموع تعداد 391 حلق��ه چاه  در هر دو 
س��ازند بنگس��تان و آس��ماري میدان اهواز 
وج��ود دارد که 232 حلق��ه از آنها چاه  هاي 
تولیدي هس��تند. میزان نف��ت درجاي مخزن 
آس��ماري میدان اهواز 26/3 میلیارد بشکه و 
میزان ذخیره قابل  برداشت آن 13/39 میلیارد 
بشکه برآورد شده و حدود 9/8 میلیارد بشکه 
نفت از این مخزن تولید ش��ده اس��ت. تولید 
از مخزن بنگس��تان میدان اهواز تاکنون تنها 
با تخلی��ه طبیعي انجام گردیده و مش��کالت 
موجود س��بب کاه��ش تولی��د از این مخزن 
شده است. میزان نفت درجاي این مخزن 31 
میلیارد بشکه و میزان ذخیره قابل  برداشت آن 
4/3میلیارد بشکه است. همچنین میزان تولید 
انباشتي میدان اهواز 935 میلیون بشکه اعالم 

شده است.

3- بررس�ي نقش میادین فوق  عظیم در عرضه 

آینده نفت جهان
از 24 میدان��ي ک��ه در س��ال 2000 هریک 
بیش از 300 هزار بش��که در روز نفت تولید 
مي کردند 16 میدان در کش��ورهاي حاش��یه 
خلیج  فارس قرار دارند. 17 میدان فوق  عظیم، 
اوج تولی��د خود را س��پري کرده ان��د و تنها 
چهار میدان ش��یبه، س��فانیه، رمیل��ه و زقوم 
احتم��االً در آین��ده افزایش تولی��د خواهند 
داشت. بر اساس پیش بیني ها این چهار میدان 
در آین��ده تولی��د نفت جه��ان را مجموعاً 3 
میلیون بش��که در روز افزای��ش خواهند داد. 
اطالعات کافي براي بررسي تولید سه میدان 
بري، بوحس��ا و روماسکینو در دست نیست. 
کاهش تولید 14 میدان نیز در حالي آشکار 
ش��ده که تولید آنها در زمان اوج حدود 21 
میلیون بشکه در روز بوده اما در حال حاضر 
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به کمتر از 12 میلیون بش��که در روز کاهش 
یافته اس��ت. تولید چهار میدان اکوفیس��ک، 
خفج��ي، کوزیان��ا و کابیم��اس ت��ا ح��دي 
کاهش یافته که این میادین دیگر فوق  عظیم 
محس��وب نمي ش��وند. همان  گونه که از این 
محاس��بات برمي آی��د افزای��ش تولید نفت 
در میادین عظی��م و فوق  عظی��م به  هیچ وجه 
نمي تواند کاهش تولیدي که در این میادین 

رخ داده را جبران کند.
مقایس��ه تولید نفت کشورهاي عضو اوپک با 
کشورهاي غیراوپک نشان مي دهد که هرچند 
تولی��د میادین ه��ر دو منطقه به  ط��ور میانگین 
کاهش داش��ته  اما نرخ کاه��ش تولید میادین 
غیراوپک حدود دو برابر میادین حوزه اوپک 
بوده است. یکي از مهم  ترین دالیل این امر نرخ 
تخلیه پایین تر میادین اوپک در مقایسه با سایر 
حوزه هاي نفتي است. دریاي شمال، روسیه و 
آمریکا مهم  تری��ن تولیدکننده هاي غیراوپک 
هس��تند. نفت دریاي ش��مال در نیمه هاي دهه 
70 میالدي تولید شده و در سال 2000 به اوج 
خود رس��ید. نرخ برداشت از میادین نفتي این 
منطقه بیش از 7 درصد مي  باش��د که بیشتر از 
سایر مناطق دنیاست ]10[. نروژ و انگلستان دو 
تولیدکننده عمده این منطقه هستند که به  ترتیب 
در س��ال هاي 2001 و 1999 به اوج تولید خود 
رسیده اند ]12[. شاخص ها حاکي از آنست که 
تولید نفت روسیه نیز به دومین اوج خود رسیده 
و در آین��دة نزدیک روند کاهش��ي آن آغاز 

خواهد شد ]10[.
نرخ کاهش تولی��د در میادیني که نرخ تخلیه 
باالتري دارند بیش��تر اس��ت. از این رو میادین 
غیراوپ��ک و به  وی��ژه دریاي ش��مال که نرخ 
تخلیه زیادي دارند ب��ه  زودي با کاهش تولید 
شدیدتري مواجه خواهند ش��د ]31[. بنابراین 
باید گفت که عرضه و تجارت نفت مرسوم در 
حال متمرکز شدن در منطقه خلیج فارس است.

نتیجه  گیري
هرچند میادین عظیم و فوق  عظیم نفتي همچنان 
نقش مهمي در تأمین نفت خام جهان دارند اما 
عمده این میادین دوران اوج تولید را پشت سر 
گذاش��ته، وارد نیمه دوم عمر خود ش��ده اند و 
نشانه هایي از قبیل کاهش نرخ تولید، افزایش 
گاز و آب همراه نفت و کاهش فشار در اغلب 

آنها از جمله میادین ایران مشاهده شده است.
بر اساس نتایج این مطالعه، حجم تولید میادین 
فوق  عظیم نفتي در مقایسه با دوران اوج تولید، 
بیش از 9 میلیون بشکه کاهش یافته و افزایش 
تولی��د نف��ت در میادین عظی��م و فوق  عظیم 
نمي توان��د کاهش تولید آنه��ا را جبران کند. 
از ای��ن رو به  دو  دلیل زی��ر مي توان پیش بیني 
کرد که سهم این میادین در تأمین نفت جهان 

کاهش خواهد یافت؛
الف( بیشترین نرخ اکتشاف میادین فوق  عظیم 
در دهه 60 میالدي و اوایل دهه 70 بوده و پس 
از کش��ف میدان کوزیانا در کلمبیا در س��ال 

1988 تا کنون هیچ میدان فوق  عظیم جدیدي 
کشف نشده است.

ب( نرخ کاهش تولی��د در میادین فوق  عظیم 
نفتي جهان بسیار زیاد است. به  طوري که تولید 
میادی��ن اوپک و غیراوپ��ک به  ترتیب با نرخ 

ساالنه 4/8 و 7/5 درصد کاهش مي یابد.
از مهم  تری��ن راهکاره��اي به  تأخی��ر انداختن 
اوج تولید میادین فوق  عظیم نفتي، استفاده از 
روش هاي ازدیادبرداش��ت مث��ل تزریق آب، 
گاز و دي  اکسیدکربن و استفاده از روش  هاي 
حرارتي و میکروبي است. بر اساس پیش بیني 
آژان��س بین الملل��ي ان��رژي )2008( حج��م 
افزایش تولید نفت از این طریق تا سال 2030 

حدود 7 میلیون بشکه در روز خواهد بود.
در هر حال انتظار مي رود تا س��ال 2030 س��هم 
نفت ه��اي غیرمرس��وم مانن��د ش��ن هاي نفتي، 
نفت هاي بسیار سنگین، فن  آوري تبدیل گاز به 
فرآورده هاي نفتي و افزودني هاي ش��یمیایي در 
تأمین تقاضاي جهاني نف��ت افزایش یابد. با این 
وج��ود به  دلیل کمت��ر بودن ن��رخ کاهش تولید 
میادین فوق  عظیم کشورهاي حاشیه خلیج  فارس، 
س��هم این میادین افزایش خواهد یافت. در این 
میان، کش��ورمان با توجه به حج��م عظیم نفت 
درج��اي خ��ود و در ص��ورت اج��راي صحیح 
برنامه ه��اي ازدیاد برداش��ت در میادین عظیم و 
فوق  عظی��م، مي تواند در افق چش��م انداز 1404 
س��هم بیش��تري در تأمین تقاضاي جهاني نفت 

داشته باشد.
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