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آینده ی تامین نفت و گاز دنیا تابعی از ذخایر اثبات شده ی موجود و همچنین 
ذخایر حاصل از اکتشــافات جدید است. شــاخص های مختلفی برای تعیین 
سطح ارزیابی نواحی اکتشاف شده و تعیین درجه ی بلوغ اکتشافی حوضه های 

رسوبی مورد استفاده قرار می گیرد. 
این شــاخص ها با فراهم ســاختن درکی از آهنگ فعالیت های اکتشــافی در 
طول دوره های زمانی مشــخص، دورنمایی از پتانســیل اکتشافی باقی مانده 
در حوضه های رســوبی را ترسیم می کنند. مفاهیمی چون ناحیه ی امیدبخش 
تحدید شده1 و ناحیه ی اکتشاف شده2 از جمله شاخص هایی است که به طور 
گسترده توسط سازمان زمین شناســی ایاالت متحده در بررسی و مقایسه ی 
حوضه های رســوبی از دیدگاه سطح فعالیت های اکتشافی مورد استفاده قرار 

گرفته است. 
در بخش ســوم و پایانی این مجموعه نوشتار، کوشــش شده است تا آهنگ 
پیشرفت فعالیت های اکتشــافی در کشورهای همجوار مورد بررسی و کاوش 
قرار گیرد و جایگاه ایران نیز در این چارچوب مشــخص شود. این موضوع در 
عین حال می تواند به دلیل وجود حوضه های رســوبی مشترک دارای اهمیت 

راهبردی بسزایی باشد.

مفاهیم
مطابق تعریف، ناحیه ی امیدبخش تحدید شــده، ناحیه ای اســت که احتمال 
اکتشــاف منابع جدید متعارف نفت و گاز در آن باال اســت، این احتمال در 
نواحی اکتشاف شــده به دلیل تمرکز باالی حفاری های اکتشافی و تولیدی، 
به میزان قابل مالحظه ای پایین تر اســت. داده های مورد استفاده برای تعیین 
نواحی امیدبخش تحدید شــده شــامل موقعیت چاه های اکتشــافی )شامل 

چاه های خشک و موفق( است. 
برای این منظور، در یک حوضه ی  رســوبی که توسط شبکه ای منظم از نقاط 
با مختصات معین پوشــش داده شده است، در صورتی که سه چاه با آرایه ی 
غیرخطی مثلثی را مشــخص ســازند که رئوس آن بر روی دایره ای با شعاع 
کمتر از 20 مایل واقع باشــد، نقاطی از شــبکه که در درون این مثلث قرار 
می گیرند، مشخص کننده ی نواحی امیدبخش تحدید شده است که به صورت 
یک چندضلعی بسته بر روی نقشه به نمایش در خواهد آمد.)شکل1( ناحیه ی 
اکتشــاف شده نیز محدوده ای از ناحیه ی امیدبخش تحدید شده، است که در 

فاصله ی 2 مایلی از یک چاه واقع شده باشد.]1[
با شروع اکتشاف در یک حوضه ی رسوبی، سطح ناحیه ی امیدبخش تحدید شده 
به سرعت گسترش می یابد. با گذشــت زمان و شروع حفاری های توسعه ای، 
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در ســناریوهای مختلف پیِش رو برای تقاضای انرژی به نظر می رسد سهم نفت و گاز در سبد انرژی جهان در یک 
چشــم انداز 20 ســاله همچنان قابل مالحظه و از این رو اکتشاف به عنوان پشــتوانه ی تولید، کماکان با سودآوری 
همراه باشــد. بررســی معیارهای ارزیابی نواحی اکتشاف شــده و تعیین درجه ی بلوغ اکتشافی حوضه های رسوبی 
در یک دوره ی 15 ســاله نشــان می دهد که ناحیه ی امیدبخش تحدید شده و ناحیه ی اکتشاف شده در کشورهای 
منطقه و به ویژه عراق و عمان به واســطه ی واگذاری گســترده ی مجوزهای اکتشافی در دو دهه ی اخیر گسترش 
قابل توجهی داشــته است. فعال شدن شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی و واگذاری بلوک های اکتشافی ـ توسعه ای 
درکنار اســتفاده از منابع داخلی شــرکت ملی نفت ایران می تواند به آهنگ فعالیت اکتشــافی در کشــور شتاب 
بیشــتری بخشد. بر اســاس سیاست گذاری انجام شــده در برنامه ی ششم، گســتره ی ایران بر اساس پتانسیل و 
درجه ی بلوغ اکتشــافی، خاســتگاه زمین شناســی و نیازهای مطالعاتی ـ عملیاتی، در قالب 12 طرح اکتشافی و 3 
اولویت پوشــش داده شده است. این سیاست گذاری جدید، نویدبخش بســط فعالیت های اکتشافی در حوضه های 
غیربالغ اکتشــافی با آهنگ مناسب و تامین ضرورت های حداقلی جهت تعیین تکلیف حوضه های پیشرو در کشور 
در ســال های پیش رو اســت. در عین حال رویکرد کارآی این سیاست گذاری در حوضه های بالغی چون زاگرس و 
خلیج فارس با پتانســیل اکتشافی باقی مانده ی باال، اکتشــاف دوباره با نگرش جدید معطوف به کشف نفت گیرهای 

چینه ای یا مرکب و اکتشــاف در مجاورت میدان های تولیدی است که با دستاوردهای مهمی همراه بوده است.
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مقاالت پژوهشی

آهنگ گســترش ناحیه ی امیدبخش تحدید شــده کندتر شده و روند ثابتی 
پیدا می کند. 

در صورتی که منطقه ای از نظر کار اکتشــافی متروکه شــود، حفاری تعداد 
بیشتر چاه های wildcat در منطقه می تواند تنها گسترش کوچکی در ناحیه ی 
امیدبخش تحدید شــده را در  پی داشته باشد، زیرا این چاه ها ممکن است در 

درون نواحی امیدبخش تحدید شده ی موجود حفاری شوند. 
حوضه های رسوبی که فقدان توان تولیدی ناحیه ی امیدبخش تحدید شده در 
آنها اثبات شود، ارزش ارزیابی بیشتری نداشته و سطح ناحیه ی اکتشاف شده 

در آنها کمینه باقی خواهد ماند. 
بدین ترتیب حفاری یک چاه خشــک در صورتی که مشــخص کننده ی عدم 
زایش یا عدم حفظ شــدگی3 هیدروکربن اقتصادی در یک منطقه ی مشخص 

باشد، می تواند وضعیت اکتشافی یک منطقه ی بزرگ را تعیین تکلیف کند.
از سال 2006 تا 2015 میالدی، مساحت ناحیه ی امیدبخش تحدید شده در 
حوضه های رسوبی جهان )به غیر از ایاالت متحده و کانادا( با آهنگ 48100 

مایل مربع در سال افزایش داشته است. 
این آهنگ در حد فاصل سال های 1996 تا 2005 میالدی در حدود 46200 
مایل مربع در سال بوده است. طی سال های 2005 تا 2006 میالدی، نواحی 
اکتشاف شده با آهنگی در حدود 12900 مایل مربع در سال گسترش داشته 

اســت که اندکی بیشتر از آهنگ آن در ســال های 1996 تا 2005 میالدی 
یعنی 11300 مایل بر مربع در سال بوده است.]1[

در حالی که نقشه ها بیان کننده ی حالت ایستای4 اکتشاف نفت و گاز هستند، 
نمودار رشد ناحیه ی امیدبخش تحدید شده و ناحیه ی اکتشاف شده به عنوان 
تابعی از حفاری چاه wildcat می تواند به عنوان ســنجه ای پویا5 برای تحلیل 

پیشرفت اکتشاف در حوضه های رسوبی مورد استفاده قرار گیرند.
شکل2"الف"، نمودار عمومی رشــد تجمعی ناحیه ی امیدبخش تحدید شده 
و ناحیه ی اکتشــاف شده بر حسب ســال را در مقابل تعداد تجمعی چاه های 
حفاری شده ی wildcat نشــان می دهد. افزایش شیب رشد نمودار منطقه ی 
امیدبخش تحدید شــده می تواند مربوط به سهم باالی چاه هایی باشد که در 
خــارج از نواحی امیدبخش تحدید شــده ی از پیش موجود، حفاری شــده و 

بنابراین سطح منطقه ی تحت اکتشاف کنونی را افزایش داده اند. 
کاهش شــیب نمودار می تواند داللت بر این موضوع داشــته باشد که بخش 
عمــده ای از چاه هــای wildcat  در داخل نواحی امیدبخش تحدید شــده ی 
موجــود حفاری شــده اند یا به بیان دیگر موقعیت بیشــتر چاه های جدید بر 
اســاس نتایج چاه های قبلی تعیین شــده اســت. الگوی گســترش نواحی 
امیدبخش تحدید شــده بدون رشد متناظر در سطح نواحی اکتشاف شده در 
نمودار نیز می تواند حاکی از نتایج غیرمطلوب اکتشافی در نواحی جدید باشد. 

 1  نمایش نحوه ی تعیین ناحیه ی امیدبخش تحدید شــده بر روی نقاط شــبکه که با فاصله ی 2.83 مایلی از یکدیگر قرار دارند. در صورتی که ســه چاه با آرایه ی 

غیرخطی، مثلثی را مشــخص ســازند که رئوس آن بر روی دایره ای با شــعاع کمتر از 20 مایل واقع باشد، نقاطی از شــبکه که در درون این مثلث قرار می گیرند، 
مشــخص کننده ی نواحی امیدبخش تحدید شده است.]1[
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شکل2"ب" نشان دهنده ی حجم نفت و گاز قابل برداشت تجمعی کشف شده 
به عنوان تابعی از نواحی امیدبخش تحدید شــده اســت که بر اساس زمان، 

مرتب شده است. 
اگــر تمام نواحی امیدبخش تحدید شــده به یک انــدازه دارای توان تولیدی 
باشــند، نمودار معرف نفت و گاز قابل برداشــت تجمعی به صورت یک خط 

راست خواهد بود. 
در صورتــی که ناحیه ی امیدبخش تحدید شــده ی قبلی نســبت به نواحی 
امیدبخش تحدید شــده ی جدید غنی تر باشــد، نمودار به طرف پایین مقعر 

است و در حالت عکس، تقعر نمودار به طرف باال خواهد بود.]1[

عراق
نقشــه ی شکل3 مقایسه ی آهنگ توســعه ی ناحیه ی امیدبخش تحدید شده 
و ناحیه ی اکتشــاف شده را طی سال های 2001 تا 2015 میالدی در کشور 
عراق نشــان می دهد. در ســال 2001 میالدی، ســطح ناحیه ی امیدبخش 
تحدید شــده در کشور عراق 18647 مایل مربع بوده است که در سال 2015 
میالدی این میزان با آهنگی برابر با 917 مایل مربع در سال به 32405 مایل 

مربع افزایش پیدا کرده است. 
همچنین مســاحت ناحیه ی اکتشاف شــده در این کشور طی دوره ی زمانی 
مشــابه به ترتیب 2894و 5578 مایل مربع بوده اســت که داللت بر آهنگ 
گسترشی برابر با 179 مایل مربع در سال دارد.]1[ توسعه ی معنی دار ناحیه ی 
امیدبخش تحدید شــده و ناحیه ی اکتشاف شــده در عراق که به طور عمده 

در بخش های شمالی این کشــور و اقلیم کردستان انجام شده است، بازتابی 
از افزایش حفاری چاه های اکتشــافی در طی 4 دوره از واگذاری گســترده ی 

بلوک های اکتشافی ـ توسعه ای از سال 2003 در این کشور است. 
بخش های گســترده ای از حوضه ی میان رودان6 کــه از نظر حجم نفت قابل 
برداشت پرپتانسیل ترین حوضه ی رســوبی عراق به شمار می رود و همچنین 
بیابان های جنوبی و غربی این کشــور کماکان شــاهد حفاری های اکتشافی 
اندکی بوده و از این رو در توسعه ی قابل توجه ناحیه ی امیدبخش تحدید شده ی 

کشور عراق طی دوره ی یاد شده سهم اندکی داشته  است.
در شــکل3 تغییرات سطح مناطق امیدبخش تحدید شده و ناحیه ی اکتشاف 
شــده در برابر تعداد چاه های حفاری شــده و حجم نفت و گاز قابل برداشت 

تجمعی کشف شده در کشور عراق نشان داده شده است. 
گســترش ناحیه ی امیدبخش تحدید شــده بعد از ســال 2000 میالدی در 
کشور عراق که با افزایش متناظر در ناحیه ی اکتشاف شده همراهی می شود، 
نشــان دهنده ی سهم قابل مالحظه ی حفاری های wildcat  در خارج از نواحی 
امیدبخش تحدید شــده ی از قبل موجود بوده و در عین حال داللت بر نتایج 
مطلوب اکتشــافی حاصل شده در نواحی امیدبخش تحدید شده ی جدید در 

این کشور دارد. 
غنای اکتشافی7 که بیان کننده ی نسبت معادل هیدروکربن مایع قابل برداشت 
به ســطح ناحیه ی امیدبخش تحدید شــده است، در سال 2015 میالدی در 
کشور عراق 6.92 میلیون بشکه معادل هیدروکربن مایع به ازای هرمایل مربع 

از منطقه ی امیدبخش تحدید شده بوده است.

 2  نمودارهای عمومی نشــان دهنده ی رشــد تجمعی نواحی امیدبخش تحدید شــده و اکتشاف شده. الف( نمودار رشد تجمعی نواحی امیدبخش تحدید شده و اکتشاف 

شــده در برابر تعداد تجمعی چاه های wildcat بر حســب زمان. بخش باالیی نمودار، نشــان دهنده ی دهه های زمانی اســت و حد فاصل های کوچک تر داللت بر تعداد 
کمتر چاه های wildcat  حفاری در آن دهه دارد.   ب( رشــد تجمعی نواحی امیدبخش تحدید شــده و اکتشــاف شــده در برابر حجم نفت کشف شده، محور باالیی هر 

دو نمودار به ســالی که محدوده ی میدان به عنوان بخشــی از ناحیه ی امیدبخش تحدید شــده در نظر گرفته شده است، اشــاره دارد. برای توضیحات بیشتر به متن 
مراجعه شود.]1[
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 3  نقشــه ی نشــان دهنده ی مقایســه ی ناحیه ی امیدبخش تحدید شده )رنگ نارنجی( و ناحیه ی اکتشاف شده )ناحیه ی قهوه ای رنگ( در کشور عراق  

الف( ســال 2001 میالدی      ب( ســال 2015 میالدی. همچنان که دیده می شــود، گســترش عمده در ناحیه ی امیدبخش تحدید شده در شمال کشور عراق و اقلیم 
کردســتان بوده اســت. در بخش های جنوبی این کشور حفاری های اکتشــافی به طور عمده در نواحی امیدبخش تحدید شده ی از قبل موجود انجام شده است.]1[

 4  نمودار نشــان دهنده ی تغییرات ســطح مناطق امیدبخش تحدید شــده و ناحیه ی اکتشاف شده در برابر تعداد چاه های حفاری شده )سمت چپ( و حجم نفت و گاز 

قابل برداشــت تجمعی کشف شده )سمت راست( بر حسب سال در کشور عراق]1[

عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، بحرین و عمان
مقایسه ی سطح فعالیت های اکتشافی در دیگر کشورهای همسایه ی ایران در 
حوزه ی خلیج فارس طی ســال های 2001 تا 2015 میالدی در شکل4 نشان 
داده شده اســت. تقریبا تمامی سطح کشــورهای قطر، امارات متحده عربی 

هم در بخش خشــکی و هم در بخش دور از ساحل توسط مناطق امیدبخش 
تحدید شده، پوشــش یافته و اکثریت چاه های اکتشــافی حفاری شده طی 
دوره ی 15 ســاله ی منتهی به ســال 2015 میــالدی در نواحی امیدبخش 

تحدید شده ی قبلی حفاری شده است. 
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 5  نقشــه ی نشــان دهنده ی مقایسه ی ناحیه ی امیدبخش تحدید شــده )رنگ نارنجی( و ناحیه ی اکتشاف شده )ناحیه ی قهوه ای رنگ( در 6 کشور عربستان سعودی، 

کویت، امارات متحده عربی، بحرین و عمان در: الف( ســال 2001 میالدی ب( ســال 2015 میالدی. به گســترش عمده در ناحیه ی امیدبخش تحدید شده در بخش 
خشــکی کشــور عربستان سعودی و نیز بخش دور از ساحل این کشــور در خلیج فارس توجه شود. در امارات متحده عربی، قطر و تا حدی عمان عمده ی حفاری های 

اکتشــافی انجام شــده طی دوره ی زمانی 2001 تا 2015 میالدی در نواحی امیدبخش تحدید شده ی از قبل موجود بوده است.]1[

گســتره ی قابل توجهی از بخش خشکی و دور از ســاحل عربستان سعودی 
در خلیج فارس و تا حدودی در دریای ســرخ، شــاهد حفاری های اکتشــافی 
قابل مالحظه ای در دوره ی 15 ســاله ی منتهی به ســال 2015 میالدی بوده 
است. در کشــور عمان، حفاری های اکتشافی به طور عمده در بخش خشکی 

 Fahud Salt Basin، Ghaba Salt Basin این کشــور و در 4 حوضه ی رسوبی
South Oman Salt Basin و Central Oman Platform و بــه طــور عمده در 
نواحی امیدبخش تحدید شــده ی از قبل موجود، متمرکز بوده اســت. سطح 
ناحیه ی امیدبخش تحدید شــده در 6 کشور یاد شده در دوره ی 15 ساله ی 
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منتهی به سال 2015 میالدی با آهنگی معادل با 2415 مایل مربع در سال، 
از 148008 مایل مربع از ســال 2001 میــالدی به 184236 مایل مربع در 

سال 2015 میالدی افزایش یافته است. 
ســطح ناحیه ی اکتشاف شــده نیز طی همین دوره از 23425 مایل مربع در 
ســال به 35303 مایل مربع افزایش یافته است که داللت بر آهنگی معادل با 

792 مایل مربع در سال دارد.]1[ 
بررســی نمودارهای گسترش سطح ناحیه ی امیدبخش تحدید شده و ناحیه ی 
اکتشاف شده در مورد 6 کشور همسایه ی ایران در حاشیه ی جنوبی خلیج فارس 
نیز موید این مطلب است که بخش عمده ای از حدود 830 چاه wildcat حفاری 
شده طی سال های 2001 تا 2015 میالدی در نواحی امیدبخش تحدید شده ی 
قبلی حفاری شده است. شایان ذکر است که غنای اکتشافی در مجموع 6 کشور 
حوضه ی خلیج فارس، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، بحرین و 
عمان در ســال 2015 میالدی 4.96 میلیون بشکه معادل هیدروکربن مایع به 

ازای هر مایل مربع از منطقه ی امیدبخش تحدید شده بوده است.

ایران 
مقایسه ی ناحیه ی امیدبخش اکتشافی در ایران در سال های 2001 و 2015 
میالدی در شــکل6 نشان داده شــده است. مســاحت ناحیه ی امیدبخش 
تحدید شده در ایران در ســال 2001 میالدی 52639 مایل مربع بوده است 
که با آهنگی معادل با 594 مایل مربع در سال، به 61548 مایل مربع در سال 

2015 میالدی بالغ شده است. 
سطح منطقه ی اکتشاف شده در ایران نیز با آهنگی در حدود 110 مایل مربع 
در ســال از 6277 مایل مربع در ســال به 7925 مایل مربع در سال 2015 
رسیده است.]1[ سطح ناحیه ی امیدبخش تحدید شده ی افزایش یافته در این 
دوره ی زمانــی مربوط به حوضه های زاگرس و خلیج فارس و تا حدی کپه داغ 
بوده و در ســایر حوضه های رسوبی، ســطح ناحیه ی امیدبخش تحدید شده 

ثابت باقی مانده است. 

 6  نمودار نشــان دهنده ی تغییرات ســطح مناطق امیدبخش تحدید شــده و ناحیه ی اکتشاف شده در برابر تعداد چاه های حفاری شده )سمت چپ( و حجم نفت و گاز 

قابل برداشــت تجمعی کشــف شده )سمت راست( بر حسب ســال در مجموع 6 کشور عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، بحرین و عمان]1[

 7  نقشــه ی نشــان دهنده ی مقایســه ی ناحیه ی امیدبخش تحدید شده )رنگ نارنجی( و ناحیه ی اکتشاف شده )ناحیه ی قهوه ای رنگ( در ایران الف( سال 2001 

میالدی ب( ســال 2015 میالدی. کادرهای کوچک تر با هدف تاکید بیشــتر بر تاثیر حفاری های wildcat در توســعه ی ناحیه ی امیدبخش تحدید شده در شمال شرق 
کشــور )ناحیه ی کپه داغ( و جنوب غرب )ناحیه ی زاگرس( طی دوره ی زمانی 2001 تا 2015 میالدی نمایش داده شــده است.]1[
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نمودارهای توســعه ی نواحی امیدبخش تحدید شده و اکتشاف شده به عنوان 
تابعی از حفاری های wildcat نشان می دهد که در حوضه های رسوبی زاگرس 
و خلیج فارس، حفاری های اکتشافی در دوره ی بین سال های 2001 تا 2015 
میالدی به طور عمده در مناطق امیدبخش تحدید شده ی قبلی متمرکز بوده 

است. 
همچنین گســترش ناحیه ی امیدبخش اکتشافی در ناحیه ی کپه داغ طی این 
دوره با رشــد متناظری در ناحیه ی اکتشاف شده همراه نبوده است.)شکل7( 
غنای اکتشــافی در ایران در سال 2015 میالدی 5.82 میلیون بشکه معادل 
هیدروکربن مایع به ازای هر مایل مربع از منطقه ی امیدبخش تحدید شــده 

بوده است.
تنوع حوضه های رســوبی و خاستگاه های زمین شناسی در ایران در قیاس 
با سایر کشــورهای همسایه ی حوزه ی خلیج فارس بسیار بیشتر است، اما 
انطباق نواحی امیدبخش تحدید شــده با نقشــه ی اولویت های اکتشافی 

حوضه های رسوبی ایران بر اساس شاخص های فنی]2[ نشان می دهد که 
در مناطق دارای اولویت های اکتشافی باال مانند بخش هایی از حوضه های 
رسوبی زاگرس و خلیج فارس، آهنگ گسترش نواحی امیدبخش تحدید شده 
و به تبع آن گسترش مناطق اکتشاف شده متناسب با پتانسیل اکتشافی 

موجود نیست.)شکل8"الف" و "ب"(
طی ســال های 2001 تــا 2015 میالدی توســعه ی ناحیه ی امیدبخش 
تحدید شده در مناطق دارای اولویت اکتشافی اول، دوم و سوم به ترتیب 
با آهنگی برابر با 675، 368 و 359 مایل مربع در ســال گسترش داشته 
است.)شــکل8"پ"( با فرض در نظر گرفتن روندی مشابه در این دوره ی 
15 ساله برای سال های آینده، توسعه ی کامل نواحی امیدبخش تحدید شده 
در ســه ناحیه ی یاد شــده و به تبع آن تبدیل این نواحی به ناحیه ی 
اکتشــاف شــده نیازمند زمانی در حدود 30-25 سال زمان خواهد 

بود.)شکل8"پ"(

 8  نمودار نشــان دهنده ی تغییرات ســطح مناطق امیدبخش تحدید شــده و ناحیه ی اکتشاف شده در برابر تعداد چاه های حفاری شده )سمت چپ( و حجم نفت و گاز 

قابل برداشــت تجمعی کشف شده )سمت راست( بر حسب سال در ایران]1[

 9  انطباق نقشــه ی اولویت های اکتشــافی بر اســاس شاخص های فنی بر نواحی امیدبخش تحدید شده الف( در سال 2001 ب( در سال 2015 میالدی پ( نمودار 

مقایســه ی تغییرات ســطح اولویت های اول تا ســوم اکتشافی در دوره ی 15 ساله ی منتهی به ســال 2015 میالدی به همراه آهنگ گسترش ناحیه ی امیدبخش 
تحدید شده به تفکیک اولویت های سه گانه]1و2[
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 نتیجه گیری
جایگاه آینده ی ســوخت های فســیلی در ســبد انــرژی جهانــی تابعی از 
متغیرهای مختلفی چون رشــد اقتصادی، ثبات سیاسی ـ اجتماعی، مالحظات 
زیســت محیطی و پیشــرفت های فناورانه به ویژه در زمینه ی جایگزینی این 
منابع با منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک اســت. در سناریوهای مختلف موجود 
برای وضعیت تقاضای انرژی در جهان، به نظر می رسد سهم نفت و به ویژه گاز 
طبیعی در ســبد انرژی جهان دست کم در یک چشم انداز 20 ساله همچنان 
قابل مالحظه باشــد، در این میان گاز طبیعی به واسطه ی نقش آن در صنعت 
پتروشیمی از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. در شرایطی که روندهای 
جهانی اخیر در زمینه ی اکتشاف منابع هیدروکربن به طور عمده در زمینه ی 
آب های عمیق و منبع غیرمتعارف متمرکز اســت که به طور طبیعی متضمن 
صرف هزینه های اکتشــاف و توسعه ی زیادی می باشد، منطقه ی خاورمیانه با 
وجود منابع عظیم هیدروکربنی در بخش خشــکی و کم عمق دریایی کماکان 
می توانــد نقش کلیدی خود را به عنوان تامین کننده ی انرژی ارزان و آســان 
در جهان حفظ کند. روشــن اســت که در این میان نقش اکتشاف به عنوان 

پشتوانه ای برای آینده ی تامین نفت و گاز مهم خواهد بود.
ارزیابی ها نشــان می دهد که در ناحیه ی زاگرس و خلیج فارس هنوز پتانسیل 
قابل توجهی برای اکتشاف منابع هیدروکربنی متعارف وجود دارد.)بخش اول 
این مجموعه نوشتار را ببینید( غنای اکتشافی مشابهی نیز در کشور عراق و تا 
حدی عمان در بین کشورهای همسایه ی ایران دیده می شود. بایستی در نظر 
داشت که اکثریت قریب به اتفاق منابع هیدروکربنی اکتشاف شده در زاگرس 
و خلیج فارس در قرن گذشــته مربوط به نفت گیرهای تاقدیسی است، این در 
حالی است که مطابق آمار جهانی، از سال 2000 میالدی در حدود 50درصد 
از حجم هیدروکربن اکتشــاف شــده در دنیا مرتبط با تله های چینه ای بوده 
است،]2[ بنابراین یک رویکرد کارآی اکتشافی در نواحی بالغی چون زاگرس 
و خلیج فارس می تواند اکتشــاف دوباره8 در ایــن ابرحوضه ها با نگرش جدید 
معطوف به اکتشاف تله های چینه ای یا مرکب در مجاورت میدان های تولیدی 
فعلی در این ناحیه باشــد. بدیهی است که این امر مستلزم برداشت داده های 

جدید، آزمودن ایده هــای جدید و به کارگیری فناوری های جدید خواهد بود. 
بسط فعالیت اکتشافی با تاکید بر حفاری اکتشافی می تواند به صورت توامان 

در بخش های کمتر اکتشاف شده ی این نواحی انجام شود. 
ســطح باالی فعالیت های اکتشــافی در کشورهای همســایه به ویژه عمان 
و عراق در 10 ســال گذشــته به طور عمده به واســطه ی اعطای مجوزهای 
اکتشافی ـ توســعه ای به شــرکت های بین المللی در قالب واگذاری بلوک های 
اکتشــافی با ترتیبات قراردادی جذاب انجام شــده است، این در حالی است 
که اکتشــاف در ایران به طور عمده با تکیه بر منابع داخلی شرکت ملی نفت 
ایران انجام می شود و به نظر می رسد حمایت از فعالیت شرکت های اکتشاف و 
تولید داخلی در کنار شرکت های بین المللی در بلوک های اکتشافی ـ توسعه ای 
بتواند به گسترش فعالیت های اکتشافی در ایران آهنگ متناسب تری ببخشد. 
کشــور ایران در قیاس با کشورهای همسایه از تنوع و گستردگی حوضه های 
رســوبی و خاستگاه های زمین شناسی بسیار باالتری برخوردار است، افزون بر 
ناحیه ی زاگرس و خلیج فارس، وجود هیدروکربن در دیگر حوضه های رسوبی 
کشــور چون کپه داغ، ایران مرکزی، مغان و دشت گرگان نیز به اثبات رسیده 
است. کشف و تولید هیدروکربن اقتصادی در این حوضه های رسوبی از دیدگاه 
راهبردی دارای اهمیت بسزایی است. پتانسیل باالی حوضه ی رسوبی زاگرس 
و خلیج فارس تا حد زیادی بســط فعالیت های اکتشافی در سایر حوضه های 
رســوبی در ایران را تحت الشــعاع خود قرار داده اســت، خوشبختانه به مدد 
بازتعریف طرح های اکتشافی در کل گستره ی ایران در برنامه ی ششم، نقشه ی 
راه جامعی جهت فعالیت های اکتشــافی در ایــن حوضه ها و نیز حوضه های 
پیشــرو به طور موازی با حوضه های رسوبی بالغ اکتشافی تدوین شده است. 
در این سیاســت گذاری جدید گستره ی ایران بر اســاس پتانسیل اکتشافی، 
خاســتگاه زمین شناســی و نیازهای مطالعاتی و عملیاتی، در قالب 12 طرح 
اکتشــافی و در قالب 3 اولویت، پوشــش داده شده اســت و نویدبخش بسط 
فعالیت های اکتشــافی حوضه های غیربالغ اکتشافی با آهنگ مناسب و تامین 
ضرورت های حداقلی جهت تعیین تکلیف حوضه های پیشــرو در کشــور در 

سال های پیِش رو است.
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1. Delineated Area
2. Explored Area
3. Preservation
4. Static

5. Dynamic
6. Mesopotamian
7. Richness
8. Re- Exploration
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