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مقاالت پژوهشی

در بخش دوم این نوشتار کوشش شده است تا فعالیت های اکتشافی در ایران 
و 5کشــور همسایه ی آن در یک روند 10ساله طی سال های 2009 تا 2018 

میالدی مورد واکاوی و مقایسه قرار گیرد. 

شاخص ها
شــاخص های مورد استفاده در این بررسی شامل تعداد حفاری های اکتشافی 
انجام شده، تعداد پروژه های لرزه نگاری دوبُعدی و سه بُعدی و تعداد مجوزهای 

اکتشافی ـ توسعه ای واگذار شده در این دوره ی زمانی بوده است. 
حفاری های اکتشــافی به عنوان مهمترین شــاخص در این مقایســه، شامل 
مجموع چاه های حفاری شــده بر روی میدان های جدید1، چاه های توصیفی 
و تحدیدی2، چاه های حفاری شــده به منظور اکتشــاف افق های عمیق تر یا 
کم عمق تر در میدان های کشــف شــده3 و چاه های حفاری شــده به منظور 
اکتشــاف تجمع جدید هیدروکربن در محدوده ی میدان های شناخته شده4 
است. شکل1 مقایســه ی حفاری های اکتشافی انجام شده در ایران و 5کشور 
همســایه را در حد فاصل ســال های 2018-2009 میالدی نشــان می دهد 
همچنان که دیده می شود، عمان با حفاری 593چاه اکتشافی طی این دوره ی 
ده ســاله، در جایگاه نخست در بین کشورهای منطقه قرار دارد. از این تعداد 

چاه اکتشــافی حفاری شده در کشور عمان، 226حلقه چاه مربوط به حفاری 
بر روی میدان های جدید بوده اســت. قطر با حفاری 18چاه اکتشــافی طی 
دوره ی زمانی مشابه، کمترین تعداد چاه های اکتشافی حفاری شده در منطقه 
را داشــته اســت.]1[ در دوره ی ده ساله ی منتهی به ســال 2018میالدی، 
63حلقه چاه اکتشــافی در ایران حفاری و تکمیل شده است که سهم بخش 
دور از ســاحل در ایران حفاری و تکمیل 4حلقه چاه بوده است، از این تعداد، 

52حلقه چاه بر روی میدان های جدید، حفاری شده است. 

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

مروری بر روند فعالیت های اکتشــافی در 5کشور همسایه ی ایران در حاشیه ی خلیج فارس طی دوره ی ده ساله ی 
2018-2009  میالدی با در نظر گرفتن شــاخص هایی چون تعداد حفاری های اکتشــافی، پروژه های لرزه نگاری و 
اعطای مجوزهای اکتشــافی، نشان می دهد که کشورهای عمان و عراق طی دوره ی یاد شده دارای باالترین سطح 
فعالیت های اکتشــافی در منطقه بوده اند. سطح فعالیت های اکتشافی به ویژه در عمان و عراق همبستگی خوبی با 
دوره های واگذاری بلوک های اکتشافی ـ توســعه ای داشته و تا حد زیادی تابع تغییرات قیمت جهانی نفت و شرایط 
ـ  اجتماعی حاکم بوده اســت. بر خالف ایران، حفاری های اکتشافی در کشــورهای همسایه طی این دوره  سیاســی  
بیشــتر دارای ماهیت توصیفی ـ تحدیدی بوده اســت. به نظر می رسد سطح کنونی فعالیت های اکتشافی در ایران با 
توجه به پتانســیل های باقی مانده اثبات شــده و تنوع و گستردگی حوضه های رسوبی آن متناسب نیست. با توجه 
بــه اهمیت و نقش فزاینده ی گاز طبیعی در ســبد انرژی فردای جهان و کمبود منابــع گازی متعارف در منطقه 
)به جز قطر و ایران(، ســرمایه گذاری  و فعالیت  اکتشــافی قابل توجهی توسط کشورهای همسایه به ویژه عربستان 
ســعودی، امارات متحده عربی و عمان بر روی اکتشــاف و توصیف منابع شیل گازی انجام شده و بخش عمده ای از 
توان فنی و مالی این کشــورها در بخش باالدستی طی دوره ی یاد شــده معطوف به اکتشاف و توصیف منابع گاز 

غیرمتعارف بوده است. 
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1  مقایســه ی مجموع چاه های اکتشــافی و چاه های اکتشافی حفاری شده بر روی 
میدان های جدید طی دوره ی 2009 تا 2018 میالدی در ایران و پنج کشــور 

همسایه )بر مبنای داده های]1[(
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بررســی آماری نشــان می دهد که حفاری های اکتشــافی انجام شــده طی 
ســال های 2009 تا 2018 میالدی در 5کشور همسایه ی ایران بیشتر دارای 

ماهیت تحدیدی ـ توصیفی بوده است. 
در نظر گرفتن نســبت چاه های اکتشــافی بر روی میدان هــای جدید به کل 
چاه های اکتشافی حفاری شده در ایران و 5کشور همسایه طی این دوره، نشان 
می دهد که 83درصد از حفاری های اکتشــافی انجام شده در ایران طی دوره ی 

زمانی یاد شده دارای ماهیت اکتشاف میدان های جدید بوده است. 
این نسبت در مورد هر 5کشور همسایه ی ایران کمتر از 50درصد است.)شکل2( 
شــکل3 حفاری های اکتشافی انجام شده طی ســال های 2009-2018 
میالدی به تفکیک ســال در ایران و 5کشور همسایه را به همراه تغییرات 

در متوسط قیمت سبد نفتی اوپک نشان می دهد.
طی ســال های 2008 تــا 2018 میالدی، بیشــترین اعطای مجوزهای 
اکتشاف و توسعه و نیز اجرای پروژه های لرزه نگاری )از نظر تعداد پروژه ها( 
در منطقه ی مربوط به کشــور عراق بوده است.)اشکال4و5( این موضوع 
ارتباط مســتقیمی با رشــد قیمت نفت و واگذاری گسترده ی بلوک های 
اکتشــافی و توسعه ای در کشور عراق طی برگزاری چهار دور مناقصه های 
بین المللی از سال2009 میالدی تا زمان بروز ناآرامی ها در این کشور در 

سال2014 دارد.

2  نســبت چاه های اکتشــافی حفاری شــده بر روی میدان های جدید به مجموع چاه های اکتشــافی حفاری شده طی دوره ی 2009 تا 2018 میالدی در ایران و 5 کشور همسایه 
)بر مبنای داده های]1[(

3  چاه های اکتشــافی حفاری شــده طی دوره ی 2009 تا 2018 میالدی در ایران و 5کشــور همسایه به تفکیک ســال، تغییرات در متوسط قیمت سبد نفتی اوپک نیز در 
نمودار نشــان داده شده است.) بر مبنای داده های]1و5[(
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گفتنی اســت در دوره ی ده ساله ی منتهی به سال2018 میالدی، در مجموع 
18برداشت لرزه نگاری در ایران انجام شده است، همچنین در دوره ی یاد شده 

هیچ مجوز اکتشافی به شرکت های بین المللی اعطا نشده است.

عراق
حفاری های اکتشافی در کشــور عراق همبستگی قابل مالحظه ای با تغییرات 
قیمت نفت و واگذاری چهار دوره از بلوک های اکتشافی ـ توســعه ای توســط 

دولت عراق از خود نشان می دهد.)شکل3( 
اوج حفاری های اکتشافی در کشور عراق طی سال های 2014-2011 میالدی 
بوده است،)اشکال3و 6( طی سال های 2017-2014 میالدی، به دلیل ظهور 
داعش و بروز ناآرامی در کشــور عراق و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت، 

حفاری های اکتشــافی در کشــور عراق کاهش چشمگیری داشته است. روند 
مشــابهی در برداشــت اطالعات لرزه نگاری و همچنین واگذاری و اســترداد 

مجوزهای اکتشافی قابل مشاهده است.)اشکال7 و8( 
اکثریت چاه های اکتشافی حفاری شده در عراق در دوره ی ده ساله ی منتهی 
به ســال2018 میــالدی، دارای ماهیت توصیفی ـ تحدیــدی بوده و چاه های 
اکتشــافی بر روی میدان های جدید به طور عمده مربوط به اقلیم کردستان 

بوده است.)شکل6( 
از سال2006 میالدی اقلیم کردستان عراق با ذخیره ی قابل برداشت و معادل 
با TCF 37 گاز و 8میلیارد بشــکه نفت، به یک منطقه ی نوظهور اکتشافی در 

منطقه بدل شده است.]6[

4  پروژه های لرزه نگاری در ایران و 5کشــور همســایه طی دوره ی 2009 تا 2018 میالدی]1، با تغییرات[

5  اعطای مجوز ـ خاتمه ی قرارداد یا اســترداد بلوک در ایران و 5کشــور همســایه طی دوره ی 2009 تا 2018 میالدی]1، با تغییرات[
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در ســال2018 میالدی، در مجموع 12حلقه چاه اکتشافی در عراق حفاری 
شــده اســت که از این تعداد تنها 2حلقه چاه دارای ماهیت اکتشاف بر روی 

میدان جدید بوده است.)شکل6( 
از دیــدگاه توزیــع جغرافیایی، از مجمــوع حفاری های اکتشــافی عراق در 
ســال2018 میالدی، 9حلقه چاه در اقلیم کردستان و 3حلقه چاه در جنوب 

این کشور حفاری شده است.]1[
طی سال های 2013-2009 میالدی، طی چهار دور در مجموع 51مجوز 
اکتشافی ـ توســعه ای توسط دولت عراق به شرکت های خارجی اعطا شده 
است.)شــکل8( در نوامبر2017، وزارت نفت عراق در قالب دور پنجم از 
اعطای بلوک های اکتشافی ـ توســعه ای، شرکت های نفتی بین المللی را به 

شــرکت در مناقصه ی 9بلوک اکتشاف ـ توسعه ـ تولید در مرز این کشور با 
ایران و کویت فرا خواند. 

در اوایل ســال2020 میالدی، با مشــخص شــدن شــرکت های برنده، 
واگذاری شــش بلوک از بلوک های دور پنجم، به تایید کابینه ی کشــور 
عراق قرار رســید،]1[  پیش بینی می شــود با اجرایی شدن قراردادهای 
یاد شــده، فعالیت های اکتشافی در عراق شامل برداشت های لرزه نگاری و 

حفاری های اکتشافی در سال های آتی روند صعودی بیابد. 
عراق همچنین برنامه ی ویژه ای برای اکتشاف در حوضه  ی پیشرو5 صحرای 

غربی در مرز با اردن و عربستان سعودی در نظر دارد.

6  حفاری های اکتشــافی در عراق طی دوره ی 2018-2009 میالدی به تفکیک نوع]1، با تغییرات[

7  برداشــت های لرزه نگاری در عراق طی دوره ی 2018-2009 میالدی]1، با تغییرات[
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عربستان سعودی
از 150حلقه چاه اکتشــافی حفاری شده در عربستان سعودی طی سال های 
2009 تــا 2018 میالدی، 125حلقه چاه در بخش خشــکی و 25حلقه در 
بخش دور از ساحل این کشــور حفاری شده است.]1[ فعالیت های اکتشافی 
عربســتان سعودی برای اکتشــاف منابع متعارف در بخش جنوب شرقی این 

کشور در مرز با عمان و امارات متحده عربی متمرکز است. 
شرکت سعودی آرامکو به طور متوسط در سال بین حدود 20 تا 30چاه اکتشافی 
بر روی اهداف متعارف حفاری می کند. ســایر حفاری های اکتشــافی در کشور 
عربستان در زمینه ی شیل گازی و با ماهیت توصیفی به طور عمده در زیر حوضه ی 

Jafurah در شرق میدان فوق عظیم قوار متمرکز بوده است.]3[

منابع شیل گازی یاد شده با مهمترین سنگ منشاهای شناخته شده در ناحیه 
یعنی ســازندهای Hanifa و Tuwaiq  به ســن ژوراسیک مربوط هستند. در 
سال2018 میالدی، 12حلقه چاه اکتشافی در عربستان سعودی حفاری شده 
اســت که شــامل حفاری 3حلقه چاه بروی میدان های جدید و 9حلقه چاه 

اکتشافی توصیفی بوده است.)شکل9( 
عربستان ســعودی در برنامه ی بلندپروازانه ی خود برای تبدیل شدن به یک 
بازیگــر گازی عمده در منطقه، با ســرمایه گذاری عظیم 110میلیارد دالری، 
پروژه ی توســعه ی این میدان غیرمتعارف گازی را از سال2013 میالدی آغاز 
کرده اســت، حجم گاز درجای میدان Jafurah، 200TCF برآورد می شــود. 
شــرکت ســعودی آرامکو از 220دکل فعال خود 16دکل را به حفاری منابع 

8  اعطا و اســترداد مجوزهای اکتشافی ـ توســعه ای در عراق طی دوره ی 2018-2009 میالدی]1، با تغییرات[

9  حفاری های اکتشــافی در عربستان ســعودی طی دوره ی 2018-2009 میالدی به تفکیک نوع]1، با تغییرات[
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گازی غیرمتعارف اختصاص داده اســت و در سال2018 بیش از70چاه )شامل 
چاه های توسعه ای( مربوط به منابع گازی غیرمتعارف را تکمیل کرده است.]1[

دریای سرخ نیز در سال های اخیر یکی از نواحی مورد توجه برای فعالیت های 
اکتشــافی بوده اســت. این ناحیه از دیدگاه تامین انــرژی بخش های غربی 
کشــور عربســتان که از میدان های گازی شرق این کشــور فاصله ای بالغ بر 

1000کیلومتر دارند، دارای ارزش راهبردی است. 
بنا به اعالم شــرکت نفت ســعودی آرامکو، این شرکت در سال2012 میدان 
گازیSha’ur  در بخش کم عمق و نزدیک ساحل در شمال دریای سرخ کشف 
کرده است.]3[ در ســال2013 میالدی، شرکت نفت سعودی آرامکو حفاری 
اولین چاه عمیق در شــمال دریای ســرخ را آغاز کرده است که نتایج قطعی 
آن در دسترس نیســت. گفتنی است در ســال2019 میالدی نیز عربستان 
خبر اکتشــاف میدان گازی جدیدی را در دریای ســرخ اعالم کرده اســت.

شــکل10 روند فعالیت های لرزه نگاری در عربســتان سعودی طی سال های 
2009 تا 2018 میالدی را نشــان می دهد. اوج برداشــت های لرزه نگاری در 
عربستان سعودی در ســال های 2018-2014 میالدی انجام شده است. در 
بخش دریایی، فعالیت های لرزه نگاری به طور عمده با هدف ارزیابی پتانســیل 
هیدروکربنی دریای ســرخ یا با اهداف تولیدی در میدان های فوق عظیم این 

کشور در خلیج فارس بوده است. 
دریای ســرخ در ســال های اخیر به عنوان یک حوضه ی پیشرو به ویژه برای 
اکتشــاف گاز، مــورد توجه ویژه ی عربســتان بوده و حجــم قابل توجهی از 
فعالیت های اکتشافی شامل برداشــت های لرزه نگاری گسترده و حفاری های 
اکتشــافی ـ توصیفی را در این کشــور به خود اختصاص داده است. در بخش 
خشکی، برداشت اطالعات لرزه نگاری در کشور عربستان به طور عمده با هدف 
منابع گازی غیرمتعارف انجام شــده است. پس از ملی شدن بخش باالدستی 
صنعت نفت در کشور عربستان سعودی در سال1976 تا سال2003 میالدی، 
شــرکت ملی نفت سعودی آرامکو به نمایندگی از دولت تنها شرکت مجاز به 
فعالیت های اکتشاف و توسعه  در این کشور بوده و هیچ گونه مجوز دیگری در 

این زمینه اعطا نشده است. 
در ســال2003 میالدی، مجموعــه ای از پروژه های اکتشافی ـ توســعه ای با 

محوریت گاز در حوضه ی ربع الخالی به شــرکت های توتال و شل واگذار شده 
اســت.]3[ همچنین در ســال2004 میالدی نیز ســه قرارداد با شرکت های 
بین المللی Lukoil، Sinopec و Repsol-Eni با هدف اکتشــاف گاز به صورت 
یک دوره ی 5ســاله ی اکتشــافی به همراه یک دوره ی توســعه ای ـ تولیدی 

25ساله، منقعد شده است.]3[ 
به دنبال عدم دست یابی به نتایج امیدبخش، بلوک های یاد شده طی سال های 

2011 تا 2017 میالدی مسترد شدند.)شکل12( 
گفتنی است که شرکت Chevron نیز در قالب یک قرارداد امتیازی با عربستان 
ســعودی، در بخش خشکی منطقه ی Partitioned Zone مشغول فعالیت های 
اکتشافی ـ توسعه ای است. بر اســاس توافق به عمل آمده در سال2018، این 

امتیاز تا سال2039 میالدی تمدید شده است.]3[ 

قطر 
در بین کشــورهای همســایه ی ایــران، قطر پایین ترین ســطح حفاری های 
اکتشافی را طی ســال های 2018-2009 میالدی داشــته است.)شکل12، 
همچنین شــکل1( فعالیت های اکتشافی کشــور قطر در این دوره ی زمانی 
بســیار محدود و به وضوح تحت الشعاع توســعه ی میدان های گنبدشمالی و 
الشــاهین بوده و بخش عمده ای از توان فنی ـ  مالی و مدیریتی کشــور قطر به 

این موضوع اختصاص داده شده است. 
اکتشاف گاز ترش در میدان الردیف )میدان مشترک با میدان سپند ایران( با 
 ،Wintershall 2.5 در سال2013 میالدی توسط شرکت TCF ذخیره ای معادل
نخستین کشف اقتصادی کشور قطر از سال1999 میالدی به شمار می رود، اما 
به طور کلی نتایج اکتشــافات اخیــر در قطر ناامیدکننده بوده و نرخ موفقیت 
اکتشــاف اقتصادی در حدود 5درصد برآورد می شــود،]2[ این موضوع سبب 
اســترداد 11بلوک از سال2008 میالدی شده است)شکل14( در سال2018 
میالدی، تنها چاه اکتشافی حفاری شده در قطر چاه Jaw Al Banat- 2 جهت 
اکتشــاف منابع نامتعارف در جنوب این کشــور در مرز با صحرای عربستان 

سعودی بوده است.]1[

10  برداشــت های لرزه نگاری در عربســتان سعودی طی دوره ی 2018-2009 میالدی]1، با تغییرات[
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11  اعطا و اســترداد مجوزهای اکتشافی ـ توســعه ای در عربستان سعودی طی دوره ی 2018-2009 میالدی]1، با تغییرات[

12  حفاری های اکتشــافی در قطر طــی دوره ی 2018-2009 میالدی به تفکیک نوع]1، با تغییرات[

برداشــت های لرزه نگاری کشــور قطر نیز در طی دوره ی ده ساله ی منتهی 
به ســال2018 میالدی محدود بوده و بیشــتر با اهداف تولیدی انجام شده 

است.)شکل13(
اعطای امتیاز یا ارائه ی پیشنهاد بلوک در قطر به شکل مرسوم آن در سایر 
کشورهای منطقه انجام نمی شــود و پیشنهاد سرمایه گذاری یا مشارکت 
به طور معمول از ســوی وزارت نفت قطر به شرکت های از پیش برگزیده 
ارائه می شــود. این فرآیند به طور معمول تا اعالم رسمی انعقاد قرارداد به 

صورت محرمانه است. 
بین ســال های 2006 تا 2011 میالدی، اعطای مجوزهای اکتشــافی در 
قطر فزونی یافته اســت و دست کم در هر سال یک بلوک اکتشافی واگذار 

شده است.)شکل14( 
در حال حاضر تعداد 15بلوک اکتشــافی دریایی در قطر آماده ی واگذاری 
به شرکت های بین المللی تحت قراردادهای اکتشاف و مشارکت در تولید 

هستند.]1و 2[

امارات متحده عربی
هر یک از امیرنشــینان امــارات متحده عربی یک شــرکت ملی نفت 
دارنــد که دارایی های6 مربوط به خــود را اداره می کنند. در این میان 
شــرکت نفت ابوظبی )ADNOC( دارای بیشترین سهم در فعالیت های 

باالدستی کشور امارات متحده عربی است. 
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13  برداشــت های لرزه نگاری در قطر طی دوره ی 2018-2009 میالدی]1، با تغییرات[

14  اعطا و اســترداد مجوزهای اکتشافی ـ توســعه ای در قطر طی دوره ی 2018-2009 میالدی]1، با تغییرات[

اکثریــت میدان های ابوظبی چــون Bab، Asab، Zakum و Um Shaif در 
دهه های 50 و 60 میالدی کشــف شده اند. اوج فعالیت های اکتشافی در 
امارات در اواســط دهه ی1980 میالدی بوده اســت و از آن پس کاهش 

یافته است. 
فعالیت های اکتشافی در امارات متحده عربی از سال2014 میالدی دوباره 
افزایش یافته و طی سال های اخیر شرکت های نفت دوبی و نفت ابوظبی 
فعالیت های اکتشــافی ـ توصیفی قابل توجهــی را در زمینه ی منابع گازی 
غیرمتعارف هم در بخش خشکی و هم در بخش دور از ساحل این کشور 

آغاز کرده اند. 
حفاری های اکتشــافی در امارات متحده عربی طی دوره ی ده ســاله بین 

سال های 2009 تا 2018 میالدی بیشتر دارای ماهیت توصیفی ـ تحدیدی 
بوده است.)شکل15( 

از مجموع 70حلقه چاه اکتشافی حفاری شده در امارات متحده عربی طی 
دوره ی یاد شــده، 53حلقه در خشکی و 17حلقه در بخش دور از ساحل 

این کشور حفاری شده است.]1[ 
ســایر امیرنشــینان امارات نیز کمابیــش دارای فعالیت های اکتشــافی 
محدودی هســتند ولی اکتشافات آنها کوچک و دارای اهمیت کمتری از 

ابوظبی است. 
میدان Mahani که در ســال2019 بخش خشــکی شــارجه کشف شد 

نمونه ای از اکتشافات قابل ذکر در سال های اخیر است.
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15  حفاری های اکتشــافی در امارات متحده عربی طــی دوره ی 2018-2009 میالدی به تفکیک نوع]1، با تغییرات[

16  برداشــت های لرزه نگاری در امارات متحده عربی طی دوره ی 2018-2009 میالدی]1، با تغییرات[

 برداشت های لرزه نگاری در امارات متحده عربی پس از سپری کردن اوج 
این فعالیت ها در ســال های 2014-2013 میالدی، افت چشــمگیری را 

تجربه کرده است.)شکل16(
به نظر می رسد با آغاز دور جدید از اعطای مجوزهای توصیفی ـ توسعه ای 

در سال 2020-2019 میالدی، این روند بار  دیگر فزونی گیرد. 
در سال2018 میالدی، امیرنشــین راس الخیمه برداشت 2200کیلومتر 
مربع لرزه نگاری ســه بُعدی را در مناطق اکتشــاف نشده دریایی به اتمام 

رسانیده است. 
هدف از این برداشت، تکمیل اطالعات با هدف اعطای مجوزهای اکتشافی 

بوده است. 

برداشت لرزه نگاری سه بعدی خشکی دیگری نیز در سال2018 به مساحت 
470کیلومتر مربع با هدف اکتشافی در این امیر نشین انجام شده است. 

در سال2018 میالدی، شــرکت نفت ابوظبی اجرای یکی از بزرگ ترین 
پروژه های لرزه نگاری دوبعدی ـ  سه بعدی در جهان را به ارزش 1.6میلیارد 

دالر به شرکت BGP واگذار کرده است. 
این برداشت خشکی ـ دریایی مســاحتی بالغ بر 30هزار کیلومتر مربع در 
خشــکی و 23هــزار کیلومتر مربع در دریا را در بردارد و تا ســال2024 

میالدی به طول خواهد انجامید.]1[
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شــکل17 روند 10ســاله ی واگذاری مجوزهای اکتشافی ـ توسعه ای را در 
امارات متحده عربی نشــان می دهد که بین ســال های 2013 تا 2017 
میالدی، کاهش قابل توجهی داشــته اســت. پیش بینی می شود با توجه 
به شــروع دور جدیدی از واگذاری های بین المللی توسط امیرنشین های 
ابوظبی، راس الخیمه و شــارجه در ســال2018 میالدی، این روند سیر 

صعودی پیدا کند.

عمان
عمان با حفاری 593چاه اکتشــافی طی دوره ی ده ساله ی 2009 تا 2018 
میالدی، صاحب جایگاه نخســت در بین کشورهای منطقه است.)شکل18( 

این فعالیت گسترده ی اکتشافی به واســطه ی عملکرد موفق این کشور در 
جذب سرمایه گذاری های خارجی و به کارگیری الگوی های قراردادی جذاب 
محقق شده است. اکثریت قریب به اتفاق حفاری های اکتشافی انجام شده در 
کشــور عمان مربوط به بخش خشکی است و طی دوره ی ده ساله ی منتهی 
به 2018 میالدی، تنها 5حلقه چاه در بخش دور از ساحل این کشور حفاری 
شده است.]1[ اهداف اکتشافی عمان در هشت حوضه یا زیرحوضه ی مختلف 
جداگانه توزیع شده اند و بیشتر نفت و گاز کشف شده در این کشور تا کنون 
در حوضه هــای نمکی مرکزی و جنوبی عمان متمرکز بوده اســت.]4[ بین 
ســال های 2010 تا 2013 میالدی، در حدود 40 کشــف در عمان صورت 
گرفته است که اکثریت آنها اکتشافات کوچک در مجاورت میدان های شناخته 

17  اعطا و اســترداد مجوزهای اکتشافی ـ توســعه ای در امارات متحده عربی طی دوره ی 2018-2009 میالدی]1، با تغییرات[

18  حفاری های اکتشــافی در عمان طــی دوره ی 2018-2009 میالدی به تفکیک نوع]1، با تغییرات[
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19  برداشــت های لرزه نگاری در عمان طی دوره ی 2019-2008 میالدی]1، با تغییرات[

20  اعطا و اســترداد مجوزهای اکتشافی ـ توســعه ای در عمان طی دوره ی 2019-2008 میالدی]1، با تغییرات[

شده بوده اند. در سال2014 میالدی نیز در حدود 20کشف در عمان گزارش 
شــده است.]4[ میدان گازی Mabrouk NE با ذخیر ه ای بالغ بر TCF 4.5 در 
ســال2017 میالدی مهمترین کشف در سال های اخیر در عمان بوده است. 
متوسط نرخ موفقیت اقتصادی زمین شناسی طی سال های 2009 تا 2018 

میالدی در عمان در حدود 45درصد بوده است.]4[ 
شــکل19 برداشت های لرزه نگاری در کشــور عمان را در دوره ی ده ساله ی 
منتهی به 2018 میالدی نشان می دهد. همانند حفاری های اکتشافی، اکثریت 
برداشت های لرزه نگاری در عمان طی دوره ی یاد شده در بخش خشکی بوده 
به گونه ای که از 58برداشــت لرزه نگاری، تنها 6پروژه ی لرزه نگاری مربوط به 

بخش دور از ساحل عمان بوده است.]1[

اعطای مجوز اکتشــافی در کشور عمان دارای تاریخچه ای طوالنی بوده و به 
فعالیت های اکتشافی شرکت نفت انگلیس و پرشیا در این کشور در سال1925 
میالدی برمی گردد.]4[ در حال حاضر بیش از 15شرکت بین المللی بزرگ و 
صاحب نام در صنعت نفت و گاز  چون انی، شل، بی پی، توتال و اکسیدنتال 

در کشور عمان فعال هستند. 
این کشــور همچنیــن میزبان تعداد زیادی از بازیگــران کوچک تر مانند 
پتروتل و تتیس اویل نیز هســت. هم اکنون 22بلوک اکتشــافی فعال در 
کشــور عمان وجود دارد و 16بلوک نیز آماده ی واگذاری به شرکت های 
بین المللی هستند.)شکل20( اکثریت مجوزهای اکتشافی فعال در کشور 

عمان مربوط به بخش خشکی هستند.
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بحث و نتیجه گیری
 بخش عمده ای از حفاری های اکتشــافی انجام شــده توسط کشورهای 
همسایه ی ایران طی دوره ی ده ساله ی 2009 تا 2018 میالدی به تحدید 
یا توصیف میدان های کشــف شــده اختصاص داشته است. این در حالی 
اســت که عمده ی حفاری های اکتشافی انجام شده در ایران طی دوره ی 

یاد شده حفاری میدان های جدید بوده است. 
با در نظر داشــتن این موضــوع که نرخ موفقیت اکتشــافی در ایران در 
دوره ی یاد شده در حدود 70درصد بوده است، به خوبی می توان پتانسیل 
باالی اکتشــافی باقی مانده در ایران  به ویــژه در زاگرس و خلیج فارس   را 

درقیاس با سایر کشورهای همسایه استنباط کرد.
 کشــور ایران در قیاس با کشــورهای همســایه از تنوع و گســتردگی 
حوضه های رسوبی بســیار باالتری برخوردار است. به نظر می رسد سطح 
کنونی فعالیت های اکتشــافی که به طور عمده بــا تکیه بر منابع داخلی 
انجام می شود   متناسب با پتانسیل حوضه های اثبات شده ی هیدروکربنی 

و تامیــن ضرورت های حداقلی جهت تعییــن تکلیف حوضه های غیربالغ 
اکتشافی یا پیشرو در کشور نیست.)این موضوع در بخش سوم این نوشتار 

به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت(
 در سال های اخیر گاز طبیعی به عنوان منبع انرژی آینده در پورتفولیوی 
تمام شرکت های نفتی عمده ی جهان، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص 
داده است. با توجه به کمبود منابع گازی مستقل در کشورهای همسایه ی 
خلیج فارس )غیر از قطر(، ســرمایه گذاری عظیمی توسط این کشورها به 
ویژه توســط عربســتان ســعودی، امارات متحده عربی و عمان بر روی 
اکتشاف ـ توســعه ی منابع شیل گازی انجام شده است به گونه ای که تولید 
اقتصــادی از اولین میدان گازی غیرمتعارف در شــمال غرب عربســتان 

سعودی در سال2018 آغاز شده است. 
خوش بختانــه در ایران نیــز مطالعات قابل توجهــی در زمینه ی ارزیابی، 

تحدید و تعیین حجم این منابع انجام شده است. 

پانویس هاپانویس ها
1. New field wildcat
2. Outpos t well
3. Deep/shallow pool tes t well

4. New pool tes t well
5. Frontier basin
6. asset
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