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ظرفیت تولید نفت، جایگاه تولید نفت ایران در جهان.

مونا گلچين پور*، جليل عرب زاده  معاونت امور مهندسي وزارت نفت

وضعيت جهاني توليد نفت خام

نف��ت به عن��وان یک منبع عظیم انرژي، بخش مهم و عمده ای از تقاضای انرژي جهان را در یکی دو قرن اخیر تأمین کرده اس��ت. سیاس��ت گذاران 
کالن  اقتصادی کشور نیز به ویژه پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و با در دست گرفتن مدیریت اداره صنعت نفت، همواره توجه ویژه اي به 
این بخش مهم از اقتصاد کش��ور داش��ته و این مقوله در برنامه هاي توس��عه اي هم جایگاه مشخصي را به خود اختصاص داده است، به طور ی که اهداف 
معیني در این برنامه ها براي بخش نفت مشخص شده که اهم آن ها را مي توان تالش در راستاي افزایش میزان تولید نفت خام با هدف حضور جدي تر 
در عرصه ها و بازارهاي جهاني و بهره مندي کش��ور از مزایاي درآمدهاي نفتي دانس��ت. در این مقاله به بررسي وضعیت تولید نفت و جایگاه ایران در 

تولید این منبع مهم در جهان پرداخته شده است.

)Golchinpour@nioc.ir( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
با وج��ود تن��وع در مناب��ع ان��رژی، نفت 
همچن��ان مهم تری��ن  منبع ان��رژی در جهان 
به ش��مار می رود و س��هم زی��ادی از انرژی 
مصرفی را به خود اختصاص می دهد. عوامل 
متعددی شامل عرضه و تقاضا، عوامل فنی و 
اخبار سیاسی، ژئوپولتیک و تأثیرات فیزیکی 
و روانِی حوادث در بازارهای جهانی، مسأله 
تحریم ها و پیامده��ای آن و ... همواره بازار 
نفت و قیم��ت آن را تحت تأثی��ر خود قرار 
می دهند که در واقع همین مس��أله پیش بینی 
قیمت نفت، مقدار فروش و در نتیجه کس��ب 
درآمدهای نفتی و دس��تیابی به اهداف برنامه 

را با مشکالتی روبرو می کند.
زمانی ک��ه دولت آمری��کا به منظورکاهش 
وابس��تگی به نفِت واردات��ی، تالش هایی را 
در راس��تای افزای��ش تولی��د نف��ت و گاز در 
داخل خاک خود به مرحله اجرا گذاش��ت، 
کمت��ر کس��ی فک��ر می ک��رد ک��ه به نتای��ج 
قابل توجه��ی در این زمینه دس��ت یابد. اما با 
اجرای س��رمایه گذاری های عظیم توانس��ت 
بس��یار زی��ادی کس��ب کند  موفقیت ه��ای 
به طوري ک��ه ب��ا تولی��د نف��ت و گاز از منابع 
 Shale Oil(غیر متعارف هیدروکربوری شیل
و Shale Gas( انق��الب جدیدی در صنعت 
نفت جه��ان ایجاد نمود؛ زیرا ب��ا آغاز تولید 

نف��ت از این منابع، موجب گردید تا تقاضای 
نفت خود را از دیگر تولیدکنندگان خارجی 
کاهش دهد به طوری که طی سال های اخیر، 
می��زان واردات نفت آمریکا از کش��ورهای 
عضو س��ازمان اوپک نظیر نیجریه و آنگوال، 
آمری��کای التی��ن و حت��ی آفریق��ا به ط��رز 

چشمگیری کاهش یافته است.
با وج��ود آنکه نرخ تولی��د و عرضه نفت 
س��ازمان  از  س��وی کش��ورهای خ��ارج  از 
کش��ورهای صادرکنن��ده نفت)یا به اصطالح 
NON-OPEC( ب��ه بازار، روندی افزایش��ی 
دارد اما بررس��ی ها نشان می دهد که همچنان 
بزرگترین ذخایر نفتی اثبات ش��ده جهان در 
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اختیار کشورهای عضو اوپک است. در این 
میان، خاورمیانه بزرگترین منطقه تولیدکننده 
و صادرکنن��ده نفت خ��ام جه��ان اس��ت و 
یک س��وم کل نفت خام جهان در این منطقه 

تولید می شود.
 ایران نیز همواره از دید کارشناسان نفتی، 
تحلیل گران و بازیگران اصلی حوزه انرژي، 
نقش غیرقابل  ان��کاري در مع��ادالت موازنه 
انرژی جهانی داش��ته به طوري ک��ه با وجود 
اعمال تحریم های بی س��ابقه علیه کشورمان، 
ان��رژی  بین الملل��ی  مؤسس��ات  و  نهاده��ا 

نمی توانند آن را نادیده بگیرند.
با توجه به مزیت نس��بي و رقابتي کش��ور 
در برخ��ورداري از مناب��ع نفت��ی، جاذبه هاي 
اقتصادي زیادي در ای��ن بخش وجود دارد. 
کش��ور ایران پس از عربستان سعودی داراي 
بیشترین ذخایر نفت اثبات شده در خاورمیانه 
اس��ت. از طرفی،تصویری ک��ه صنعت  نفت 
ای��ران با آن مواجه اس��ت، مس��تقل از دیگر 

بخش های اقتصادی کشور نیست.
ثبات مدیریتی، تقویت توان کارشناس��ی، 
تکیه بر موازین علمی و ش��ناخت اقتضائات 
و ش��رایط، از جمله اولویت های موجود در 
برنامه های توس��عه ای اس��ت. ام��ا در بخش 
صنع��ت  نفت به ط��ور خاص ش��اید بهترین 
توصی��ه ای ک��ه می توان��د کارب��رد داش��ته 
 باش��د، تمرک��ز امکان��ات، س��رمایه، ت��وان 
مدیریتی، توان پیمانکاری و س��ایر توانایی ها 
ب��ر روی اهداف مش��خص و ازپیش تعریف  

شده است.

1- ميزان توليد نفت در آمريكاي شمالي
بر اس��اس ج��دول-1، مق��دار تولید نفت 
آمریکاي ش��مالي ط��ي س��ال هاي 2011 تا 
2013 رو ب��ه افزایش بوده اس��ت. در منطقه 
آمریکاي شمالي، کشور مکزیک کمترین و 
ایاالت متحده آمریکا بیش��ترین مقدار تولید 
نفت را دارا هس��تند. این منطقه حدود 18/9 
درص��د از کل تولید نفت جه��ان را به خود 

اختصاص داده است.
تمایل کشورهای این منطقه به ویژه آمریکا 
به کاهش وابستگی به نفت وارداتی از خارج 
و به ویژه از کش��ورهای منطق��ه خاورمیانه و 
خلیج فارس، اس��تفاده از تکنولوژی شکست 
هیدرولیکی و ش��کافتن صخره ه��ای دارای 
به همراه  غیرمتعارف)ش��یل(،  ان��رژی  ذخائر 
کش��ف و تولید نفت ماس��ه ای موجب شده 
اس��ت تا تولید نفت در آمریکای شمالی در 

این سال ها روند افزایشي داشته باشد. 

2- مي�زان تولي�د  نفت در آمري�كاي جنوبي 
و مركزي

بیشترین مقدار تولید نفت در این منطقه از 

جهان را کشور ونزوئال با حدود 2623 هزار 
بش��که در روز در اختی��ار دارد. میزان تولید 
این کشور طي سال هاي 2003 تا 2013 روند 
نزولي داشته به طوري که از 2868 هزاربشکه 
در روز در سال 2003 به2623 هزاربشکه در 

روز در سال 2013 کاهش یافته است.
بع��د از ونزوئ��ال بیش��ترین تولی��د نفت را 
کش��ور برزیل در اختی��ار دارد؛ تولید روزانه 
این کشور از1548 هزاربشکه در سال 2003 
به 2114 هزاربش��که در س��ال 2013 افزایش 
داش��ته اس��ت. در مجموع، مناطق آمریکاي 
جنوب��ي و مرکزي مع��ادل 9/1 درصد تولید 
نف��ت جه��ان را در س��ال 2013 ب��ه خ��ود 

اختصاص داده اند. 

  1  مقدار تولید نفت در آمریکاي شمالي)2003-2013(]3[

درصد در 2003201120122013كشور
جهان

درصد تغییر 2013 
نسبت به 2012

7362786888921000310/813/5آمریکا

30033515374039484/76/0 كانادا

1/1 -37952940291128753/4 مکزیک

1416014323155431682618/98/7جمع كل

  2  مقدار تولید  نفت در آمریکاي جنوبي و مركزي)2003-2013(]3[

درصد در 2003201120122013كشور
جهان

درصد تغییر 2013 
نسبت به 2012

1/5-9006876656567/0آرژانتین

1/7-15482193214921142/7برزیل

54191594410041/36/3كلمبیا

4205015055270/74/5اكوادر

4/0-891101071040/1پرو

 ترینیداد و
1/2-1751401201180/1توباگو

0/8-28682766264326233/3ونزوئال

1491371401460/23/0سایر كشورها

66917448727472939/10/2جمع كل
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3- مي�زان تولي�د  نف�ت در اروپا و ش�وروي 
سابق

در مجموع 3/ 20 درصد تولید نفت جهان 
در ای��ن منطقه واقع ش��ده اس��ت. بیش��ترین 
مقدار تولید نفت را در س��ال 2013 کش��ور 
روس��یه ب��ا 10788 هزاربش��که در روز دارا 
ب��وده اس��ت. کش��ورهای نروژ و قزاقس��تان 
نیز ه��ر یک به ترتیب با تولی��د روزانه 1837 
و 1785 هزاربش��که در رتبه هاي بعدي قرار 
کش��ورهاي  نفت  تولید  دارند)ج��دول-3(. 
دانمارک، انگلس��تان، ازبکس��تان و نروژ در 
س��ال 2013 نس��بت به س��ال قبل از آن رشد 

منفي داشته است.
کاهش بهره برداری و تولید نفت از میادین 
نفتی دریای ش��مال عمدتاً ناش��ي از کاهش 
حجم نفت قابل استحصال میادین نفتي واقع 

در این منطقه بوده است.
  

 4- ميزان توليد نفت در خاورميانه
ای��ران یک��ي از قدیمي ترین کش��ورهاي 
نفت خیز جه��ان اس��ت و تاریخچه نفت آن 
از زماني شروع شد که Loftus ،زمین شناس 
انگلیس��ي، وجود نفت را در ایران در س��ال 
1855 گزارش کرد. اما اولین اکتشاف نفت 
تجاری در بین کش��ورهاي خلیج فارس یک 
میدان نفتی در مسجدس��لیمان در سال 1908 
میالدي بود. بعد از ایران کشورهاي عراق در 
س��ال 1927، بحرین 1932، عربستان 1938، 
کویت 1938، قط��ر 1940، ابوظبي 1958 و 

دبي 1966 قرار دارند. 
ب��ر اس��اس منابع آم��اري، ایران در س��ال 
2013 حدود4/0درص��د تولید نفت جهان را 
دارا بوده است. جدول-4 نشان دهنده مقدار 
تولید نفت در کشورهاي خاورمیانه است. در 
کل، خاورمیانه بیش از 32 درصد کل ذخایر 
نف��ت جهان را ب��ه خود اختص��اص داده اما 
پنج کشور عربستان، ایران، امارات، عراق و 
کوی��ت که مقام هاي اول تا پنجم این جدول 
را دارند، در مجموع در حدود 28/5 درصد 

  4  مقدار تولید نفت در خاورمیانه)2003-2013(]3[

درصد در 2003201120122013كشور
جهان

درصد تغییر 2013 
نسبت به 2012

6/0 -40024358375135584/0ایران

13442801311631413/70/8عراق

 1/3-23702880316531263/7كویت

8228859189421112/7عمان

9491836196619952/01/3قطر

 عربستان
 1/1-1014111144116351152513/1سعودي

67/3-652327171560/1سوریه

27223319339936464/07/4امارات

11/5-4512281801610/2یمن

 سایر
13/5-482011832080/2كشورها

0/7-2350127980284842835832/2جمع كل

  3  مقدار تولید  نفت در اروپا و شوروي سابق)2003-2013(]3[

درصد در 2003201120122013كشور
جهان

درصد تغییر 2013 
نسبت به 2012

3089199199311/11/2آذربایجان

12/8-3682252041780/2دانمارك

1161101121160/13/3ایتالیا

11111758172417852/03/5قزاقستان

4/4-32642040191718372/0نروژ

1248983870/14/0روماني

860210510106431078812/91/3روسیه

2032172222310/34/1تركمنستان

8/6-229611169498661/0انگلستان

7/1-1517768630/1ازبکستان

 سایر
4953943903980/52/4كشورها

1703717452172311728120/30/3جمع كل
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تولید نفت جهان را در اختیار دارند.
 تولی��د نفت کش��ور هاي س��وریه، یمن، 
ایران، کویت و عربس��تان س��عودي در سال 
2013 نس��بت به س��ال قبل از آن رشد منفي 
داشته است. عمده نفت سوریه از نوع سنگین 
و حاوی میزان زیادی گوگرد بوده که بالطبع 
پاالی��ش و ف��رآوری آن مش��کل و پرهزینه 
خواهد ب��ود. به عالوه، به دلی��ل تحریم های 
اعمال شده توسط اتحادیه اروپا، بازار خرید 
و پاالیش نفت خام این کش��ور نیز به ش��دت 
محدود ش��ده اس��ت. تولید نفت یمن نیز به 
دلیل ناآرامی های داخلی و انفجارهای پیاپی 
لوله ه��ای ص��ادرات نفت با کاه��ش زیادی 
مواجه ش��ده و حتی فرار س��رمایه های نفتی 
را از این کش��ور نیز موجب گردیده اس��ت. 
لوله ه��ای انتقال نف��ت یمن در س��ال 2013 
نزدیک به 40 بار م��ورد حمله و انفجار قرار 

گرفتند.
اغلب میادین بزرگ نفتی ایران که سال ها 
از س��طح تولید قابل توجه��ي برخوردار بوده 
و بخ��ش عم��ده اي از س��بدنفتي کش��ور را 
تش��کیل مي دهند، ب��ه نیم��ه دوم عمر خود 
رس��یده و منحنی تولید نف��ت از این میادین 
در ناحی��ه نزولی قرار دارد. بنابراین، ایران نیز 
درصورت عدم اکتش��اف و تولید از میادین 
جدید، با یک افت محس��وس در تولید نفت 
مواج��ه خواهد گردید. می توان گفت فقدان 
برنامه ریزی، عدم تخصیص منابع مالی، نبود 
مدیریت باثبات و قوی در س��ال های اخیر و 
ع��دم تحقق برنامه های توس��عه میدان گازی 
پ��ارس  جنوبی و در نتیج��ه کمبود گاز برای 
تزری��ق به میادین نفت��ی، ازجمله علل مهم و 
عم��ده کاه��ش تولی��د نفت کش��ور در این 

سال ها بوده است.
  

5- ميزان توليد نفت در آفريقا
کش��ور نیجریه 2/7 درص��د از کل تولید 
نفت جهان را داراس��ت و در بین کشورهاي 
آفریقای��ي در رتب��ه اول ق��رار دارد. آنگوال 

پس از نیجری��ه از نظر مقدار تولید نفت مقام 
دوم را در بی��ن کش��ورهاي آفریقایي دارد. 
جدول-5 نش��ان دهنده مقدار تولید نفت در 
کش��ورهاي آفریقایي اس��ت. براس��اس این 
جدول، تولید کل نفت منطقه آفریقا در سال 
2013، ب��ه میزان 8818 هزار بش��که در روز 
بوده به طوري که در سال مزبور در این منطقه 
10/1 درصد از تولید کل نفت جهان صورت 
گرفته است. به علت اعتراضات و اعتصابات 
در بنادر نفتی این کشور، تولید نفت در لیبی 

در سال 2013 رشد منفی داشته است. 

6- ميزان توليد نفت در آسيا- اقيانوسيه 
در بین کشورهاي منطقه آسیا- اقیانوسیه، 
بیش��ترین مقدار تولید نفت را کشور چین با 

سهم 5/0 درصد از تولید جهان داراست. بعد 
از چین، کش��ورهای اندونزي و هند هرکدام 
ب��ا 1/0 درصد مجم��وع تولید نف��ت منطقه، 
در رتبه ه��اي بعد ق��رار دارند. اف��ت طبیعی 
تولید میدان های قدیمی در کش��ور استرالیا، 
طوفان های موس��می در غرب این کش��ور، 
سیل در منطقه کویینزلند و تعطیلی های ناشی 
از عملی��ات تعمیر و نگه��داری دوره ای و یا 
غیر مترقب��ه میادین نفتی کش��ور و تأخیر در 
توسعه میدان های نفتی نیز از مهمترین دالیل 
کاه��ش تولید نفت اس��ترالیا در این س��ال ها 
بوده اس��ت. ج��دول-6، مقدارتولید نفت در 
منطقه آس��یا- اقیانوس��یه را نشان می دهد؛ بر 
اس��اس اطالعات این جدول، مق��دار تولید 
نفت کش��ورهاي ای��ن منطقه بین س��ال هاي 

  5  مقدار تولید نفت در آفریقا )2003-2013( ]3[

درصد در 2003201120122013كشور
جهان

درصد تغییر 2013 
نسبت به 2012

18261642153715751/72/7 الجزایر

8701726178418012/10/8آنگوال

6/3 -24114101940/1چاد

2/9 -2083022892810/4كنگو

0/3 -7507147157140/8 مصر

1/8 -2912983163110/4گینه نو

3/3 -2742542452370/3گابن

34/5 -148547915099881/1لیبي
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2013-2011 ت��ا حدودي ثابت مانده اس��ت 
به طوري که در س��ال 2013 ای��ن منطقه 9/5 
درص��د از مقدار تولید نفت جهان را به خود 

اختصاص داده است.

نتيجه گيری
براس��اس بررس��ی های ص��ورت گرفت��ه 
 )EIA(توس��ط اداره اطالعات انرژی آمریکا
در س��ال 2013، سه کشور عربس��تان، ایران 
و ع��راق درص��ورت هماهنگ��ی ب��ا ه��م و 
اتخاذ راهبردهای مش��ترک، می توانند نقش 
تأثیرگ��ذاري در مدیری��ت بازارهای جهانی 
نفت خ��ام ایفا نمایند. EIA معتقد اس��ت 70 
درصد از تولی��د نفت اوپک در حال حاضر و 
طی 3 دهه آینده توس��ط س��ه کشور مذکور 

تولید خواهد شد. 
از طرف��ی، آمریکا توانس��ته اس��ت روند 
نزولی تولید نفت خود را از سال 2008 به بعد 
معکوس نماید به طوري که پیش بینی می شود 
مجم��وع نفت و گاز تولیدی این کش��ور در 
افق س��ال 2020 به 23 میلیون بش��که در روز 
معادل نفت خام برس��د. ش��ایان ذکر اس��ت 
درحال حاض��ر میزان ذخایر نف��ت نامتعارف 
آمریکا از ذخایر متعارف این کش��ور بیش��تر 
است، اما هزینه تولید از آن ها به طور متوسط 
70 دالر به ازاي هر بش��که می باشد. این امر 
گویای آن اس��ت که آمریکا ب��رای تولید از 
این منابع و افزایش توان خودکفایی در تولید 
نفت و انرژی در س��ال های آت��ی تا ارزان تر 
شدن نس��بی تکنولوژی های برداشت)به دلیل 
اس��تفاده گس��ترده(، همچنان نیازمند قیمت 

باالی نفت خام در سال های  آتی می باشد. 
میزان تولی��د نفت خام در جهان در س��ال 
2013 براب��ر ب��ا 86808 هزاربش��که در روز 
بوده اس��ت که حدود 0/6 درصد نس��بت به 
س��ال 2012 افزایش یافته و تولید نفت ایران 

ب��ا 3558 هزار بش��که در روز، ح��دود4/0 
درصد مجموع تولید نفت جهان را تش��کیل 
داده است. در شکل-1 سهم مناطق مختلف 
جه��ان در تولید نفت در س��ال هاي 2012 و 

2013 میالدي نشان داده شده است که به جز 
افزایش قابل توجه درتولید نفت در آمریکای 
شمالی، در بقیه نواحی روند تولید نفت تقریباً 

ثابت ویا نزولی بوده است.
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Abstract
Oil as a huge source of energy, has provided global energy demand for many 

centuries. In Iran Policymakers pay special attention to the oil issue which has a 

specific position in development plans of the country. Moreover, in these plans, 

a few certain goals have been appointed, the most important of which is the 

attempt to increase crude oil production capacity for the purpose of having more 

influential position in global markets and making lots of profits from the oil 

incomes. In this article, the situation of petroleum production in the world and 

the position of Iran to produce this significant source have been investigated. 

Keywords: Oil production capacity, Position of Iran's oil production in the 
world.  


