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مروري بر تاريخچة اكتشافات هيدروكربوري در ايران

مقدمه
بيش از 100ســال است كه از اكتشاف نفت 
در ايــران مي گــذرد. اكنون ايــران بزرگ ترين 
دارنــدة ذخايــر نفــت و گاز جهــان و يكي از 
بازيگــران عمدة عرصه انرژي به شــمار مي رود. 
ذخايــر قابل برداشــت نفت خــام ايــران حدود 
155ميليارد بشكه برآورد شده است كه نزديك 
به ده درصد از ذخاير كل جهان را دربرمي گيرد. 
همچنيــن ايران بــا دراختيار داشــتن 33تريليون 
مترمكعب گاز طبيعي حدود 16درصد از ذخاير 

گاز جهان را دراختيار دارد. 
در اين نوشتار بر تاريخچة اكتشاف نفت در 
ايران از ابتدا تاكنون و چشــم انداز و چالش هاي 

آيندة اين بخش مرور مي شود.

دورة پيش از ملي شـدن صنعت نفت تا امتيازنامة 
دارسي

از زمان حفر نخســتين چاه نفــت در ايالت 
پنســيلوانياي اياالت متحده، روزبه روز بر اهميت 
اين مادة طبيعي، به منزلة منبع جديد انرژي افزوده 
شــد. شــتاب گرفتن انقالب صنعتــي در غرب، 
كشــورهاي اروپايي را بر آن داشت كه به دنبال 

جانشيني براي زغال سنگ، ساير مناطق جهان را 
از نظر ذخاير نفتي كاوش كنند. 

درسال 1855 براي نخستين بار، زمين شناسي 
بــه نــام لوفتــوس (Loftus) در مقالــه اي به نام 
«زمين شناســي نواحي مرزي تركيــه- ايران» به 
چشمه هاي نفت و قير در مناطقي از جنوب غربي 
ايران اشــاره كــرد. اروپائيان به ايــن مقاله توجه 
كردند و بر آن شــدند، امــكان وجود منابع نفتي 
در ايــران را به طورعملــي بررســي كنند. عصر 
واگذاري امتيــازات در دورة قاجار اين فرصت 
را دراختيار آنها قرار داد و بدين ترتيب در ســال 
1872 براي اولين بار امتياز كشــف و اســتخراج 
همة معادن ايران، ازجملــه نفت از طرف دولت 
ايران به يك انگليســي، به نام بــارون جوليوس 
دورويتر واگذار شــد. اين قــرارداد خيلي زود و 
پيــش از هرگونه اقدام عملي در اين زمينه تحت 
فشــارهاي داخلي و خارجي، لغو و طرف ايراني 

به پرداخت غرامت مجبور شد[1].
در ســال 1884 دومين امتياز رسمي از طرف 
 (Hots)ناصرالدين شاه به شــركت هلندي هاتس
داده شد. امتياز واگذارشده به اين شركت به كشف 
نفت در ناحية دالكي در حوالي بوشهر اختصاص 

داشــت. اين شركت پس از بررسي هاي مقدماتي 
به حفر يك چــاه كم عمق در منطقة دالكي اقدام 
كرد. به دليل دست نيافتن به نتيجه، شركت هاتس 
عمــًال ورشكســته و امتيازش نيز معلق شــد. پس 
از اين ناكامي و درســال 1889، بــار ديگر بارون 
دورويتر با تشــكيل بانك شاهي و سرمايه گذاري 
در زمينة خريد ســهام شــركت هاتس، به عرصة 
اكتشاف نفت در ايران پاي گذاشت. بانك شاهي 
به موجــب امتيازنامه اي حقوق خــود را در زمينة 
اكتشــاف و استخراج نفت به شــركت انگليسي 
معادن ايران واگذار كرد. زمين شناسان اين شركت 
پس از بررسي و مطالعه در نواحي دالكي و جزيرة 
قشم به حفر دو حلقه چاه اكتشافي در منطقة دالكي 
به عمق 270متر و ديگري در جزيرة قشم به عمق 
250متر اقدام كردند كه هيچ كدام با موفقيت قرين 
نبود. سرانجام شركت معادن ايران درسال 1901، 

يعني تاريخ واگذاري امتياز دارسي منحل شد[1].

امتياز دارسي
درســال 1851 هياتــي بــه سرپرســتي يك 
باستان شــناس و زمين شــناس فرانســوي بــه نام 
دمورگان به درخواســت والي كرمانشاه، وجود 

حسين معتمدى  مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران
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منابع نفتي در اين ناحيه را بررسي و مطالعه كردند. 
دمورگان نتايج مطالعات را كه حاكي از احتمال 
وجود نفت در منطقة قصرشيرين بود، در مقاله اي 
درســال 1892 منتشر كرد. در ســال1900 نتايج 
مطالعات هيئت دمورگان، در هشتمين كنفرانس 
زمين شناســي در پاريس، توجه آنتوني كتابچي، 
مدير گمركات ايران كه اصليتي گرجي يا ارمني 
داشت را به خود جلب كرد. او كه در همان زمان 
به همراه هيئتي ايراني در پاريس به ســر مي برد، 
درصدد جلب نظــر شــركت هاي اروپايي براى 
سرمايه گذاري در امر اكتشاف و استخراج نفت 
در ايــران برآمد. پس از ناموفق بودن كتابچي در 
جلب توجه سرمايه داران فرانســوي، او توانست 
با كمك ســفير مختار اســبق انگليس بــا ويليام 
ناكس دارســي، ســرمايه دار معروف، مالقات و 

موافقت اولية او را در اين زمينه جلب كند[1].
دارســي دو زمين شــناس به نام هــاي بورلز 
(Burls) و دالتــون (Dalton) را بــراى تحقيــق 
دقيق دربارة اين امر به ايران گسيل داشت. انتشار 
نتايج اميدبخش اين بررسي ها در گزارشي به نام 
«پيرامــون ميدان نفتي ذهاب چياســرخ» موجب 
شد، دارسي با وساطت وزير مختار وقت انگليس 
و بــه موجــب انعقاد قــراردادي امتياز كشــف، 
اســتخراج و فروش نفــت و گاز در همة ايران به 
اســتثتاي واليات آذربايجان، گيالن، مازندران، 
گرگان و خراســان را به مدت 60ســال در برابر 
20000پوند و پرداخت 16درصد سود حاصل از 

فروش نفت از دولت ايران بگيرد[1]. 
چند ماه پس از امضا اين توافقنامه، دارســي 
حفــاري اوليــن چــاه را در ناحيه چياســرخ در 
شمال شــهر قصرشــيرين بــه سرپرســتي جرج 
رينولدز، فارغ التحصيل كالج ســلطنتي هند كه 
پيش تــر ســوابقي در زمينة حفاري در ســوماترا 
داشــت، آغاز كرد. به رغم مشــكالت پيش رو 
چون ناامني و صعب العبوربودن راه ها، اولين چاه 
در تابستان سال 1903 در عمق 507متري به گاز 
و اندكــي نفت و چاه دوم نيز چنــدي بعدتر در 
عمق مشابهي به نفت رسيد. بهره دهي اين چاه ها 
كه حدود 175بشكه در روز بودند، به دليل بازده 
كــم و هزينه هــاي حمل ونقــل، مقرون به صرفه 

شناخته نشد و درنهايت اين چاه ها متروكه شدند. 
منطقة چياسرخ در مرزبندي هاي بعدي به دولت 
عثماني واگذار شد و اكنون ميدان نفتي كوچكي 

در عراق است.
در ســال 1903، دالتون در گزارشــي به نام 
«مياديــن نفتــي در جنوب غربي ايــران» ناحية 
ماماتين و شــاردين در حوالي رامهرمز و ناحية 
نفتون در مسجدســليمان را از نظر داشــتن منابع 
نفتي مستعد شناســايي كرد. انتشار اين گزارش 
و نتايج ناموفق در چياســرخ، دارســي را برآن 
داشــت كه براى تأمين ســرمايه براي اكتشاف 
در نواحــي جنوبــي ايران با شــركت نفت برمه 
كه شركتي اســكاتلندي بود، مذاكره كند. اين 
مذاكرات در ســال 1905 به تشكيل شركتي به 
نام سنديكاي امتيازات ايران منجر شد كه مركز 

آن در گالسكو، در اسكاتلند بود. 
با تأسيس اين شركت كار حفاري در ناحية 
ماماتين آغاز شد و در ســال هاي 1906 و 1907 
دو چاه تــا اعماق 590 و 658متــر در اين ناحيه 
حفر شــدند كه هيچ يك به نفت نرســيدند. پس 
از ايــن ناكامي رينولدز تجهيــزات حفاري را به 
منطقه اي به نام نفتون در حوالي مسجدســليمان 
منتقل ســاخت. زيرا بر اســاس گزارش دالتون، 
اين منطقه به دليل داشــتن آتشكده اى قديمي و 
چشــمه هاي نفتي متعدد حائز اهميت تشــخيص 
داده شده بود. فعاليت رينولدز در ناحية نفتون در 
دو محل حفاري متمركز شد. حفاري چاه شمارة 
1 و 2 بــه ترتيب در ژانويه و مارس ســال  1908 
آغاز شد. سرانجام در ســاعت 4/5بامداد، پنجم 
خرداد سال 1287(26مي 1908) و با رسيدن چاه 
شمارة 1 در عمق 356متري به نفت، صنعت نفت 

در خاورميانه پاي به منصة ظهور گذاشت[1]. 
حدود ده روز بعد چاه شــمارة 2 نيز به نفت 
رســيد. ميدان مسجدســليمان اولين ميدان نفتي 
در مخازن آهكي اســت و اين خود ســرآغازي 
براي كشــف نفت در اين گونه مخازن به شــمار 
مي رفت. براى توسعة ميدان نفتي مسجدسليمان 
شركت سنديكاي امتيازات در آوريل سال 1909 
با افزايش سرمايه به شركت نفت ايران و انگليس 
(Anglo-Persian oil Company) بــدل شــد. 

از ســال 1908 تا 1928 و پس از كشــف دومين 
ميــدان نفتي ايــران، يعني ميدان نفتــي هفتكل، 
همة نفت ايران از ميدان مسجدسليمان استخراج 
مي شــد. ازســال 1930 تا 1938 ميادين بزرگي 
چون گچســاران، آغاجاري، اللي و نفت ســفيد 
كشف شدند. ضمن آنكه كشف نفت در ميدان 
اللي اولين اكتشــاف در مخزن بنگستان به شمار 
مي رود. در ســال 1927 شركت نفت انگليس و 
عراق ميدان نفتخانه را در عراق كشــف كرد كه 
نيمي از اين ميدان در ايران قرار داشت و اكنون به 
نام ميدان نفت شهر خوانده مي شود. با كشف اين 
هفت ميدان نفتي، حوزة مورد قرارداد شــركت 
نفت ســابق انگليس و ايران، به يكي از مهم ترين 

مناطق نفت خيز در جهان بدل شد[1].
در دوران فعاليــت شــركت نفــت ايران و 
انگليــس، كارشناســان اين شــركت در نواحي 
مكــران، قشــم، بندرعباس، بوشــهر، كوه موند، 
دهلــران، زيلويي، اهــواز، گچســاران، هفتكل 
و آغاجــاري فعاليت هــاي اكتشــافي متعــددي 
داشتند. در دهة 1920 براي نخستين بار عمليات 
گراني سنجي و مغناطيس ســنجي در چارچوب 
مطالعــات اكتشــافي صورت گرفت و در ســال 
1928 بــراي نخســتين بار عمليــات لرزه نگاري 
اكتشــافي در ناحيــة مسجدســليمان اجرا شــد 
و ســرانجام كنراد و مارســل شــلمبرژه در چاه 
اكتشــافي اللي-1 اولين نمودار الكتريكي را در 

سال 1938 ثبت كردند. 

دورة ملي شدن صنعت نفت تا انقالب اسالمي
در ســال 1951 بــا ملي شــدن صنعت نفت 
ايران، شركت نفت انگليس و ايران، خلع يد و با 
سپري شدن مراحل قانوني آن در 29 اسفند 1329 
شــركت ملي نفت ايران تأســيس شــد. از سال 
1951 تا 1955 با انعقاد قرارداد با كنسرســيومي 
متشــكل از چند شــركت بزرگ نفتي، عمليات 
اكتشــافي گســترده اي در دو دهة 1960 و1970 
در حوضــة رســوبي زاگرس آغاز شــد. در اين 
دوره تعــداد مياديــن نفتي كشف شــدة حوضة 
رســوبي زاگرس به بيش از 50ميدان رســيد كه 
ازجمله مي توان به ميادين اهواز، مارون، كرنج، 
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لب سفيد  آب تيمور،  كوپال،  منصوري،  پارسي، 
و مخزن بنگســتان ميدان آغاجاري اشــاره كرد. 
ميدان رامشير اولين ميداني بود كه در سال 1961 
و بر پاية برداشــت لرزه نگاري كشــف شد. دهة 
1960 همچنين سرآغاز يكي از دوره هاي عمدة 
اكتشــافات نفتي در خليج فارس به شمار مي رود. 
اولين ميدان دريايي ايران، يعني ميدان بهرگانسر 
را درسال 1961 شركت ايتاليايي سيريپ كشف 
كــرد و به دنبال آن در اين دهه بيش از ده ميدان 
نفتي در بخش ايراني خليج فارس كشــف شدند 
كه مي تــوان به مياديني چــون درود(داريوش)، 
سروش(ســيروس)، سلمان(ساســان)، اسفنديار، 
رشادت(رســتم)،  نــوروز،  فروزان(فريــدون)، 
هنديجان و رســالت(رخش) اشــاره داشت. اين 
دوره همچنين با اكتشاف ميادن گازي فوق عظيم 
و عظيم در خشــكي و دريا چون پارس شمالي، 
تابنــاك، آغــار و داالن همــراه بــود. مياديــن 
كشف شــده در دهة70 ميالدي كه آخرين دهه 
قبل از انقالب اســالمي به شــمار مي رود، از نظر 
حجم ذخاير در ردة متوســط تا كوچك به شمار 
مي روند. ميادين ســعادت آباد، سروستان، دانان، 
چلينگــر، گرنگان، كاكي، نرگســي، پرســياه، 
ميالتــون، بوشــكان، زياليــى و دودرو ازجمله 

ميادين كشف شده در اين دوره اند[1].

اكتشـاف در سـاير حوضه هاي رسـوبي در ايران 
پيش از انقالب اسالمي

اكتشــاف نفت در ســاير حوضه هاي ايران 
غيــر از زاگرس و خليج فــارس تاريخچة پرفراز 
و نشيبي را پشت سر گذاشته است، اما به هرحال 
اكتشــافات اين مناطق همواره تحت الشــعاع دو 

حوضة رسوبي زاگرس و خليج فارس بوده اند.
در سال 1927 سه زمين شناس روس در ناحية 
خوريان ســمنان چاه حفر كردنــد كه در اعماق 
كم بــه آب همراه با مقادير اندكي نفت برخورد 
كردند. در سال 1930 شركت تحقيقات ايران و 
فرانسه كارشناسي را براى كاوش پيرامون كشف 
نفت به نواحي مازندران و سمنان اعزام داشت و 
متعاقــب آن به حفاري دو حلقــه چاه ناموفق در 
شرق بابلسر اقدام كرد كه بدون دستيابي به نتيجه 

خاتمه يافت. 
درســال 1936 و بــه دنبال مشــاهدة آثار و 
شــواهدي از نفــت در برخي چاه هــاي آب در 
جنوب قم، واحدي به نام ادارة مهندسي اكتشافي 
در وزارت دارايــي بــا وظيفــة كشــف نفت در 
نواحي مركزي و شمالي كشور تشكيل شد. اين 
شــركت به فعاليت هاي اكتشافي در نواحي قم و 
مازنداران ادامه داد و ســرانجام با حفر دو چاه در 
ناحية خشت سر و دو حلقه چاه در نزديكي كوه 
نمك بدون حصول نتيجه به كار خود خاتمه داد. 
درسال 1949 اكتشاف در خارج از حوزة قرارداد 
شــركت نفت انگليس و ايران به شركت سهامي 
نفت ايران واگذار شــد. فعاليت هاي اين شركت 
درســال 1966 در تاقديس البــرز در ناحية قم به 
كشف مقادير قابل توجهي نفت، منجر و در سال 
1968 ميدان گازي ســراجه در شرق قم كشف 

شد[2].
با ملي شــدن صنعت نفت و تأسيس شركت 
ملي نفــت ايران، فعاليت اكتشــافي در خارج از 
محدودة كنسرســيوم ادامه يافت و در سال هاي 
در  ترتيــب  بــه  شــركت  ايــن  و 1968   1967
دشــت مغان آذربايجــان و گرگان موفق شــد، 
نفــت و گاز كشــف كند. نفت كشف شــده در 
مغــان به دليل تراوايي كم مخزن و در گرگان به 
دليل بهره دهي كم، اقتصادي شــناخته نشد. امور 
اكتشــاف و استخراج شركت ملي نفت ايران در 
ســال 1969 ميدان عظيم گازي خانگيران را در 
غرب شهر سرخس و در حوضة رسوبي كپه داغ 

در شمال شرق كشور كشف كرد.

دورة پـس از انقالب اسـالمي تـا پايـان جنـگ 
تحميلي

فعاليت هاي اكتشــافي در دهــة اول پس از 
انقالب اســالمي به دليل وقــوع جنگ تحميلي 
صنعــت  از  خارجــي  شــركت هاي  خــروج  و 
نفت كشــور با ركود نســبي همراه بــود. ذخاير 
كشف شــده در اين دوره به طورعمده آن دسته 
از مياديني اند كه فعاليت ها و مطالعات اولية آنها 
پيــش از انقالب آغاز شــده بود يا به اكتشــاف 
اليه هاي هيدروكربوري جديــد در مياديني كه 

پيش تر كشــف شــده بودند، اختصاص داشتند. 
مياديني چون چهاربيشه(آسماري و خامي)، زاغه، 
منصورآباد(سروك)،  غرب(بنگســتان)،  پايدار 
رودك(خامــي) در ناحية زاگرس مربوط به اين 
دورة زماني اند. اكتشاف ميدان گازي گنبدلي در 
سال 1360 در ناحية كپه داغ نيز به اين دوره تعلق 
دارد. گفتني اســت كه اولين چاه اكتشــافي اين 
ميدان در ســال 1348 بدون دســتيابي به هرگونه 

نتيجه اي حفاري شده بود.

دورة پس از جنگ تحميلي
پــس از پايــان جنــگ تحميلــي، آهنگ 
فعاليت هاي اكتشــافي بار ديگر شــتاب گرفت. 
در اين ســال ها بخش اكتشــاف با بهره گيري از 
فنّاوري هاي روزآمد، بكارگيري نيروي انســاني 
متخصــص، خــالق، مديريــت مؤثــر و جامع 
فعاليت هــاي اكتشــافي زيــادي را در راســتاى 
كشــف منابع نفت و گاز كشور ســامان داد. در 
اين دوره همزمان با جستجو در اليه هاي عميق تر 
ميادين موجود، اكتشــاف در ساختارهاي جديد 
زمين شناســي نيز آغاز شد. كشــف ميدان نفتي 
آزادگان و ميدان گازي فوق عظيم پارس جنوبي 
در ناحية زاگرس و خليج فارس، ازجمله مهم ترين 
دستاوردهاي اكتشافي در اين دورة زماني است. 
كشــف ميدان گازي پارس جنوبي  ازجمله 
مهم تريــن اكتشــافات در دوميــن دهــه پس از 
انقالب اســالمي به شــمار مي رود. كشف ميدان 
نفتــي آزادگان در 1378 كه حــدود ده درصد 
ذخيرة كل قابل استحصال كشور را در خود جاي 
داده است، به همراه اكتشاف ميدان نفتي چنگوله، 
ميادين گازي تابناك، زيره و هما اين سال را در 
تاريخ اكتشاف ايران شاخص ساخت؛ به گونه اي 
كــه ايران را از نظر اكتشــاف جهانــي در 1999 
صاحب رتبة اول ســاخت و عربستان سعودي در 

رتبة بعدي قرار گرفت[3].
دي،  چــون  گازي  و  نفتــي  ميدان هــاي 
مــارون، الوان، يــادآوران، منصــوري، شــور، 
اهواز(خامي)، آب تيمور(خامي)، عسلوية شرقي، 
هنديجان، جفير، الية نفتــي ميدان پارس جنوبي 
و ميــدان نفتــي و گازي آرش، كيش(دهــرم)، 
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سوسنگرد(آسماري، ســروك، ايالم، فهليان و 
گدوان)، سومار(آسماري، كلهر)، آبان(ايالم و 
هالگان(دهرم)،  باغون(دهرم)،  سفيد  سروك)، 
فروز(دهرم)، كوه سفيد(دهرم)،آزادگان(نيريز)، 
خيام(دهرم) ازجمله ميادين كشف شده ايران در 

دهة 80 شمسي است.
همزمــان با فعاليت هاي اكتشــافي در ناحية 
زاگرس و خليج فارس، فعاليت اكتشافي در ساير 
حوضه هاي رسوبي پتانسيل، مانند كپه داغ، ايران 
مركزي و مغان با تدوين راهبردهاي مشــخص 
و بــا اولويت بنــدي ديگر حوضه هاي رســوبي 
توسعه يافته است. كشف ميدان گازي طوس در 
استان خراسان رضوي پس از سپري شدن حدود 
30سال از آخرين اكتشــاف صورت گرفته در 
اين ناحيه، ازجمله دســتاوردهاي بــا ارزش در 
حوضه هاي رســوبي ايــران غيــر از زاگرس و 

خليج فارس بوده است.
در تصوير 2 روند اكتشــافات در 88سال از 
نخستين كشف صورت گرفته در حوضة رسوبي 
زاگرس و خليج فارس در پنج دورة زماني شامل 
دورة قرارداد دارســي، دورة شركت نفت ايران 
و انگليس، دورة كنسرســيوم، دورة اكتشافات 

وسيع با حضور شــركت هاي عامل و دورة پس 
از انقالب اسالمي بر اســاس حجم ذخيرة درجا 
با يكديگر مقايسه شــده اند. بر پاية اين نمودار، 
حجم ذخاير نفتي درجاي كشف شــده در دهة 
1378 تا 1388 شمســي(دوران پــس از جنگ 
تحميلي) برابر با حجم ذخاير اكتشاف شــده در 

30سال قبل از آن است.
 عملكرد قابل توجه شركت ملي نفت ايران 
در زمينة اكتشــافات جديد نفت و گاز در برنامة 
چهــارم توســعة كشــور(1384- 1388) بيانگر 
وجــود منابــع بالقــوة نفت و گاز كشف نشــده 
در كشــور اســت و اين نويد را مي دهد كه در 
آينــده نيز حفظ و افزايش ظرفيت توليد از منابع 
عمده  داشــت.  خواهد  امــكان  هيدروكربوري 
اكتشافات در سال هاي گذشته، به ميادين جديد 
گازي مربوط بــوده و اكتشــافات نفتي چندان 

قابل توجه نبوده اند. 
از ابتداي ســال 2000 ميالدى تاكنون ايران 
بيشترين اكتشاف منابع هيدروكربوري در جهان 
را داشــته اســت. در ســال هاي اخير برنامه هاي 
اكتشــافي با محوريــت و توجه ويــژه به مناطق 
مرزي و ميادين مشترك، طراحي و اجرا شده اند.

چشم انداز فعاليت هاي آيندة اكتشافي و چالش ها 
اهميت استمرار فعاليت هاي اكتشافي به منزلة 
پشتوانه اساسي توليد نفت و گاز كشور بر كسي 
پوشيده نيست. با سپري شــدن بيش از يك قرن 
فعاليت اكتشافي در ايران و با كشف ساختارهاي 
زمين شناســي ســاده و بــه دور از پيچيدگــي، 
فعاليت هاي اكتشــافي آينده الجرم در ساختارها 
و مناطــق پيچيده تر زمين شناســي و در افق هاي 
مخزني عميق تر متمركز خواهد بود. اين امر خود 
مســتلزم بهره گيري از فنّاوري هاي پيشــرفته تر، 
ســخت افزارها و نرم افزارهــاي بــه روز و نيروي 

انساني متخصص و زبده خواهد بود. 
اكنون كوشــش مى شــود بــا بهره گيري از 
روش هــاي ژئوفيزيكــي و زمين شناســي چون 
لرزه نــگاري ســه بعدي، EMAP و مدلســازي 
سه بعدي سيســتم هيدروكربوري در حوضه هاي 
شــوند.  شناســايي  كشــور  مختلــف  رســوبي 
به طورهمزمــان مطالعات اوليه در زمينة كشــف 
هيدروكربور در نفتگيرهاي غيرتاقديسي از قبيل 
نفتگيرهاي چينه اي، گسلي، گنبد نمكي و مركب 
و همچنين شناسايي سيستم هيدروكربوري جديد 
در ســري پالئوزوئيــك زيرين اجرا مى شــود و 
توسعة اين دست مطالعات با توجه با نتايج مثبت 
آن در كشورهاي همسايه در بخش هاي جنوبي 
پالتفــرم عربي، بخــش عمده اي از چشــم انداز 

فعاليت اكتشافي خواهد بود. 
اكنون فعاليت هاي اوليه در زمينة كشــف و 
ارزيابي ذخاير غيرمتعارف هيدروكربوري چون 
شــيل هاي نفتــي و گازي در ناحيــة زاگرس و 
هيدرات هاي گازي در ناحية درياي عمان نيز اجرا 
مى شــوند. ادامة اين دست مطالعات و فعاليت ها 
كه به افزايش ذخاير قطعي هيدروكربوري كشور 
خواهد انجاميد، بدون شك يكي از ضرورت هاي 
پيش رو در آيندة فعاليت هاي اكتشافي در ايران 

خواهد بود.

نمودار مقايسه اي از ميزان اكتشافات نفتي در دوره هاي مختلف صنعت نفت از ابتدا تا 1388     1  
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