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سخن نخست

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در جلسه ی 
مشــترک با اعضای کمیســیون انرژی مجلس 
که در تاریخ پنج شــنبه 20 آبان ماه در عسلویه 
برگزار شــد از طرح های توسعه ی میدان گازی 
 ،B و A کیــش، فــاز 11 پارس جنوبی، فــرزاد
پارس شمالی و میدان های نفتی غرب کارون به 
عنوان طرح های مهم و اولویت دار شــرکت ملی 
نفت یاد کرد و گفت: »برای تکمیل توســعه ی 
میدان هــای نفتی و گازی در 8 ســال آینده به 
100 میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم که باید از 

راه های متنوع به دنبال تامین آن باشیم.« 

ایشان همچنین با اشاره به اینکه در شرکت ملی 
نفت برنامه های متعددی برای انجام ماموریت ها 
و تولید گاز مورد نیاز کشور تعریف شده است از 
تصویب طرح توسعه ی میدان گازی پارس شمالی 
بــا حضور وزیر نفت در هیات مدیره ی شــرکت 
ملی نفت ایــران خبر داد و گفت: »توســعه ی 
قطب جدید تولید گاز در منطقه ی پارس شمالی 
معادل چهار فاز استاندارد پارس جنوبی است که 
به ســرمایه گذاری حدود 4 میلیارد دالری نیاز 

دارد.«
وی همچنین از توســعه ی میدان گازی کیش 

به عنوان یکــی دیگر از طرح هــای اولویت دار 
شرکت ملی نفت ایران یاد کرد و گفت: »تالش 
می کنیم تا اواخر سال آینده فاز اول این میدان 

به تولید برسد.«
روندهای جهانی و ترکیب پورتفوی شرکت های 
بزرگ نفتــی در دنیا به خوبــی حاکی از این 
مطلب اســت که بدون تردیــد، گاز طبیعی به 
عنوان یک منبع انرژی مهم و پاک در مقایسه 
با ســایر منابع انرژی فســیلی در سبد انرژی 
جهان در دهه هــای پیِش رو از جایگاه ممتازی 

برخوردار خواهد بود. 
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به دلیل رشــد فزاینده ی تقاضــای گاز طبیعی 
در کشور، شــکل گیری ناترازی، موضوع ایجاد 
ظرفیت تولیــد و تامین تقاضای گاز طبیعی در 
طــرف عرضه  همگام با کوشــش های جدی در 
جهت بهینه سازی مصرف انرژی در طرف تقاضا 

دارای اهمیت بسزایی خواهد بود. 
نبایستی از نظر دور داشــت که در چشم انداز 
درازمــدت، جایگزینــی منابع انرژی فســیلی 
بــا انرژی هــای نــو و تجدید پذیــر واقعیتی 
گریزناپذیر خواهد بود، لیکن در شرایط کنونی 
به منظورکاهش رشــد فاصلــه ی بین عرضه و 
تقاضای گاز طبیعی در کشــور در طرف عرضه 
می تــوان راهکارهایی چون توســعه ی میادین 
گازی کشف شــده و توسعه نیافته، تالش برای 
اکتشــاف بیشــتر منابع گاز طبیعی یا افزایش 
حجــم میدان های اکتشــاف شــده از طریق 
حفاری های تحدیدی و استفاده از منابع گازی 

غیرمتعارف را در نظر گرفت.
بیــش از 75درصد از ذخایر گاز کشــور پس از 
انقالب اســالمی کشف شده اســت، بسیاری از 
میدان های تولیدی فوق عظیم و عظیم کشــور 
چون پارس جنوبی، تابناک، هما و شانول  که در 
حال حاضر تامین کننده ی تقاضای گاز طبیعی 
کشور هستند، پس از انقالب کشف شده  و پس 

از توسعه در مدار تولید قرار گرفته اند. 
از  زیــادی  تعــداد  زمانــی  دوره ی  ایــن  در 
میدان های گازی نیز در نواحی مختلف کشــور 
کشف شــده اند که هنوز با گذشت سال ها در 

فرآیند توسعه قرار نگرفته اند. 
برخی از میدان های گازی اکتشاف شده پیش 
از انقالب اســالمی نیز بــه دلیل اهمیت کمتر 
هیدروکربن نوع گاز و یا ذخیره ی غیراقتصادی 
آنهــا بر اســاس معیارهای زمان خــود، هنوز 

نیافته اند.  توسعه 
بدیهی است که توسعه ی این میدان ها می تواند 
در افزایش ظرفیت تولید  گاز طبیعی کشور نقش 
بسزایی داشــته باشد. ایجاد بسته های توسعه و 
 )unitization( یکپارچه ســازی  بــزرگ،  تولید 
میدان هــا جهت اســتفاده از زیرســاخت ها به 
صــورت مشــترک و بهره گیــری از مدل های 

جذاب جذب ســرمایه با تکیه بر تسهیل حضور 
بخش خصوصی و مشارکت بخش پتروشیمی و 
پاالیشگاهی در باالدستی تولید گاز می تواند از 
جمله راهکارهای توسعه ی میدان های اکتشاف 
شــده و در انتظار توسعه در حوضه های رسوبی 

مختلف کشور باشد.
 )creaming curve( برررســی منحنی های کشف
در حوضه های رسوبی گازخیز مانند حوضه  های 
رســوبی فارس و خلیج فارس حاکی از پتانسیل 
باالی باقی مانده ی اکتشافی در این حوضه های 

رسوبی است. 
خوشبختانه در سال های اخیر شرکت ملی نفت 
ایران در تدوین نقشه ی راه طرح های اکتشافی 
توجه ویژه ای را به بالغ ســازی اهداف اکتشافی 
گازی در نواحی فــارس و خلیج فارس معطوف 
کرده و هم اکنــون تعــداد قابل توجهی اهداف 
اکتشــافی پس از طی بلــوغ مطالعاتی خود در 

انتظار حفاری اکتشافی هستند. 
همچنین پیش بینی می شود در برنامه ی هفتم 
تعداد زیــادی هدف اکتشــافی گازی نیز پس 

از طــی نیازهای مطالعاتــی و عملیاتی خود به 
پورتفــوی گازی در این نواحی اضافه شــوند. 
Play گازی )چــون گــروه  در  گاز  اکتشــاف 
خامی و دهــرم( در ناحیه ی دزفول هر چند به 
واســطه ی عمق دسترسی باال و پیچیدگی های 
زمین شناســی با چالش های جدی همراه است، 
لیکن به واســطه ی امکان تامین گاز الزم برای 
تزریق در میدان های نفتی عظیم تولیدی مجاور 
دارای اهمیت راهبردی بوده و می بایست مورد 

توجه قرار گیرد. 
سایر حوضه های رسوبی کشور مانند حوضه های 
رســوبی ایران مرکزی، کپه داغ و ناحیه ی دشت 
گرگان اگرچــه از نظر اهداف اکتشــافی نظیر 
حجم ذخیره و ریسک زمین شناسی با ناحیه ی 
زاگرس قابل مقایســه نیستند ولی به واسطه ی 
نزدیکــی با مبــادی مصرف بــزرگ در نواحی 
مرکز، شمال شرق و شمال کشور و بعد فاصله با 
میدان های فعال تولیدی، اکتشاف گاز در احجام 
کوچک تر می تواند در این نواحی دارای اهمیت 

راهبردی باشد. 
افزایــش حجم ذخیره در میدان های اکتشــاف 
شــده به واســطه ی حفاری تحدیدی از طریق 
ارائه ی برنامه ی مشــترک و همکاری مدیریت 
اکتشاف با شــرکت های تولیدی ضمن تدقیق 
حدود و ذخیره ی میدان های گازی می تواند در 

کمک به برنامه ی توسعه ی آنها موثر باشد.
با توجه به اهمیت روزافزون اکتشاف و توسعه ی 
منابع غیرمتعارف هیدروکربنی در دهه ی اخیر 
و ســرمایه گذاری های کالن انجام شده، به ویژه 
عربستان،  مانند  توسط کشــورهای همســایه 
بحرین، امــارات متحده ی عربی و عمان در این 
زمینه، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
نیز مطالعات گسترده ای در خصوص شناسایی و 
برآورد ذخیره ی منابع غیرمتعارف هیدروکربنی 

در گستره ی کشور انجام داده است. 
این مطالعات نشــان دهنده ی وجود پتانســیل 
قابل توجــه در زمینــه ی شــیل های گازی در 
ناحیه ی لرستان و هیدرات گازی در کشور است 
کــه می تواند به عنوان پشــتوانه ای برای منابع 

متعارف گاز طبیعی در نظر گرفته شود.


