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منطقه ی خاورمیانه با وجود ابرحوضه های1 هیدروکربنی چون زاگرس، 
بین النهرین، حوضه ی عربی مرکزی و ربع الخالی از دیرباز به عنوان یکی 
از قطب های اصلی تامین کننده ی نفت و گاز دنیا مورد توجه بوده است. 
وجود حوضه های رســوبی و میدان های مشــترک بین کشور ایران و 
کشورهای همسایه و وجود فضای رقابتی در منطقه، پایش فعالیت های 
اکتشافی و بررسی روند اکتشــافات عمده ی نفت و گاز در کشورهای 
منطقه و نیز شناســایی روندهای مورد توجه در کشورهای همسایه را 
از اهمیت قابل توجهی برخوردار می سازد. به همین دلیل این نوشتار بنا 
دارد در سه بخش، فعالیت های اکتشافی در کشورهای همسایه ی ایران 

را طی دو دهه ی گذشته مورد واکاوی قرار دهد. 
بخش نخست این نوشتار به بررسی روند تغییرات ذخایر هیدروکربنی 
و مروری مختصر بر تاریخچه ی فعالیت های اکتشــافی در کشورهای 
همســایه از آغاز تاکنون اختصــاص دارد. در بخش دوم، فعالیت های 
اکتشــافی پنج کشور همسایه ی ایران شــامل حفاری های اکتشافی، 
برداشــت های لرزه نگاری و واگذاری بلوک های اکتشافی ـ توسعه ای در 
دو دهه ی گذشــته مورد واکاوی و مقایســه قرار خواهد گرفت. بخش 
انتهایی نیز به بررسی روندهای اکتشافی عمده2 در منطقه ی خاورمیانه و 
مقایسه ی جایگاه فعلی اکتشاف هیدروکربن ایران با کشورهای همسایه 

اختصاص دارد.

جغرافیا و نوع اکتشافات هیدروکربنی اخیر در جهان
در سال 2018میالدی، از بین 10اکتشاف نفت و گاز انجام شده در دنیا 
تنها یک مورد )میدان المبروک در کشور عمان( در منطقه ی خاورمیانه 

واقع بوده است. در سال 2019میالدی، اکتشاف میدان های نام آوران و 
ارم، نام ایران را به عنوان تنها کشور واقع درخاورمیانه در رده ی چهارم در 
بین 10اکتشاف برتر انجام شده در دنیا قرار داده است.)شکل1( بررسی 
روند اکتشافات عمده ی هیدروکربنی در سال های اخیر در جهان در نگاه 
نخست این ایده را به ذهن متبادر می کند که همگام با دگرگون شدن 
جغرافیای انرژی و پیدایش بازیگران جدید در این عرصه، نقش منطقه ی 

خاورمیانه در تامین نفت و گاز جهان در حال رنگ باختن است. 

 مهندس سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت  دکتر حسین معتمدی*، رئیس اداره ی زمین شناسی سطح االرضی شرکت ملی نفت 

به رغــم ظهور بازیگران جدید در دنیا، به نظر می رســد منطقه ی خاورمیانــه کماکان نقش کلیدی خود 
را در تامیــن نفت و گاز جهان دســت کم در چشــم انداز 2040میالدی حفظ کنــد. در حدود نیمی از 
مجمــوع ذخایر متعارف نفت و گاز باقی مانده ی قابل برداشــت دنیا در منطقــه ی خاورمیانه قرار دارد و 
برآورد می شــود که در حدود یک پنجم از ذخایر کشف نشده ی نفت و گاز متعارف دنیا نیز در منطقه ی 
خاورمیانه متمرکز باشد. اکتشاف نفت در خارج از خاورمیانه به دلیل ماهیت و خاستگاه غالب این منابع 
)آب های عمیق و قطبی، نفت های ســنگین و نفت شیل( با چالش های فنی عمده ای روبرو بوده و از این 

رو با هزینه های باالیی همراه است.  
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1 الف( اکتشافات عمده ی هیدروکربن متعارف در دنیا در سال 2018 میالدی ب( اکتشافات 
هیدروکربنی متعارف با حجم بیش از 100میلیون بشکه در سال 2019 میالدی. بخش 

عمده ای از این اکتشافات در خارج از منطقه ی خاورمیانه قرار دارند.]3 و5 با تغییرات[
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بررســی دقیق رونــد اکتشــافات در دنیا طی دو دهه ی گذشــته 
دربردارنده ی نکات قابل تامل تری نیز هست. افزایش چشمگیر سهم 
اکتشــافات دور از ســاحل به ویژه در آب های عمیــق )با عمق بین 

125 تــا 1500متر( و خیلی عمیق )بــا عمق بیش از 1500متر( و 
نیز اکتشاف در آب های نواحی قطبی از جمله روندهای شاخص در 

اکتشاف نفت و گاز در دنیا است.)شکل2( 

در عین حال به نظر می رسد اکتشاف و تولید هیدروکربن برای بسیاری از 
بازیگران نوظهور خارج از منطقه ی خاورمیانه به دلیل وجود چالش های فنی 
و عملیاتی ناشی از نوع میادین )آب های عمیق و قطبی( با هزینه های باالیی 
همراه باشد. میدان Kashagan در قزاقستان نمونه ی قابل اشاره ای در این 
زمینه به شمار می رود. این میدان که با ذخیره ای بالغ بر 38-35میلیارد بشکه 
نفت درجا در سال 2000میالدی کشف شد، یکی از بزرگ ترین میدان های 
نفتی اکتشاف شده در دنیا در 40ســاله ی اخیر به شمار می رود. به دلیل 
شرایط اقلیمی سخت و آب های یخ زده و کم عمق، پروژه ی Kashagan یکی 
از پرهزینه ترین پروژه ها درحوزه ی انرژی در جهان به شمار می رود به گونه ای 
که با در نظر گرفتن هزینه های اکتشاف و توسعه، برآورد می شود که هزینه ی 

استخراج هر بشکه نفت از این میدان به 80-50 دالر بالغ شود.]2[

وضعیت هیدروکربنی منطقه ی خاورمیانه
ارزیابی ها نشان می دهد که در حدود 46درصد از ذخایر نفت و گاز متعارف 
باقی مانده ی قابل برداشت در جهان در منطقه ی خاورمیانه قرار دارد.]6[ 
 )2P(3 شــکل3 مجموع ذخایر نفت، گاز طبیعی و میعانات قابل برداشت
باقی مانده را در 10کشــور اول دنیا نشان می دهد. همچنان که مشاهده 
می شود بعد از روسیه با سهم 14,4درصد، عربستان سعودی و ایران به ترتیب 
با سهم 12,4 و 11,8درصد از مجموع ذخایر متعارف نفت، گاز طبیعی و 
میعانات قابل برداشــت )2P( باقی مانده ی دنیا، در جایگاه دوم و سوم این 
رده بندی قرار دارند. کشــورهای قطر، عراق، ترکمنستان، کویت و امارات 
متحده ی عربی نیز به ترتیب در رده های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم 

از نظر مجموع ذخایر نفت، گاز طبیعی و میعانات قابل برداشت قرار دارند.

 2  تغییرات در نوع اکتشافات انجام شده از سال 2005 میالدی و سهم اکتشافات دور از ساحل]3 و5 با تغییرات[

 3  هیستوگرام ذخایر متعارف نفت، گاز طبیعی و میعانات قابل برداشت )P 2 ( باقی مانده در کشورهای عمده]6[
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 همچنین برآورد می شود که منطقه ی خاورمیانه دربردارنده ی 21درصد از 
ذخایر نفت و گاز قابل استحصال کشف نشده در جهان باشد.]6[ 

 )2P( شکل4 مجموع ذخایر متعارف نفت، گاز طبیعی و میعانات قابل برداشت

کشــف نشده را در 10کشور اول دنیا نشــان می دهد. ایران، عربستان 
سعودی، ترکمنستان و قطر به ترتیب در رده های چهارم، پنجم، ششم 

و هفتم قرار دارند.

بنا به آنچه عنوان شــد به نظر می رســد منطقــه ی خاورمیانه 
همچنــان به عنوان یک تامین کننده ی انــرژی پایدار و ارزان، 
جایگاه کلیدی خود را در چشــم انداز انرژی جهان دست کم تا 

کند.   حفظ  2040میالدی  سال 
شــکل5 ذخایر نفت و گاز اثبات شــده در ایران و کشورهای 
همسایه و روند تغییرات آن را طی دوره ی بیست ساله ی  1998 
تا 2018 میالدی نشــان می دهد.]1[ ایــران با 155,6میلیارد 
بشــکه نفت اثبات شــده، حائز جایگاه چهارم )پس از ونزوئال، 
عربســتان ســعودی و کانادا( در جهان و جایگاه سوم در بین 
کشــورهای عضو اوپک اســت. بررســی روند تغییرات ذخایر 
اثبات شــده ی نفتی حاکی از افزایش مســتمر ذخیره ی نفتی 
اثبات شــده ی کشــورهای ایران، عربستان سعودی و عراق در 
دوره ی 20ســاله ی منتهی به سال 2018میالدی است. ایران 
همچنین دارای بیشــترین آهنگ افزایــش میزان ذخایر اثبات 

شــده ی نفتی طی دوره ی یاد شده در منطقه است. 
از نظر ذخایر اثبات شــده ی گاز طبیعی، ایران با 31,9تریلیون 
مترمکعب ذخیره ی اثبات شــده، دارای جایگاه دوم در جهان 
بعد از روســیه با ذخیــره ای بالغ بر 38,9تریلیــون مترمکعب 
اســت. قطر و ترکمنســتان به ترتیب با ذخیــره ی گاز طبیعی 
اثبــات شــده 24,7 و 19,5تریلیــون مترمکعــب در جایگاه 

بعدی قرار دارند. بررســی روند تغییرات ذخایر اثبات شــده ی 
گاز طبیعــی حاکــی از افزایــش مســتمر ذخایر کشــورهای 
ایران و ترکمنســتان در دوره ی 20ســاله ی منتهی به ســال 
2018میالدی اســت. از نظر رشــد ذخایر اثبات شــده ی گاز 
طبیعی طی دوره ی یاد شــده، ایران بعد از کشور ترکمنستان 

قرار دارد.   در جایگاه دوم 

 4  هیستوگرام نشان دهنده ی ذخایر متعارف نفت، گاز طبیعی و میعانات قابل برداشت )P 2 ( کشف نشده در کشورهای عمده]6[

5    هیستوگرام نشان دهنده ی ذخایر متعارف نفت و گاز طبیعی در کشورهای 
همسایه و روند تغییرات آن طی دوره ی 2018-1998 میالدی]1[
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مروری بر تاریخچه ی اکتشاف در کشورهای همسایه ی ایران
عربستان سعودی

کشور عربستان ســعودی با ذخیره ی اثبات شده ی 297,7میلیارد 
بشکه، از نظر ذخایر اثبات شــده ی نفتی پس از کشور ونزوئال در 
جایگاه دوم جهان و اوپک قرار دارد. ذخیره ی اثبات شــده ی گاز 

طبیعی این کشور 5,9تریلیون مترمکعب است.]1[ 
شکل6 نمودار پیشــرفت نسبی4 ذخایر هیدروکربنی مایع و گازی 
و چاه های اکتشــافی ـ توصیفی حفاری شــده در کشــور عربستان 
سعودی تا سال 2018میالدی را نشان می دهد. متعاقب نخستین 
اکتشاف موفق در کشور عربستان سعودی در سال 1938میالدی 
یعنی میدان Dammam، تا ســال 2018میــالدی، 553حلقه چاه 
اکتشــافی ـ توصیفی در بخش خشــکی و 106حلقه چاه در بخش 
دور از ســاحل این کشور حفاری شده اســت.]4[ بررسی نمودار 
پیشــرفت نســبی ذخایر هیدروکربنی مایع و گازی در کشــور 

عربســتان ســعودی همچنین نشــان دهنده ی افزایش شاخص 
ذخیره ی هیدروکربن مایع در این کشــور در دهه های40، 50 
و 60 میالدی به دنبال اکتشــاف میدان های عظیم و فوق عظیم 
چون )1948( Ghawar و )Safaniya )1951 در این کشور است. از 
اواسط دهه ی 1970میالدی، آهنگ رشد ذخیره ی هیدروکربن 
مایع در کشــور عربســتان به میزان قابل توجهی کاهش یافته و 
شــیب نمودار پیشرفت نســبی ذخایر هیدروکربنی مایع تقریبا 
الگوی ســکو5 را از خود نشــان می دهد. آهنگ رشد ذخیره ی 
گاز طبیعی در کشور عربســتان به دلیل کمی میدان های گازی 
مســتقل از دهه ی 1340میالدی شــرایط ثابتی داشــته است. 
شــایان ذکر است که نخســتین اکتشــاف دور از ساحل کشور 

عربســتان سعودی در سال 1951میالدی انجام شده است.

عراق
عراق با 147,2میلیارد بشــکه ذخایر نفتی اثبات شده در بین 
کشورهای جهان و کشــورهای عضو اوپک به ترتیب در جایگاه 
پنجــم و چهارم قرار دارد.]1[ تا ســال 2018میالدی، تعداد 
ـ توصیفی در بخش خشــکی در عراق  757حلقه چاه اکتشــافی 
حفاری شــده است.]4[ بررسی نمودار پیشــرفت نسبی ذخایر 
هیدروکربنــی مایع و گازی در کشــور عراق)شــکل7(، حاکی 
از تاثیــر افزایش ذخیــره ی هیدروکربن مایع این کشــور در 
دهه های1940 تا 1970میالدی به دنبال اکتشــاف میدان های 

 Rumaila  )1953(  ،Zubair  )1949( چــون  عظیمــی  نفتــی 
و )Majnoon )1975 بــوده اســت. همانند کشــور عربســتان، 
ذخایر گازی مســتقل کشــور عراق رشد بســیار محدودی را 
نشــان می دهــد. حفاری هــای اکتشــافی در کشــور عراق از 
ســال 2009میالدی همگام با پنــج دوره واگذاری بلوک های 
ـ توســعه ای در این کشور رشد شــتابانی داشته است.  اکتشافی 
شــیب نمودار پیشــرفت نســبی کماکان حاکی از پتانســیل 
اکتشــافی باقی مانــده ی قابل توجــه در بخش نفت در کشــور 

است. عراق 

 6  نمودار پیشرفت نسبی )creaming curve( ذخایر هیدروکربنی مایع و گازی و چاه های حفاری شده در کشور عربستان سعودی تا سال 2018 میالدی]4[
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 7  نمودار پیشرفت نسبی )creaming curve( ذخایر هیدروکربنی مایع و گازی و چاه های حفاری شده در کشور عراق تا سال 2018 میالدی]4[

 8  نمودار پیشرفت نسبی )creaming curve( ذخایر هیدروکربنی مایع و گازی و چاه های حفاری شده در کشور کویت تا سال 2018 میالدی]4[

کویت
ذخیره ی نفت اثبات شــده ی کشــور کویت در سال 2019میالدی 
101,5میلیارد بشــکه برآورد شده است که این کشور را در جایگاه 
پنجم در بین دارندگان بیشترین ذخیره ی نفت اثبات شده ی اوپک 

و جایگاه هفتم در جهان قرار می دهد.]1[ 
 Burgn )1938( اولین میدان نفتی کشف شده در کویت میدان عظیم
در بخش خشکی است که تاثیر آن به وضوح در نمودار پیشرفت نسبی 
اکتشــاف هیدروکربن این کشور نمایان است.)شکل8( ذخیره ی گاز 

طبیعی اثبات شده در کشور کویت 1,7تریلیون مترمکعب است.]1[ 
الگوی سکو هم در بخش هیدروکربن مایع و هم در بخش گاز طبیعی 
حاکی از پتانسیل اکتشــافی متعارف اندک باقی مانده در این کشور 
است. تا سال 2018میالدی، بالغ بر 195حلقه چاه اکتشافی ـ توصیفی 
در بخش خشکی و 8حلقه چاه در بخش دریایی کشور کویت حفاری 
شده است.]4[ گفتنی است که نخستین اکتشاف دور از ساحل کشور 

کویت در سال 1963میالدی انجام شده است.

امارات متحده ی عربی
ذخیره ی اثبات شــده ی نفت کشور امارات متحده ی عربی در سال 

2019میالدی، 97,8میلیارد بشــکه نفت بوده که این کشور را در 
مقام ششــم دارندگان ذخیره ی نفت اثبات شده در اوپک و جایگاه 
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 9  نمودار پیشرفت نسبی )creaming curve( ذخایر هیدروکربنی مایع و گازی و چاه های حفاری شده در کشور امارات متحده ی عربی تا سال 2018 میالدی]4[

 10  نمودار پیشرفت نسبی )creaming curve( ذخایر هیدروکربنی مایع و گازی و چاه های حفاری شده در کشور قطر تا سال 2018 میالدی]4[

قطر
ذخیره ی اثبات شده ی نفت کشور قطر در سال 2019میالدی، 25,2میلیارد 
بشکه نفت و ذخیره ی اثبات شده ی گاز طبیعی این کشور 24,7تریلیون 
مترمکعب برآورد شــده اســت.]1[ اکتشــاف میدان Dukhan در سال 
1940میالدی، اولین کشف موفق هیدروکربن در کشور قطر بوده است. تا 
سال 2018میالدی، تعداد 46حلقه چاه اکتشافی ـ توصیفی در بخش خشکی 

و 251حلقه چاه در بخش دور از ساحل کشور قطر حفاری شده است.]4[ 
بررسی نمودار پیشرفت نسبی اکتشاف هیدروکربن در کشور قطر به وضوح 
نشان دهنده ی تاثیر اکتشاف میدان گازی  North Dome)میدان مشترک با 
پارس جنوبی( در سال 1971میالدی در افزایش چشمگیر ذخیره ی اثبات 
شده ی گاز طبیعی در این کشور است.)شکل10( در سال 2019میالدی 

قطر از عضویت در کشورهای صادرکننده ی نفت اوپک خارج شد.

هشــتم در جهان قــرار می دهد.]1[ اولین اکتشــاف موفق در این 
کشــور میدان Murban Bab در ســال 1958میالدی بوده است. تا 
ســال 2018میالدی، تعداد 316حلقه چاه اکتشــافی ـ توصیفی در 
بخش خشــکی و 265حلقه در بخش دور از ســاحل کشور امارات 
متحده ی عربی حفاری شــده اســت.]4[ میزان ذخیــره ی اثبات 

شده ی گاز طبیعی این کشــور 5,9تریلیون مترمکعب برآورد شده 
است.]1[ شــکل گیری حالت سکو در نمودار پیشرفت نسبی ذخایر 
هیدروکربنــی هم در بخش هیدروکربن مایــع و هم در بخش گاز 
طبیعی حاکی از پتانسیل اکتشافی اندک منابع متعارف باقی مانده 

در این کشور است.)شکل9(  
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 11  نمودار پیشرفت نسبی )creaming curve( ذخایر هیدروکربنی مایع و گازی و چاه های حفاری شده در کشور عمان تا سال 2018 میالدی]4[

 12  نمودار پیشرفت نسبی )creaming curve( ذخایر هیدروکربنی مایع و گازی و چاه های حفاری شده در کشور ترکمنستان تا سال 2018 میالدی]4[

عمان
ذخیره ی اثبات شده ی نفت کشور عمان در سال 2019میالدی، 5,4میلیارد 
بشکه نفت و ذخیره ی اثبات شــده ی گاز طبیعی این کشور 0,7تریلیون 
مترمکعب برآورد شــده است.]1[ نخستین اکتشاف موفق در کشور عمان 
در بخش خشکی در سال 1956میالدی با اکتشــاف میدان Marmul و در 
بخش دریایی با اکتشــاف میدان   Bukha  در سال1979 انجام شده است. 
طی دو دهه ی گذشته، به مدد الگوی قراردادهای جذاب و حضور گسترده ی 

شرکت های بین المللی، کشور عمان شاهد بیشترین فعالیت اکتشافی در بین 
کشورهای خاورمیانه بوده است. روند صعودی نمودار پیشرفت نسبی ذخیره ی 
هیدروکربن مایع و گازی )شکل11( حاکی از پتانسیل اکتشافی قابل توجه 
باقی مانده ی کشور عمان است. تا سال 2018میالدی در حدود 1975حلقه 
چاه اکتشــافی ـ توصیفی در بخش خشکی و 27حلقه چاه در بخش دور از 
ســاحل کشور عمان حفاری شده است.]4[ کشور عمان عمده ترین کشور 

صادرکننده ی نفت غیر عضو اوپک در منطقه ی خاورمیانه است.

ترکمنستان
اطالعات زیادی در مورد وضعیت اکتشــافی کشــور ترکمنستان در 
دســترس نیســت. در ســال 2018میالدی، ذخیره ی گازی کشــور 
ترکمنستان، 19,5تریلیون مترمکعب برآورد شده است که این کشور 

را در جایگاه چهارم کشورهای دارای بیشترین ذخیره ی گاز اثبات شده 
بعد از کشورهای روسیه و ایران قرار می دهد.]1[ اولین اکتشاف موفق 
کشف هیدروکربن در بخش خشکی این کشور در سال 1876میالدی 

با اکتشاف نفت در میدان Cheleken انجام شده است.)شکل12( 

پانویس هاپانویس ها
1. super basins )Fryklud and Stark 
2018)

حوضه های رسوبی که 5 میلیارد بشکه نفت تولید کرده و در 
بردارنده ی دست کم همین میزان نفت قابل برداشت نیز باشند.

2. Mega Trends
3. Proven + Probable reserve

4. creaming curve
5.plateau
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