مقاالت تحليلي-كاربردي

مطالعهي وضعیت نفت و گاز در کشورهای اوپک
مونا گلچينپور

معاونت امور مهندسي وزارت نفت

امروزه بیش از  70درصد انرژی موردنیاز انس��ان را نفت و گاز تأمین میکند .هدف كش��ورها دست یافتن به میزانی از رشد و توسعه اقتصادی است
که بتواند رفاه و پیش��رفت آن كش��ور را تأمین نماید .رسیدن به این هدف نیازمند برخورداری و بهرهوری از دو عامل مهم در تولیدملی و داخلی یعنی
س��رمایه و انرژی اس��ت .به بیان دیگر ،رفاه ،نیازمند رشد اقتصادی و رشد اقتصادی نیازمند برخورداری از سرمایه و بهویژه انرژی است .در حالحاضر،
تجارت نفتخام از نظر ارزش پولی ،درصد قابل توجهی از مجموع تجارت جهانی را به خود اختصاص داده که در مقایسه با سایر کاالهای تجاری،
اهمیت آن در تأمین سرمایه برای کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان میشود.
از طرفی ،تش��كيل س��ازمان بزرگ كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) از جمله اقدامات مهم و اساسي دارندگان نفت و گاز بوده كه به نوبه خود
از ارزش و اهميت خاصي برخوردار اس��ت .البته از جمله اهداف مهم این س��ازمان ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت اس��ت ،اما ضرورت فراهم کردن
درآمد مناسب از محل صدور نفت بهعنوان مهمترین منبع درآمد ارزی برای تأمین نیاز های داخلی ،پیشرفت و توسعه کشور های عضو و بهویژه تأمین
س��رمایهي الزم برای توس��عه بخش باالدس��تی نفت در اين كشورها از دیگر اهداف مهم این سازمان بهش��مار میرود .ایران بهعنوان یکی از مهمترین
اعضاي اوپک با منابع عظيم نفت و گاز ،برنامههایی را برای حفظ موقعیت و ارتقاي جایگاه خود در این س��ازمان و نقش موثرتر در بازارهای جهانی
نفت و گاز دنبال میكند.
در این مقاله ،آخرین وضعیت نفت و گاز در كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) ،با نگاه ویژه به جايگاه كنوني ايران در اين سازمان ،مورد بررسي
قرار ميگيرد.
نفت و گاز ،اوپک ،ایران
مقدمه

اوپک در س��پتامبر س��ال  ١٩٦٠میالدی با
امضاي قراردادي در بغداد ،توسط پنج کشور
ای��ران ،ع��راق ،کویت ،عربس��تان و ونزوئال
تأسیس ش��د .پس از تأسیس اوپک از سوی
بنیانگذاران آن ،کش��ورهای قط��ر(، )١٩٦١

اندون��زی و لیب��ی ( ،)١٩٦٢ام��ارات متحده
عرب��ی ( ،)١٩٦٧الجزای��ر( ،)١٩٦٩نیجری��ه
( ،)١٩٧١اک��وادور ( ،)1973گاب��ن ()١٩٧٥
و آنگ��وال ( )٢٠٠٧ب��ه آن ملحق ش��دند .اما
از دس��امبر  ١٩٩٢تا اکتب��ر  ،٢٠٠٧اکوادور
عضویت خود در اوپ��ک را به حالت تعلیق

*نويسندهي عهدهدار مکاتبات ( )Golchinpour@nioc.ir
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در آورد ،گابن نیز در سال  ١٩٩٥به عضویت
خ��ود خاتمه داد و عضوی��ت موثر اندونزی
در ژانویه  ٢٠٠٩به حال��ت تعلیق درآمد .در
حال حاضر ،سازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپک) در مجموع  ١٢عضو دارد .در
مقال��ه حاضر ،وضعیت ذخای��ر نفتی و تولید
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و مص��رف کش��ورهای عضو اوپ��ک مورد
بررسی قرار گرفته است.
الجزایر یکی از کشورهای مهم تولیدکننده
نفت و گاز و یکی از اعضای اوپک اس��ت.
در سال  ،٢٠١٠الجزایر چهارمین تولیدکننده
نفتخام در آفریقا پس از نیجریه ،آنگوال و
لیبی بوده اس��ت .اين كش��ور در سال ٢٠١٠
میالدی ،جايگاه هشتمین تولیدکننده بزرگ
گاز طبیعی در جهان و س��ومین تأمینکننده
گاز اروپا را بهدس��ت آورد .مجموع ذخایر
اثبات ش��ده نفتخام الجزایر تا ژانویه 2013
ح��دود  12/2میلیارد بش��که برآورد ش��ده
اس��ت .الجزایر در سال  ٢٠١3بهطور متوسط
روزانه حدود یک میلیون و  200هزار بشکه
نفتخ��ام تولید و  744هزار بش��که از آن را
صادر کرده است .بزرگترین بازار صادراتی
نفت این کشور منطقه اروپاست.
جمهوری آنگوال دومین تولیدکننده نفت
در آفریقاست که در بخش جنوبی آفریقا و
در ساحل اقیانوس اطلس قرار دارد .جمعیت
این کشور حدود 19میلیون نفر است .بخش
مهمی از اقتصاد آنگوال وابسته به نفت است
بهط��وری که تولید و ص��ادرات نفت ،نیمی
از تولی��د ناخال��ص داخل��ی و  ٩٠درصد از
صادرات این کش��ور را در ب��ر میگیرد .در
س��ال  ،2013تولید نفتخ��ام آنگوال حدود
ی��ک میلی��ون و  701هزار بش��که در روز،
مصرف داخلی آن حدود  128هزار بش��که
در روز ،ص��ادرات نفتخ��ام ح��دود یک
میلیون و  669هزار بشکه در روز و صادرات
فراوردههای نفتی آنگوال  33هزار بشکه در
روز اعالم شده است .بر اساس بولتن آماری
اوپک در سال  ،٢٠١4مجموع ذخایر اثبات
ش��ده نفت آنگ��وال حدود  9میلیارد بش��که
است.
اک��وادور با مس��احتی ح��دود  ٢٨4هزار
کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 15/77میلیون
نف��ر در آمریکای التین و در س��احل غربی
اقیان��وس آرام قرار گرفته اس��ت .در س��ال

 ،2013تولی��د نفتخام اک��وادور  526هزار
بشکه در روز ،مصرف داخلی نفت آن حدود
 270هزار بشکه در روز ،صادرات نفت خام
این کش��ور حدود  388هزار بش��که در روز
و صادرات فراوردههای نفتی آن حدود 20
هزار بشکه در روز اعالم شده است .مجموع
ذخایر اثبات شده نفت اکوادور نیز حدود ٨

میلیارد و  832میلیون بشکه است.
اي��ران بر اس��اس گ��زارش س��ال ٢٠١٣
س��ازمان مطالعات ان��رژی آمری��کا ،دارای
چهارمی��ن رتب��ه ذخایر اثبات ش��ده نفت و
اولین رتبه ذخایر گاز طبیعی در جهان است.
ای��ران بهعنوان یکی از اعض��ای اوپک ،در
س��ال  ٢٠١3از نظر برخ��ورداری از مجموع

 1مهمترین اطالعات اقتصادی و نفتی کشور الجزاير در سال ]2[2013
موضوع

واحد

مقدار

جمعيت

ميليون نفر

38/297

مساحت

هزار كيلومتر مربع

2382

توليد ناخالص داخلي

ميليارد دالر

223/857

ذخاير اثبات شده نفت خام

ميليارد بشكه

12/20

ذخاير اثبات شده گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب

4504

توليد نفت خام

هزار بشكه در روز

1203

توليد گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

79/647

ظرفيت پااليشگاه

هزار بشكه در روز

651

مصرف نفت

هزار بشكه در روز

377

صادرات نفت خام

هزار بشكه در روز

744

صادرات فراورده هاي نفتي

هزار بشكه در روز

453

صادرات گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

46/708

 2مهمترین اطالعات اقتصادی و نفتی کشور آنگوال در سال ]2[2013
موضوع

واحد

مقدار

جمعيت

ميليون نفر

19/184

مساحت

هزار كيلومتر مربع

1248

توليد ناخالص داخلي

ميليارد دالر

120/509

ذخاير اثبات شده نفت خام

ميليارد بشكه

9/011

ذخاير اثبات شده گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب

275

توليد نفت خام

هزار بشكه در روز

1701

توليد گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

0/925

ظرفيت پااليشگاه

هزار بشكه در روز

39

مصرف نفت

هزار بشكه در روز

128

صادرات نفت خام

هزار بشكه در روز

1669

صادرات فراورده هاي نفتي

هزار بشكه در روز

33

صادرات گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

0/517
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ذخای��ر نفت و گاز در رتب��ه اول جهان قرار
دارد بهطوریکه با حدود  157میلیارد بشکه
ذخای��ر نفتی اثب��ات ش��ده 10/6 ،درصد از
کل ذخایر نفتخام جه��ان و بیش از 12/5
درصد از ذخایر اوپک را داراست .بر اساس
گزارشهای منتش��ره از س��وی اکونومیست
( )EconomistIntelligenceUnitصادرات
نف��ت ،ح��دود  ٨٠درص��د از کل درآم��د
حاصل از صادرات ایران و  ٥٠تا  ٦٠درصد
از درآمد دولت را تش��کیل میدهد .ایران با
مصرف داخلی حدود  1/7میلیون بش��که در
روز نفتخام در سال  ،٢٠١3پس از عربستان
سعودی دومین کش��ور مصرفکننده عمده
نفت در خاورمیانه بوده اس��ت .در گذش��ته
و قب��ل از ش��دت یافتن اِعم��ال تحریمهای
یک جانبه علیه ایران ،ظرفیت پاالیشگاههای
ایران توان پاس��خگویی برای تأمین مصارف
داخلی کش��ور را نداش��ت و بهخصوص در
بخش بنزین به ش��دت وابس��ته ب��ه واردات
محص��والت نفتی تصفیه ش��ده ب��ود ،اما در
واکنش به تحریمهای بینالمللی و با استفاده
از ت��وان متخصصی��ن داخل��ی ،بهس��رعت
ظرفی��ت پاالیش��گاههای داخل��ی خ��ود را
گس��ترش داد .خوشبختانه هماكنون ايران
درش��رايطي اس��ت كه عالوهبر تأمین کامل
نیاز داخل��ی ،در آیندهي نه چن��دان دور به
یکی از صادرکنندگان عم��ده بنزین تبدیل
خواهد شد.
میانگی��ن تولید نفتخ��ام ایران ت��ا پایان
س��ال  ،2013س��ه میلیون و  575هزار بشکه
در روز ب��وده که 4/4درصد کمتر از س��ال
 2012میباش��د و دومین تولیدکننده بزرگ
نفت اوپک اس��ت .همچنین ،براساس اعالم
اوپک ،ذخایر اثبات ش��ده نفتخ��ام ایران
تا پایان س��ال  2013می�لادی  157میلیارد و
 800میلیون بش��که بوده که نسبت به ذخایر
 157میلیارد و  300میلیون بشکه آن در سال
 2012می�لادی0/3 ،درصد افزایش داش��ته
است.گزارش اوپک همچنین نشان میدهد
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كه ایران  34تریلیون و  20میلیارد مترمکعب
ذخای��ر اثب��ات ش��ده گاز در اختی��ار دارد
که نس��بت به س��ال پیش از آن 0/7 ،درصد
افزایش یافته اس��ت .ایران بنابه اعالم اوپك
دومین دارنده بزرگ ذخایر گازی در جهان
است در حالی که ش��رکت بیپی بهتازگی
در بررسی آماری س��االنه خود ،ایران را در

صدر فهرست دارندگان ذخایر گازی جهان
قرار داده است .بیپی در گزارش خود اعالم
کرده اس��ت که ایران ب��ا  33تریلیون و 800
میلیارد متر مکعب ذخایر گاز در پایان س��ال
 2013میالدی ،از روس��یه که  31تریلیون و
 3میلی��ارد متر مکعب ذخای��ر گاز در اختیار
داش��ته ،پیشی گرفته اس��ت .اوپک همچنین

 3مهمترین اطالعات اقتصادی و نفتی كشور اکوادور در سال ]2[2013
موضوع

واحد

مقدار

جمعيت

ميليون نفر

15/775

مساحت

هزار كيلومتر مربع

284

توليد ناخالص داخلي

ميليارد دالر

93/577

ذخاير نفت خام اثبات شده

ميليارد بشكه

8/832

ذخاير گاز طبيعي اثبات شده

ميليارد متر مكعب

6

توليد نفت خام

هزار بشكه در روز

526

توليد گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

0/515

ظرفيت پااليشگاه

هزار بشكه در روز

191

مصرف نفت

هزار بشكه در روز

270

صادرات نفت خام

هزار بشكه در روز

388

صادرات فراورده هاي نفتي

هزار بشكه در روز

20

صادرات گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

-

 4مهمترین اطالعات اقتصادی و نفتی كشور ايران در سال ]2[2013
موضوع

واحد

مقدار

جمعيت

ميليون نفر

77/097

مساحت

هزار كيلومتر مربع

1648

توليد ناخالص داخلي

ميليارد دالر

366/258

ذخاير نفت خام اثبات شده

ميليارد بشكه

157/800

ذخاير گاز طبيعي اثبات شده

ميليارد متر مكعب

34020

توليد نفت خام

هزار بشكه در روز

3575

توليد گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

199/293

ظرفيت پااليشگاه

هزار بشكه در روز

1715

مصرف نفت

هزار بشكه در روز

1776

صادرات نفت خام

هزار بشكه در روز

1215

صادرات فراورده هاي نفتي

هزار بشكه در روز

394

صادرات گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

9/307

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره  / 117آبان ماه 1393

در گ��زارش خود اعالم ک��رده که ایران در
سال گذشته میالدی ،بهطور میانگین ،روزانه
ی��ک میلیون و  215هزار بش��که نفتخام به
کشورهای مختلف صادر نموده است .منطقه
آسیا-اقیانوسیه ،عمدهترین مقصد صادرات
آن بوده ،بهطوریک��ه روزانه یک میلیون و
 85هزار بش��که نفت ای��ران راهی آن منطقه
ش��ده اس��ت .ایران روزانه  128هزار بش��که
نف��ت به ق��اره اروپا و  2هزار بش��که نفت به
قاره آفریقا صادر كرده اس��ت .بهعالوه ،در
س��ال گذش��تهي میالدی ،ایران در مجموع،
روزانه  394هزار بش��که انواع فرآوردههای
نفت��ی صادر کرده که همه آنها ،راهیِ بازار
آسیا  -اقیانوسیه شده است .آمارهای اوپک
نشان میدهد که ایران در سال  2013میالدی
روزانه  9میلیارد و  307میلیون مترمکعب گاز
صادر کرده که  1/7درصد نس��بت به س��ال
 2012میالدی بیش��تر است .ظرفیت پاالیش
نفت ایران نیز در سال گذشته میالدی ،یک
میلی��ون و  715هزار بش��که در روز بوده که
نسبت به سال  2012میالدی ،تغییری نداشته
است.
عراق دارای بزرگترین ذخایر اثبات شده
نفتخام جه��ان پس از ونزوئال ،عربس��تان
س��عودی ،کانادا و ایران است .اما علیرغم
برخ��ورداری از ذخایر بزرگ اثبات ش��ده
نفتخام ،افزایش تولی��د نفت عراق بهدلیل
محدودی��ت در زیرس��اختهای انتق��ال و
صدور و همچنین ،اختالفات سیاسی موجود
در این کش��ور ب��ا کندی پیش م��یرود .بر
اس��اس ج��دول 5-ذخایر نفتی اثبات ش��ده
عراق در س��ال  ،٢٠١3ح��دود  144میلیارد
بشکه و تولید آن نیز بهطور متوسط 2میلیون
و  980ه��زار بش��که در روز گزارش ش��ده
است .در سال  ٢٠١3میالدی ،عراق ششمین
صادرکننده بزرگ مایع��ات نفتی(نفتخام
و میعان��ات نفت��ی) در جهان بوده و بیش��تر
صادرات نفت این کش��ور نیز به نواحی آسیا
 -اقیانوس��یه و اروپا تحویل داده شده است.

عراق در س��ال  ،2013روزانه  2/390میلیون
بش��که نفتخام صادر کرده که حدود 2/1
میلیون بش��که در روز از طری��ق بنادر عراق
در خلیج فارس و مابق��ی از طریق خط لوله
ع��راق  -ترکیه در ش��مال آن کش��ور انجام
ش��ده اس��ت .در مجموع نیز ،در سال ٢٠١٢
صادرات نفتخام این کش��ور  ٨٤درصد از

کل درآمده��ای ارزی حاص��ل از تجارت
خارج��ی ع��راق را به خود اختص��اص داده
است.
کویت نیز همانند س��ایر همس��ایگان آن
بهش��دت وابس��ته به درآمده��ای حاصل از
ص��ادرات نف��ت اس��ت بهطوری ک��ه نیمی
از تولی��د ناخال��ص داخل��ی و  ٩٥درص��د

 5مهمترین اطالعات اقتصادی و نفتی كشور عراق در سال ]2[2013
موضوع

واحد

مقدار

جمعيت

ميليون نفر

35/096

مساحت

هزار كيلومتر مربع

438

توليد ناخالص داخلي

ميليارد دالر

229/327

ذخاير نفت خام اثبات شده

ميليارد بشكه

144/211

ذخاير گاز طبيعي اثبات شده

ميليارد متر مكعب

3158

توليد نفت خام

هزار بشكه در روز

2980

توليد گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

1/179

ظرفيت پااليشگاه

هزار بشكه در روز

830

مصرف نفت

هزار بشكه در روز

835

صادرات نفت خام

هزار بشكه در روز

2390

صادرات فراورده هاي نفتي

هزار بشكه در روز

65

صادرات گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

-

 6مهمترین اطالعات اقتصادی و نفتی كشور كويت در سال ]2[2013
موضوع

واحد

مقدار

جمعيت

ميليون نفر

3/955

مساحت

هزار كيلومتر مربع

18

توليد ناخالص داخلي

ميليارد دالر

184/031

ذخاير نفت خام اثبات شده

ميليارد بشكه

101/500

ذخاير گاز طبيعي اثبات شده

ميليارد متر مكعب

1784

توليد نفت خام

هزار بشكه در روز

2925

توليد گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

16/311

ظرفيت پااليشگاه

هزار بشكه در روز

936

مصرف نفت

هزار بشكه در روز

383

صادرات نفت خام

هزار بشكه در روز

2058

صادرات فراورده هاي نفتي

هزار بشكه در روز

805

صادرات گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

-

17

مقاالت تحليلي-كاربردي

از درآمده��ای دول��ت از این طری��ق تأمین
میش��ود .ذخای��ر اثبات ش��ده نفت کویت،
مح��دود در مرزه��ای داخل��ی آن کش��ور
 101/5میلیارد بش��که اعالم ش��ده که تقریباً
 ٧درصد از مجموع ذخای��ر نفتخام جهان
اس��ت .کویت دارای یک میدان مشترک با
کش��ور عربستان اس��ت که دارای  ٥میلیارد
بشکه ذخایر نفتی اثبات شده است .با در نظر
گرفتن سهم کویت از نفت این منطقه ،حجم
کل ذخایر نفتی این کشور  ١٠٤میلیارد بشکه
برآورد میش��ود .براساس بولتن آماری سال
 ٢٠١4منتش��ره از سوی س��ازمان کشورهای
صادر کننده نف��ت( اوپک) ،تولید نفتخام
کویت حدود  ٢میلیون و  925میلیون بش��که
در روز ،مص��رف داخلی نف��ت آن ،حدود
 383هزار بشکه در روز ،صادرات نفتخام
حدود  2میلیون و  58هزار بش��که در روز و
صادرات فرآوردههای نفتی آن ،بالغ بر 800
هزار بشکه در روز اعالم شده است.
لیب��ی ب��ا جمعیتی ح��دود  ٦میلی��ون نفر،
در ش��مال آفریقا واقع ش��ده و بیش از یک
چه��ارم از جمعیت این کش��ور در پایتخت
آن زندگی میکنند .اقتصاد لیبی ش��دیدا ً به
درآمدهای نفتی وابس��ته اس��ت بهطوریکه
صادرات نفت��ی ٩٥ ،درص��د از درآمدهای
صادراتی این کشور را در بر گرفته و حدود
یک چه��ارم از تولید ناخال��ص داخلی آن
را تش��کیل میدهد .براس��اس بولتن آماری
س��ال  2014اوپک ،تولید نفتخام لیبی در
س��ال  2013حدود  993هزار بشکه در روز،
مصرف داخلی نفت حدود  250هزار بشکه
در روز ،صادرات نفتخام  589هزار بشکه
در روز و ص��ادرات فراوردهه��ای نفتی آن
بالغ بر  76هزار بش��که در روز بوده اس��ت.
براساس گزارش فوق ،مجموع ذخایر اثبات
شده نفت لیبی حدود  ٤٨میلیارد بشکه است.
نیجری��ه با جمعي��ت  172میلی��ون نفري،
پرجمعیتتری��ن کش��ور در می��ان اعضای
اوپک بهش��مار میرود .این کشور در خلیج

18

گینه و در س��احل غربی آفریق��ا قرار گرفته
اس��ت .بخ��ش نف��ت  ٢٠درص��د از تولی��د
ناخالص داخلی ٩٥ ،درص��د از درآمدهای
ارزی خارج��ی و ح��دود  ٦٥درص��د از
درآمده��ای بودج��های نیجریه را تش��کیل
میدهد .براس��اس بولتن آماری سال 2014
اوپک ،تولید نفتخام نیجریه در سال 2013

حدود ی��ک میلیون و  754هزار بش��که در
روز ،مص��رف داخلی آن ح��دود  385هزار
بش��که در روز ،صادرات نفتخام حدود ٢
میلیون و  193هزار بشکه در روز و صادرات
فراوردههای نفتی بالغ بر  23هزار بش��که در
روز اعالم ش��ده است .مجموع ذخایر اثبات
شده نفت نیجریه نیز حدود  ٣٧میلیارد بشکه

 7مهمترین اطالعات اقتصادی و نفتی كشور لیبی در سال ]2[2013
موضوع

واحد

مقدار

جمعيت

ميليون نفر

6/298

مساحت

هزار كيلومتر مربع

1760

توليد ناخالص داخلي

ميليارد دالر

73/755

ذخاير نفت خام اثبات شده

ميليارد بشكه

48/363

ذخاير گاز طبيعي اثبات شده

ميليارد متر مكعب

1506

توليد نفت خام

هزار بشكه در روز

993

توليد گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

18/463

ظرفيت پااليشگاه

هزار بشكه در روز

380

مصرف نفت

هزار بشكه در روز

250

صادرات نفت خام

هزار بشكه در روز

589

صادرات فراورده هاي نفتي

هزار بشكه در روز

76

صادرات گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

5/513

 8مهمترین اطالعات اقتصادی و نفتی كشور نیجریه در سال ]2[2013
موضوع

واحد

مقدار

جمعيت

ميليون نفر

172/294

مساحت

هزار كيلومتر مربع

924

توليد ناخالص داخلي

ميليارد دالر

515/787

ذخاير نفت خام اثبات شده

ميليارد بشكه

37/070

ذخاير گاز طبيعي اثبات شده

ميليارد متر مكعب

5111

توليد نفت خام

هزار بشكه در روز

1754

توليد گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

38/411

ظرفيت پااليشگاه

هزار بشكه در روز

445

مصرف نفت

هزار بشكه در روز

385

صادرات نفت خام

هزار بشكه در روز

2193

صادرات فراورده هاي نفتي

هزار بشكه در روز

23

صادرات گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

24/543

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره  / 117آبان ماه 1393

میباشد.
قط��ر ب��ا مس��احتی ح��دود  12ه��زار
کیلومت��ر مربع و جمعیتی بال��غ بر دو میلیون
نفر،کوچکتری��ن کش��ور عض��و اوپ��ک از
لحاظ مس��احت و جمعیت است .بیش از ٦٠
درصد از تولی��د ناخالص داخلی ،حدود ٨٥
درص��د از درآمدهای حاص��ل از صادرات
و  ٧٠درص��د از درآمدهای دول��ت قطر از
محل تولی��د و صادرات نف��ت و گاز تأمین
میشود .بر اس��اس بولتن آماری سال ٢٠١4
اوپ��ک ،تولید نفتخام قطر در س��ال 2013
ح��دود  724ه��زار بش��که در روز ،مصرف
داخلی آن حدود 147هزار بش��که در روز،
صادرات نفتخام  ٥99هزار بش��که در روز
و ص��ادرات فراوردههای نفت��ی قطر حدود
 511هزار بشکه در روز بوده است .براساس
گزارش ف��وق ،مجموع ذخایر اثبات ش��ده
نفت قط��ر حدود  ٢٥میلی��ارد و  244میلیون
بشکه برآورد ميشود.
عربس��تان س��عودی ب��ا در اختیار داش��تن
ح��دود یکپنج��م ذخایر اثبات ش��ده نفت
جهان ،پس از روس��یه بزرگترین تولیدکننده
و صادرکنن��ده مایعات نفتی جهان در س��ال
 ٢٠١3است.
این کش��ور همچنی��ن با مص��رف حدود
 ٣میلی��ون بش��که نف��ت در روز در س��ال
 ،٢٠١3مقام نخس��ت را بهعن��وان بزرگترین
مصرفکنن��ده نف��ت خاورمیان��ه در اختیار
دارد .مجم��وع ذخایر اثبات ش��ده نفتخام
عربس��تان ت��ا ابت��دای ژانوی��ه  ٢٠١3بالغ بر
 265/8میلیارد بش��که گزارش ش��ده است.
ظرفیت تولید نفتخام عربس��تان سعودی در
س��ال  ٢٠١3میالدی بهطور متوس��ط معادل
 9637هزار بش��که در روز گزارش شده که
 7571هزار بشکه را صادر کرده است.
امارات متحده عربی ب��ا  ٨٤هزار کیلومتر
مربع مس��احت ،دارای جمعیت��ی در حدود
 8میلیون نفر اس��ت که بی��ش از یک میلیون
نف��ر در ابوظب��ی پایتخ��ت ام��ارات متحده

عربی زندگ��ی میکنند .ح��دود  ٣٠درصد
از تولی��د ناخال��ص داخلی ام��ارات متحده
عربی بهطورمس��تقیم به نف��ت و گاز مربوط
میش��ود که نس��بت به بقیه همسایگان خود
رقم کمتری را به خود اختصاص داده است.
بر اس��اس بولتن آماری سال  2014منتشره

از س��وی اوپ��ک ،در س��ال  2013تولی��د
نفتخام امارات حدود  ٢میلیون و  797هزار
بش��که در روز ،مصرف داخل��ی آن حدود
 655هزار بشکه در روز ،صادرات نفتخام
این کش��ور  ٢میلیون و  701هزار بش��که در
روز و صادرات فراوردهه��ای نفتی امارات

 9مهمترین اطالعات اقتصادی و نفتی كشور قطر در سال ]2[2013
موضوع

واحد

مقدار

جمعيت

ميليون نفر

2/005

مساحت

هزار كيلومتر مربع

12

توليد ناخالص داخلي

ميليارد دالر

202/172

ذخاير نفت خام اثبات شده

ميليارد بشكه

25/244

ذخاير گاز طبيعي اثبات شده

ميليارد متر مكعب

24681

توليد نفت خام

هزار بشكه در روز

724

توليد گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

177/602

ظرفيت پااليشگاه

هزار بشكه در روز

137

مصرف نفت

هزار بشكه در روز

147

صادرات نفت خام

هزار بشكه در روز

599

صادرات فراورده هاي نفتي

هزار بشكه در روز

511

صادرات گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

122/874

 10مهمترین اطالعات اقتصادی و نفتی كشور عربستان در سال ]2[2013
موضوع

واحد

مقدار

جمعيت

ميليون نفر

29/994

مساحت

هزار كيلومتر مربع

2150

توليد ناخالص داخلي

ميليارد دالر

745/273

ذخاير نفت خام اثبات شده

ميليارد بشكه

265/789

ذخاير گاز طبيعي اثبات شده

ميليارد متر مكعب

8317

توليد نفت خام

هزار بشكه در روز

9637

توليد گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

100/030

ظرفيت پااليشگاه

هزار بشكه در روز

2507

مصرف نفت

هزار بشكه در روز

2994

صادرات نفت خام

هزار بشكه در روز

7571

صادرات فراورده¬هاي نفتي

هزار بشكه در روز

794

صادرات گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

-

19

مقاالت تحليلي-كاربردي

بالغ بر  790هزار بش��که در روز اعالم ش��ده
اس��ت .مجموع ذخایر اثبات ش��ده نفتخام
نیز ح��دود  ٩٧میلیارد و  ٨٠٠میلیون بش��که
برآورد شده است.
ونزوئ�لا با مس��احت  ٩١٦ه��زار کیلومتر
مربع��ی و با جمعیتی بالغ بر  ٢٩میلیون نفر در
امتداد س��احل کارائیب در آمریکای جنوبی
واقع شده است .در این کشور نیز درآمدهای
نفت��ی ،ح��دود  ٩٤درص��د از درآمده��ای
صادرات��ی ،بیش از  ٥٠درصد از درآمدهای
بودج��های دول��ت و ح��دود  ٣٠درص��د از
تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد .بر
اساس بولتن آماری سال  2014اوپک ،تولید
نفتخام ونزوئال حدود  ٢میلیون و  789هزار
بش��که در روز ،مصرف داخل��ی آن حدود
 831هزار بشکه در روز ،صادرات نفت خام
این کشور یک میلیون و  937هزار بشکه در
روز و ص��ادرات فراوردههای نفتی آن ،بالغ
بر  491هزار بشکه در روز اعالم شده است.
مجموع ذخایر اثبات ش��ده نفتخام ونزوئال
نیز حدود  298میلیارد و  350میلیون بش��که
اعالم شده است.
نتیجهگیری

ب��ر اس��اس بولتن آم��اری س��ال 2014
اوپك ،مجموع تولید نفتخام كشورهاي
اوپك در س��ال  2013حدود  31604هزار
بشکه در روز و مجموع ذخاير اثبات شده
نفتخام اين كشورها حدود  1200ميليارد
بش��كه ميباش��د .از طرفی ،آمارهای ارائه
شده توس��ط این سازمان نشان میدهد که
ونزوئال ،عربس��تان سعودی ،ایران و عراق
بهترتیب جایگاه اول تا چهارم بزرگترین
دارن��دگان ذخای��ر نفتخ��ام اوپ��ك را
در اختی��ار دارن��د .این گ��زارش همچنین
میافزاید که عربس��تان سعودی و ایران تا

پایان س��ال  2013بهترتیب با ظرفیت تولید
روزان��ه  9میلیون و  637هزار بش��که نفت
خام و  3میلیون و  575هزار بشکه همچنان
در جای��گاه اول و دوم از نظ��ر دارندگان

ظرفیت تولید نف��ت در اوپک قرار دارند
و کش��ورهای ع��راق ،کوی��ت ،امارات و
ونزوئ�لا جایگاههای س��وم تا شش��م را به
خود اختصاص دادهاند.

 11مهمترین اطالعات اقتصادی و نفتی كشور امارات متحده عربی در سال ]2[2013
موضوع

واحد

مقدار

جمعيت

ميليون نفر

8/461

مساحت

هزار كيلومتر مربع

84

توليد ناخالص داخلي

ميليارد دالر

396/235

ذخاير نفت خام اثبات شده

ميليارد بشكه

97/8

ذخاير گاز طبيعي اثبات شده

ميليارد متر مكعب

6091

توليد نفت خام

هزار بشكه در روز

2797

توليد گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

54/600

ظرفيت پااليشگاه

هزار بشكه در روز

707

مصرف نفت

هزار بشكه در روز

655

صادرات نفت خام

هزار بشكه در روز

2701

صادرات فراورده هاي نفتي

هزار بشكه در روز

792

صادرات گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

15/465

 12مهمترین اطالعات اقتصادی و نفتی كشور ونزوئال در سال 2013
موضوع

واحد

مقدار

جمعيت

ميليون نفر

مساحت

هزار كيلومتر مربع

29/985
916

توليد ناخالص داخلي

ميليارد دالر

373/978

ذخاير نفت خام اثبات شده

ميليارد بشكه

298/350

ذخاير گاز طبيعي اثبات شده

ميليارد متر مكعب

5581

توليد نفت خام

هزار بشكه در روز

2789

توليد گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

21/820

ظرفيت پااليشگاه

هزار بشكه در روز

1855

مصرف نفت

هزار بشكه در روز

831

صادرات نفت خام

هزار بشكه در روز

1937

صادرات فراورده هاي نفتي

هزار بشكه در روز

491

صادرات گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب در سال

-

منــــابع
[3] BP Statistical Review of World Energy, June 2014.
[4] IEA, World Energy Outlook, 2013.
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[1] Annual statistical Bulletin OPEC 2013.
[2] Annual statistical Bulletin OPEC 2014.

