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 پروژهبیان مسئله و ضرورت  (1

. تامین پیوسته و به محسوب می شود یامروزه تامین انرژی مورد نیاز، یکی از مهم ترین مولفه های امنیت ملی هر کشور

ز مهمترین وظایف دولت ااندازه انرژی یک زیرساخت اساسی برای پیشرفت و آبادانی در نظر گرفته می شود، به طوریکه یکی 

خایر بزرگ نفت و گاز از ها، برنامه ریزی برای مدیریت تامین و مدیریت مصرف انرژی است. کشور ایران با بهره مندی از ذ

ا این حال در صورت  عدم از عالوه بر تامین نیازهای داخلی خود، یکی از صادر کنندگان اصلی انرژی محسوب می شود. بدیرب

توجه به رشد روزافزون  برنامه ریزی مناسب به منظور توسعه منابع انرژی نه تنها روند صادرات متوقف خواهد شد بلکه با

 داخلی نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. مصرف انرژی در داخل کشور، در تامین نیازهای

ترکمنستان، امارات و  ق،عرااز جمله قطر،  هیهمسا ینفت و گاز، با کشورها نیادیاز م یتعداداز میان منابع انرژی کشور، 

 نیادیشده است، م دیکشور تاک یجار نیقوان ریو سا یاقتصاد مقاومت یکل یاستهایس در . از طرفیعربستان مشترک هستند

بنابراین ضروری است . هستند برخوردار یتوسعه و بهره بردار یبرا یباالتر تیاز اولو رمشترک،یغ نیادینسبت به م مشترک

ق همکاری با شرکتهای وزارت نفت، توسعه میادین مشترک با اولویت میادین گازی را از طریق شرکتهای داخلی، یا از طری

به سرعت آنها را  ار دهد و بهره برداری با کشورهای همسایه، در دستور کار قر خارجی و یا به وسیله یکپارچه سازی توسعه و

 . به بهره برداری برساند

 

 پروژهسواالت  (2

 در این پروژه قرار است به سواالت زیر پاسخ داده شود:

 کشور ایران از چه میزان منابع نفت و گاز بهرمند است و این منابع در کجا قرار دارند؟ 

  ز آن چقدر است؟اکدام یک از این منابع با کشورهای دیگر مشترک است و میزان اشتراک و وضعیت بهره برداری 

 م شده است؟به منظور اولویت دادن بهره برداری از میادین مشترک، تاکنون چه اقداماتی انجا 

  از میان منابع مشترک به ترتیب کدامیک در در اولویت بیشتری برای بهره برداری قرار دارد؟ چرا؟ 

  برنامه کشورها برای بهره برداری از منابع مشترکشان چه بوده است؟ 
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 اولفصل 

 ایران و گازی نفتی یادینم

نفت،  یکتفکها به های هیدروکربوری و ذخایر اثبات شده و قابل برداشت آندر این بخش وضعیت منابع حامل

ورت منابع توان به دو صگاز و ذغال سنگ ارائه شده است. به طور کلی منابع هیدروکربوری نفت و گاز را می

 غیرمتعارف و متعارف به شرح زیر تعریف نمود.

 منابع غیرمتعارف هیدروکربوری

رمعمول در مقایسه با منابع های غیشود که با استفاده از روشمنابع هیدروکربوری غیرمتعارف به منابعی اطالق می

شناسی ها زمینشوند. در یک مخزن هیدروکربوری متعارف، نفت و گاز در دوره زمانمتعارف استخراج و تولید می

های غیرقابل نفوذ یا موانعی که هایی که در مسیر سنگهای غیرقابل نفوذ یا کانالدر اعماق زمین از منشأ سنگ

هایی که در مخزن کنند. بدین نحو نفت و گاز از طریق چاهاند حرکت میکردههیدروکربور را در مخزن محبوس 

گردد. به عبارت دیگر نفت متعارف به عنوان ترکیبی از هیدروکربورهایی که شود استخراج و تولید میحبس می

در سازند شنی در شرایط محیطی طبیعی در فاز مایع قرار دارند تعریف شده و گاز متعارف به هیدروکربورهایی که 

. 1گردد. هیدروکربورهای غیرمتعارف شامل موارد زیر است: شود اطالق مییا سازند آهکی به صورت گاز یافت می

. ترکیب گاز با ملکول 4. ذغال سنگ و 3آلود، لجنی و شنی ریز، های گل. سنگ2نفت و گاز مخلوط با شن و ماسه، 

های خاص شناسی. این منابع غیرمتعارف با استفاده از فناورینها در سازندهای مختلف زمیآب در کف اقیانوس

ها پیش از این با ترین ویژگی نفت و گاز غیرمتعارف این است که استخراج آنشوند. مهماستخراج و تولید می

های اخیر با افزایش قیمت نفت های متعارف، اقتصادی نبود لیکن در سالهای تجاری مشابه با هیدروکربننرخ

های پیشرفته موجب شده که تولید از های اکتشاف و تولید از این منابع با کمک فناوریتعارف و کاهش هزینهم

پذیر گردد به طوری که در یافته از نظر اقتصادی توجیهمنابع غیرمتعارف نفت و گاز به ویژه در کشورهای توسعه
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ژی را در این کشورها به خود اختصاص داده است. حال حاضر مقدار قابل توجهی از این منابع، نیازهای مصرف انر

ها کامل نبوده و مجموعه به طور کلی منابع هیدروکربوری غیرمتعارف، منابعی هستند که سامانه هیدروکربوری آن

پذیری پایینی برخوردار باشد، تفکیکی ثقلی آب و هیدروکربور در مخزن اتفاق سیستم سنگ و سیال آن از تحرک

سبندگی سنگ و هیدروکربور بسیار باالست. تولید از منابع نفتی غیرمتعارف نسبت به منابع نفتی نیفتد و نیز چ

گیرد. براساس ها با اثرات نامطلوب زیست محیطی صورت میمتعارف معموال با راندمان پایین و در برخی از آن

های فوق سنگین، ماسه نفتی المللی انرژی، منابع نفتی غیرمتعارف شامل نفتگزارش بازار نفت آژانس بین

)بیتومن(، شیل نفتی )کروژن(، مایعات تولیدی از ذغال سنگ، مایعات تولیدی از بیومس و مایعات حاصل از فرآیند 

ها برداری از آنشیمیایی گاز طبیعی است. مهم ترین منابع هیدروکربوری غیرمتعارف در خشکی که توسعه و بهره

 باشند.های نفت و گاز میبه طور چشمگیری انجام شده، منابع بیتومن و شیل های اخیربه صورت تجاری در سال

شار زیاد فهای اعماق زیر زمین در دما و های رسوبی فشرده هستند که معموال در الیهنوعی از سنگ هاشیل

گیرند و می کلهای سنگی است که بر اثر رسوبات ذرات کانی در بستر دریاها شاند و یا یکی از الیهتشکیل شده

و گاز تبدیل  ها به نفتروند و به واسطه فشار و دمای زیاد مواد آلی آنها سال به اعماق زمین میطی میلیون

ای هدر جابجایی تواند جریان یابد.شوند. شیل بافت متراکمی دارد و نفت و گاز محبوس شده در آن به سختی میمی

بوس شده دارد در این صورت گاز محهای کوچکی بر میدگی ترکهای سنگی زیرزمینی، شیل به دلیل شکننالیه

ر شیل به طور توان با حفر چاه، گاز شل را استخراج کرد. لیکن اگیابد. در چنین وضعیتی میدر شیل جریان می

شیل در جهان  دار نباشد الزم است در آن به طور مصنوعی ترک ایجاد کرد. از آنجایی که عمده ذخایرطبیعی ترک

ال )هیدرولیک باشند، از فناوری حفر چاه افقی و ایجاد شکاف هیدرولیکی با سیکافدار نیستند و فاقد ترک میش

اره چاه با شود سطح تماس دیوشود. حفر چاه افقی سبب ممیها استفاده میفرکچرینگ( برای شکافدار کردن آن

 ز فراهم شود.تری برای جریان گاشیل زیاد شود و با ایجاد شکاف مسیرهای روان
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ی جهان به های اخیر در برخی از کشورهااز منابع هیدروکربوری غیرمتعارف مهم دیگری که اکتشاف آن در سال

-فته، هیدراتبرند مورد توجه قرار گرخصوص کشورهایی که از نظر منابع هیدروکربوری متعارف در فقر به سر می

از رسوبات  مانند از آب و گاز است که در برخیتالی یخهای گازی به صورت کریسباشند. هیدراتهای گازی می

 ت.ترین آن هیدرات متان اسشوند و معمولدریایی و درون یا زیر الیه منجمد اعماق زمین تشکیل می

ازی در های گها برای تولید شیل نفتی و شیل گازی در خشکی و هیدراتهای اخیر با گسترش فعالیتدر سال

ا آغاز کرده است. رهایی ف، کشور ایران نیز در زمینه اکتشاف و تولید از این ذخایر، فعالیتدریا در کشورهای مختل

کشور  ای از شیل نفتی و شیل گازی در شمال و جنوبزنند که ذخایر گستردهکارشناسان اکتشاف تخمین می

 وجود دارد.

در سه  کربوری در کشور کار رامدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در مورد کشف منابع غیرمتعارف هیدرو

 کند و در دستور کار قرار داده است.های گازی دنبال مینفتی، گازی و هیدرات لزیرمجموعه شی

 .ر دست انجام استدانشگاه تهران د کوه استان لرستان با همکاری انستیتو نفتهای نفتی در قالیاولین پروژه شیل

 رار دارد.استان لرستان نیز در مرحله پیشنهاد اولیه برای اجرا قها گازی در پروژه دیگری در زمینه شیل

اکنون با همکاری پژوهشگاه عمق قرار دارند همهای ایران که در مناطق کمهای گازی در آبپروژه شناسایی هیدرات

 ی بررسی وهای گازی در دریای عمان قطعی است و در مرحلهصنعت نفت در حال انجام است. وجود هیدرات

های انجام شده در مورد تشکیل و پایداری برآورد میزان حجم و ذخیره قابل استحصال است. مطالعات بررسی

هیدرات گازی در دریای عمان حاکی از آن است که شرایط تشکیل و پایداری هیدرات گازی در این منطقه وجود 

دمای پایین و فشار باال است، در رسوباتی دارد. شرایط ترمودینامیکی مناسب برای پایداری هیدرات گازی که شامل 

ها، گازهای واصله فشانمتر هست فراهم است. همچنینی گازهای همراه گل 850ها بیشتر از که عمق آب در آن

های گازی، حاکی از پتانسیل تولید گاز در منطقه است. دهی پاه کراتی و همچنین وجود دودکشاز آزمایش بهره
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دهد که این حوزه نیز دارای پتانسیل اکتشاف گاز از منابع ر بستر دریای خزر نیز نشان میهای انجام شده دبررسی

 هیدرات گازی هستند.

ترده نفت و گاز ها فوق، در شرایط فعلی ایران با در اختیار داشتن ذخایر گسشایان ذکر است که با وجود فعالیت

عات اکتشافی و گاز متعارف، کشور بیشتر بر روی مطال متعارف و همچنین با توجه به هزینه پایین استخراج نفت و

ارف های توسعه هیدروکربورهای متعارف تمرکز کرده است. همچنینی توسعه منابع نفت غیرمتعبررسی روش

 .گذاری گسترده و باال بودن قیمت جهانی نفت است که تولید آن را اقتصادی نمایدنیازمند سرمایه

 منابع متعارف هیدروکربوری

و گاز  ابع متعارف هیدروکربوری در کشور جهوری اسالمی ایران شامل مجموع کل ذخایر هیدروکربوری نفتمن

 395.3درصد ذخایر گازی،  60.2درصد ذخایر نفتی و  39.8، با 1394استحصال کشف شده در ابتدای سال 

و  9.3اشتن ا در اختیار د، کشور ایران بBPمیلیارد بشکه معادل نفت خام بوده است. براساس آمارنامه شرکت 

ای در جهان زندهخیز، جایگاه ارای نفتدرصد ذخایر نفت متعارف جهان و خاورمیانه و قرار گرفتن در منطقه 19.5

ار داشته و که در جایگاه نخست دارنده مجموع منابع هیدروکربووری نفت و گاز متعارف جهان قردارد به طوری

ولید ایران میالدی، ضریب ذخایر به ت 2016و مطابق با احتساب روند معمول تولید نفت در سال  BPطبق گزارش 

تثبیت  وسال هست. مفهوم این ضریب به طور ساده آن است که در صورت تداوم روند فعلی تولید  94.1برابر 

 ته باشد.سال آینده نفت خام برای تولید داش 94شود کشور تا حدود بینی میحجم ذخایر، پیش

، BPرکت ایران بر طبق آمار اوپک به عنوان سومین دارنده ذخایر نفت خام در گروه اوپک و براساس آمار ش

 چهارمین دارنده ذخایر نفت جهان پس از ونزوئال، عربستان سعودی و کانادا است.

 میدان است. 71،  1-1، به شرح جدول 1394کل تعداد میادین فعال نفتی در سال 
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 1394. تعداد میادین فعال نفتی خشکی و دریا در سال 1-1جدول 

 تعداد )میادین( عنوان / شرکت

 36 خیز جنوبشرکت ملی مناطق نفت  

 13 شرکت ملی مناطق مرکزی ایران خشکی

 5 برداری نفت و گاز اروندانشرکت بهره 

 17 شرکت نفت فالت قاره دریا

 71 جمع کل

ید در سال لیست میادین زیرمجموعه این شرکت قرار داشته و برای تول ( میادین نفتی چهاربیشه که در1)

ظر نگرفتن این نبرنامه ریزی شده بود، به دالیل فنی در این سال تولید نداشته است. لذا در صورت در  1394

یادین نفتی ممیدان و جمع  35خیز جنوب میدان در بین میادین فعال، تعداد میادین فعال شرکت مناطق نفت

 میدان خواهد بود. 70

زمره میادین فعال  برداری از میدان آزادگان با شرکت نفت و گاز اروندان هست، لذا این میدان در( حق بهره2)

 شرکت مذکور در نظر گرفته شده است.

ایران(،  تریلیون مترمکعب ذخایر گازی )براساس گزارش شرکت ملی نفت 33.72کشور جمهوری اسالمی ایران با 

پک، ایران با درصد از کل ذخایر اثبات شده گاز جهان را در اختیار دارد. براساس گزارش او 18.23عادل سهمی م

از ذخایر  درصد 18.0) 33.5با ذخایر  BPتریلیون مترمکعب بعد از روسیه دومین و براساس آمار  34.2ذخایر 

یالدی منتشر م 2016وند تولید در سال که با احتساب ر BPجهان( در رده اول جهانی قرار دارد و طبق آمارنامه 

، تعداد 2-1سال برآورد شده است. جدول  165.5شده است، شاخص ذخیره به تولید گاز برای ایران در حدود 

 دهد.نشان می 1394میادین فعال گازی را در سال 
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 1394. تعداد میادین فعال گازی خشکی و دریا در سال 2-1جدول 

 ن(تعداد )میادی عنوان / شرکت

 3 خیز جنوب )سازندی(شرکت ملی مناطق نفت 

 2 خیز جنوب /گنبدی(شرکت ملی مناطق نفت خشکی

 13 شرکت ملی مناطق مرکزی ایران )میادین مستقل گازی( 

 2 شرکت نفت و گاز پارس 

 1 شرکت نفت فالت قاره ایران )سازندی( دریا

 2 شرکت نفت فالت قاره ایران )میادین مستقل گازی( 

 23 جمع کل

رار داته قخیز جنوب )سازندی( ( سازند لب سفید که در لیست میادین فعال خشکی شرکت ملی مناطق نفت1)

ا در صورت در ریزی شده بود، در وضعیت توقف تولید گزارش شده است. لذبرنامه 1394و برای تولید در سال 

 3جنوب  خیززندی فعال شرکت مناطق نفتنظر نگرفتن این میدان در بین میادین فعال، تعداد میادین سا

 میدان خواهد بود. 22میدان و جمع کل میادین نفتی 

دین فعال در قالب میدان )میدان خانگیران( در لیست میا Dو شوریجه  B( سه مخزن مزدوران، شوریجه 2)

 شرکت ملی مناطق مرکزی لحاظ شده است.

 منابع موجود نفت خام

یی به صنایع باالدستی نفت و گاز به دو بخش عمده مناطق خشکی و مناطق دریاهای تولیدی کشور در شرکت

ل نفتی در مناطق خشکی و دریایی را در شکت تولیدی شرکت میادین فعا 3-1اند. جدول شرح زیر تفکیکی شده

 دهد.ملی نفت ایران نشان می

 منابع نفتی خشکی

فت ایران است. پس از حفر اولین چاه نفتی خاورمیانه تولیدکننده ن خیز جنوب بزرگترینشرکت ملی مناطق نفت

ها جدید به هجری شمسی تاکنون، این شرکت کانون تحول و توسعه فناوری 1287در مسجدسلیمان در سال 
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مخزن هیدروکربوری بزرگ  50راهبری بیش از  1394منظور استخراج و تولید نفت و گاز بوده است. که در سال 

هایی از استان فارس، هزار کیلومتر مربع در استان خوزستان و بخش 400افزون بر  ایو کوچک را در گستره

خیز جنوب، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر به عهده داشته است. بیشتر میادین فعال در حوزه عملیاتی مناطق نفت

سطح زمین که از  اند از مخزن آسماری نزدیک بهگروه مخزن هیدروکربوری هستند که عبارت 3هرکدام دارای 

مناطق عظیم نفتی برخوردار است، پس از آن گروه بنگستان )شامل مخازن ایالم و سروک( با عمقی پایین و آخرین 

 ترین الیه، مخزن خامی است که دارای فشار بسیار باال و غیرمتعارف است.و عمیق

 1394در سال . میادین فعال نفتی شرکت ملی نفت ایران به تفکیک مخزن 3-1جدول 

 دریا منابع نفتی خشکی

نفت مناطق  خیز جنوبمناطق نفت

 مرکزی

نفت و گاز 

 اروندان

 نفت فالت قاره

-گچساران رامین یالما -آب تیمور

 آسماری

 ابوذر آزادگان آبان

-آب تیمور 

 سروک

-رامشیر

 آسماری

-گچساران

 آسماری

 الوند جفیر پایدار غرب

-رامشیر آغاجاری

 بنگستان

 اسفند دارخوین پایدار شرق سماریآ-اللی

-رگ سفید سماریآ-اهواز 

 آسماری

 بهرگانسر یادآوران چشمه خوش نگستانب-اللی

 -اهواز 

 بنگستان

-رگ سفید

 بنگستان

 بالل یاران دهلران لب سفید

 درود  دانان مسجد سلیمان سماریآ-زیالیی باالرود

-زیالیی سماریآ-بینک 

 بنگستان

-منصوری

 آسماری

 دنا  دالپری

 -بینک

 بنگستان

منصوری  سیاه مکان

 بنگستان

 رشادت  سرکان

 رسالت  سروستان سماریآ-مارون شادگان بی بی حکیمه
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-منصوری قلعه نار پارسی

 بنگستان

 سلمان  سعادت آباد

 سیوند  سومار سماریآ-مارون کارون پرسیاه

 سروش  ماله کوه نگستانب-مارون کرنج پرنج

 فروزان  نفت شهر منصورآباد کبود پلنگان

 نصرت   نرگسی سماریآ-کوپال پازنان

امی خ-چلینگر

 )فهلیان(

-نفت سفید نگستانب-کوپال

 آسماری

 نوروز  

خامی –چلینگر 

 )سورمه(

-نفت سفید گرنگاری

 بنگستان

 هنگام  

 هندیجان   هفتکل گلخاری چهاربیشه

 17 5 13 36جمع کل:  

 

 شرکت زیرمجموعه تولیدی به شرح زیر است: 5جنوب دارای خیز شرکت ملی مناطق نفت

 خیز جنوب:های تولیدی مناطق نفتشرکت 

مور، که حوضه سرپرستی تولید نفت خام میادین اهواز، آب تی کارونبرداری نفت و گاز شرکت بهره -

ترین زرگبمنصوری و رامین را در استان خوزستان به عهده دارد. شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 

نفت  خیز جنوب با توان تولیدی بیش از یک میلیون بشکهشرکت تولیدی تابعه شرکت ملی مناطق نفت

مال شز شمال له رامین )مسجد سلیمان(، از شمال شرقی به نفت سفید، از در روز است. این شرکت ا

وسنگرد غربی به شوش، از جنوب به آبادان و خرمشهر، از جنوب شرقی به شادگان، از جنوب غربی به س

تحت  حوزه نفتی 6برداری نفت و گاز مارون محصور گردیده است. از میان و از شرق به شرکت بهره

و مخزن  هزار بشکه نفت در روز بیشترین 527ت، مخزن آسماری اهواز با تولید حدود مسئولیت این شرک

 رامین با تولید حدود هزار بشکه در روز کمترین سهم تولید را بر عهده دارند.
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ی تولید کیلومتر مربع که حوضه سرپرست 1400با وسعتی بالغ بر برداری نفت و گاز مارون شرکت بهره -

ستان اهای مارون، کوپال و شادگاه را در ی غرب رودخانه جراحی شامل میدانهانفت خام از میدان

ری بیش از متر و فشا 5000خوزستان به عهده دارد. میدان نفتی مارون با ویژگی خاص در عمقی بالغ بر 

 پوند بر اینچ مربع، از دو مخزن نفتی و یک مخزن گازی تشکیل شده است. 12500

ها کی از شرکتهزار بشکه نفت در روز به عنوان ی 515از مارون با تولید حدود برداری نفت و گشرکت بهره

گل شود. منطقه جغرافیایی شرکت از شمال به هفتخیز جنوب محسوب میفرعی شرکت ملی مناطق نفت

اتی و نفت سفید، از شرق و جنوب شرقی به رودخانه جراحی و از غرب و جنوب غربی به منطقه عملی

 کیلومتری اهواز محدود بوده است. 30برداری نفت و گاز کارون واقع در شرکت بهره

کوهستانی  هزار کیلومتر مربع و پراکندگی در نقاط 25در گستره  برداری نفت و گاز آغاجریشرکت بهره -

های میدان های خوزستان، کهگلویه و بویراحمد و سواحل بوشهر، حوزه سرپرستی تولید نفت خام ازاستان

 ه( را بر عهده دارد.، رامشیر و پارسی و مارون )برخی چاه1-، کرنج، رگ سفید1-غاجاری، پازناننفتی آ

سنگسن از  هزار بشکه در روز نفت سبک و 361برداری نفت و گاز آغاجاری با تولید میانگین شرکت بهره

 خیز جنوب است.های تابعه شرکت ملی مناطق نفتهفت میدان نفتی از جمله شرکت

 150رض عکیلومتر و  400با گستره عملیاتی به طول افزون بر  برداری نفت و گاز گچسارانبهرهشرکت  -

د نفت خام استان کهگیلوییه و بویر احمد، خوزستان، بوشهر و فارس، حوضه سرپرستی تولی 4کیلومتر در 

خاری، ، گلهای نفتی شامل میادین بینک، گچساران، بی بی حکیمه، نرگسی، چهاربیشه، خویزاز میدان

دارد. سه میدان  منصورآباد، چلینگر، سیاه مکان، کرنگانن، سوالبدر، رودک، زاغه و کیلور کریم را به عهده

ن زاغه و تولید نداشته اند. تولید از دو مخز 1393همچون سال  1394چهاربیشه، رودک و خویز در سال 

 کریم در برنامه است.

میدان مجموعا با  18نفت و گاز گچساران مسئولیت تولید از  برداریالزم به توضیح است که شرکت بهره

 3ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز،  11زدایی، کارخانه نمک 3برداری، واحد بهره 10حلقه چاه،  654
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-ها گاز و گاز مایعو پاالیشگاه 2 -پازنان 900-مجتمع بزرگ گاز و گاز مایع شامل کارخانه گاز و گازمایع

بی بی حکیمه، سیستم تولید و تزریق گاز پازنان/گچساران، سیستم گاز آغاز و  1300ن و گچسازا 1200

میدان  11، 1394اینچ را برعهده دارد. این شرکت در ال  42تا  4کیلومتر خط لوله  6247داالن و حدود 

رگ سفید در مدار تولید داشته است که عمده تولید نفت به ترتیب از میادین گچساران، بی بی حکیمه و 

 گیرد.صورت می

ستان کیلومترمربع در شمال ا 2700با گستره عملیاتی  برداری نفت و گاز مسجد سلیمانشرکت بهره -

عه نار، های مسجدسلیمان، اللی، نفت سفید، هفتگل، لب سفید، قلخوزستان، تولید نفت خام از میدان

لنگان در مدار میدان پ 1394دارد. در سال زیالیی، پرسیاه، کارون، کبود، پلنگان و باالرود را به عهده 

حاق چهار تولیدی نداشته است. این شرکت با ال 1393تولید قرار داشت در حالی که این میدان در سال 

ایستگاه  4ی، بردارواحد بهره 9ناحیه نفتی لب سفید، قلعه نار، هفتگل و نفت سفید، در حال حاضر دارای 

 کند.کیلومتر مربع فعالیت می 140ای به وسعت ودهتقویت و تزریق گاز است و در محد

 شرکت مناطق مرکزی ایران 

 استان کشور دارای 11درصدی کشور هست و در حال حاضر در  75فعالیت عملیاتی این شرکت در گستره 

ل سه شرکت ای شامای در تولید گاز کشور دارد و در مجموعهتأسیسات نفت و گاز است. این شرکت که سهم عمده

ه و های فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمانشاه، لرستان، خراسان، کهگیلویمنطقه عملیاتی در استان 4با 

 بویراحمد،چهارمحال و بختاری، خوزستان، قم و ایالم به شرح زیر فعالیت دارد:

 در پنج استان فارس، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیشرکت بهره -

میلیون مترمکعب گاز در روز نزدیک  235و چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد. این شرکت با تولید حدود 

نماید. این شرکت دارای دو میدان نفتی فعال )سعادت و سروستان( درصد گاز کشور را تولید می 40به 

روم )شد(، عسلویه مند، بوشگان، کوه کاکی، ریگ، شوروم، دوداست. همچنین میادین نفتی خشت، کوه
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ها نفتی شرقی، خیام )الیه نفتی( و دالوران جزء میادین توسعه نیافته این شرکت قرار دارند. میدان

برداری بهره 1391ها شروع شده بود در زمستان توسعه آن 1386سروستان و سعادت آباد که از سال 

 ت مناطق مرکزی قرار گیرد.رسیدند و باعث گردیدند این شرکت جزو تولید کنندگان نفت در شرک

اسان رضوی که عملیات تولید میادین گازی خانگیران را در استان خربرداری نفت و گاز شرق شرکت بهره -

 تحت سرپرستی دارد و در حال حاضر فاقد میدان نفتی است.

ن، قم و رستالهای کرمانشاه، ایالم، با تمرکز حوزه فعالیت در استان برداری نفت و گاز غربشرکت بهره -

کزی های شمالی استان خوزستان، عملیات اکثر میادین نفتی فعال تولیدی شرکت نفت مناطق مربخش

شهر، ی، نفتها چشمه خوش، دهلران، پایدار غرب، پایدار شرق، دانان، داپررا در غرب کشور نظیر میدان

 .کندکوه را سرپرستی میسومار )تولید زودهنگام( و دو میدان سرکان و ماله

 برداری نفت و گاز اروندانشرکت بهره 

یت این شرکت های نفتی تحت مدیرگیرد، حوضهمحدوده جغرافیایی غرب استان خوزستان تا مرز عراق را در بر می

هنگام(، آزادگان شامل میادین فعال نفتی دارخوین، جفیر و یادآوران )تولید زودهنگام(، یاران شمالی )تولید زود

نوبی، سوسنگرد، جزودهنگام( و میادین در دست توسعه و یا در برنامه توسعه آزادگان شمالی، یاران جنوبی )تولید 

 بندر کرخه، اروند و سهراب است.

 منابع نفتی دریایی

 شرکت نفت فالت قاره 

ای به طول های نفتی و گازی را در شش منطقه عملیاتی در گسترهبرداری و توسعه میدانبهره 1394در سال 

کیلومتر به عهده داشته است.  120تا  27کیلومتر در خلیج فارس و همچنین دریای عمان به عرض متغیر  1200

ی منحل شده یی جهان است که از ادغام پنج شرکتهای تولیدکننده نفت دریاترین شرکتاین شرکت از بزرگ
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المللی دریایی ایران )ایمینوکو( و شرکت نفت ایران و ایتالیا )سیریپ(، نفت ایران و پان امریکن )الپکو(، نفت بین

 نفت سوفیران تشکیل شده است.

 منابع نفتی مناطق تحت پوشش عبارتند از:

 توسعه اندیو بهرگانسر و م جانینوروز، سروش، هند افتهیتوسعه  نیادیبهرگان شامل م یاتیمنطقه عمل  -

ناوه از و گ لمیشهرستان د ود یراه ارتباط انهیمنطقه واقع در م نیا یماهشهر هست. بخش خشک افتهین

 ی. سکوتابعه را عهده دار است یاز سکوها یبانیتدارکات و پشت فهیوظ یاستان بوشهر است. بخش خشک

و از  یدینفت تول زیننوروز  دانیشرکت نفت فالت قاره است. در م یسکوها نیسروش از به روزتر ینفت

ناور سورنا شو  یصادرات انهیبه پا ،ییسروش منتقل و پس از فرآورش نها دانیبه م نچیا 22خط لوله  قیطر

(F.S.Uمنتقل، ذخ )یاجساله،  14 تیشناور پس از فعال نیا 1394شد، اما در سال  یو صادر م رهی 

 فارس عوض کرد.  جیشناور خل انهیخود را با پا

آرش و  تهافیتوسعه ن نیادیزان و مابوذر، درود و فرو افتهیتوسعه  نیادیخارگ شامل م یاتیمنطقه عمل -

رآورش و خارگ جهت ف رهیبه جز ایدر ریز نچیا 24خط لوله  لهیوسابوذر به  دانیاست. نفت م اریاسفند

ال حلقه چاه بوده در س 53 یدرود در حال حاضر دارا دانیم نیشود. همچن یارسال م یساز رهیذخ

و  هیاول یها هیهزار بشکه در روز بوده است که پس از تصف 60 دانیم نینفت ا دیمتوسط تول  1394

حلقه چاه  53 یدارا زیفروزان ن دانیگردد. م یارسال م یساز رهیمخازن ذخ به ،یدر کارخانه خشک هیثانو

 ریز نچیا 20خط لوله  لهیبه وس دانیم نیمشترک است. نفت ا یمرجان عربستان سعود دانیبوده و با م

 . شودیارسال م یساز رهیجهت فرآورش و ذخ یخشک ساتیتأس به ایدر

 ینفت یها دانیمنطقه الوان شامل سلمان، رسالت، رشادت و بالل و م ینفت نیادیالوان م یاتیمنطقه عمل -

دود ح 1394منطقه در سال  نینفت ا دیهست، متوسط تول یآلفا، گلشن و فردوس افتهیتوسعه ن یگاز

 هزار بشکه در روز بوده است. 78
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ود آن حد ساتیتأس تیآب هست. ظرف قیحلقه چاه تزر 10و  یحلقه چاه نفت 44 یمشترک سلمان دارا دانیم

 یخشک تسایبه تأس ییایدر نچیا 22خط لوله  لهیبه وس یدیهزار بشکه نفت و مواد همراه است. نفت تول 220

 دیست، تولاحلقه چاه  14 یااررسالت که د دانیگردد. در م یارسال م یساز رهیالوان جهت فرآورش و ذخ رهیجز

 دیبا تول زیل نبال ینفت دانیم یهزار بشکه نفت است. نفت سکو 8فعال و در حال حاضر  مهین دانیم نیروزانه از ا

 .شودیالوان ارسال م رهیبه جز یساز رهیجهت ذخ ایدر ریز نچیا 14هزار بشکه در روز توسط خط لوله  12

در سه سکو  حلقه چاه 33شامل  دانیم نیالوان قرار دارد. ا رهیجز یجنوب غرب یلومتریک 108رشادت در  دانیم

 یعراق یماهایمله هواپابتدا مورد ح  R-7 یو عراق سکو رانیاست. در زمان جنگ ا  R-7 و R-3 ،R-4 یبه نامها

  شده دهیآن به آتش کش یو چاه ها رفتمورد حمله قرار گ کایآمر ییایدر یرویتوسط ن 1366و سپس در سال 

 شد.

 نیاست. ا یاتیعمل ریسکوها غ ریهست و سا انیدر جر R-4 ینفت تنها از سکو دیحال حاضر استخراج و تول در

 خارج شود. یاز کاربر دیجد یاز چاه ها یپس از بهره بردار ستیبا یم زیسکو ن

 ره،یزج نیدر ا رانیسوف یفارس و فعال شدن شرکت نفت جیبا اکتشاف نفت در خل یریس یاتیمنطقه عمل -

منطقه  نیا افتهیتوسعه  نیادیآغاز شد. م 1355در سال  یمنطقه نفت نیبار استخراج نفت در ا نینخست

منطقه  نینفت ا دیفرزام هست. متوسط تول افتهیتوسعه ن ینفت دانیدنا، نصرت و م وند،یشامل الوند، س

 هزار بشکه در روز بوده است. 62 حدود 1394 سال در

 جادیا وهنگام انتخاب  دانیتوسعه م یفارس است برا جیخل رهیجز نیقشم که بزرگ تر یاتیمنطقه عمل  -

 نیادیم هنگام و مبارک و ینفت یها دانیم یهزار بشکه نفت آغاز شد و دارا 80 دیتول یبرا ساتیتأس

 است.  نالودیتوسن، تفتان و ب DCB 4هرمز  افتهیتوسعه ن

 است.  ینفت نیادیکه در حال حاضر فاقد م شیک یاتیمنطقه عمل -

 پارس گاز و نفت شرکت  
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 یهم م هیکه شامل چهار ال ینوبپارس ج ینفت هیال گاز پارس و نفت شرکت B  وC رک مشت یدر نواح

 مشترک است که در دست توسعه قرار دارد. ریو غ

 منابع موجود گاز

  یخشک ینابع گازم

 است: ریشرکت ها به صورت ز کیبه تفک یاطق خشکمن رفعالیفعال و غ یگاز نیادی، م4-1مطابق با جدول 

 یدیتول و گاز ینفت نیادیهمراه م یگازها قیمنطقه از طر نیا یدیجنوب، گاز تول زیمناطق نفت خ یمل شرکت

 ییالیز ومارون، بنگستان  یخام مان،یمسجدسل کیژوراس یگاز یمنطقه، شامل سازندها نیدر ا یگاز یسازندها

 شود. یم نیتأم

 یادر شرکته ریبه شرح ز یفعال در خشک ریفعال و غ یعمده مستقل گاز نیادی: مینفت مناطق مرکز شرکت

 دیفعال در حال تول یگاز نیادیبا م ینفت و گاز زاگرس جنوب یرداربشرکت بهره  -شرکت قرار دارند  نیتابعه ا

زاخور، گردان،  دیسپ ،ید افتهیتوسعه ن نیادیسرخون، هما و م ،یتابناک، شانول، وراو کنگان،، آغار و داالن، نارو

 ،یغرب هیلونمک کنگان، مختار، عس ،یباغون، هالگان، نمک غرب دیدر برنامه توسعه سف نیادیو م یجنوب ییگشو

به  کیوز نزدرمتر مکعب گاز در  ونیلیم 235حدود  دیشرکت با تول نیو مدار، ا دی(، سفیگاز هیال) امیخ ره،یز

 . دینما یم دیدرصد از گاز کشور را تول 40

دوم  فاز طرح توسعه ی)دارا جاریتنگ ب دیدر حال تول یفعال گاز دانینفت و گاز غرب با م یشرکت بهره بردار -

  ،یکوه و راوند ریدر برنامه توسعه کب یبزرگ گاز دانی( و مجاریتنگ ب

 توسعه دانیو م یو گنبدل رانیخانگ دیفعال در حال تول یگاز نیادینفت و گاز شرق با م یشرکت بهره بردار -

شده است. در منطقه  ییمنطقه شناسا نیبه نام توس در ا یدیجد یگاز دانیتوس. قابل ذکر است که م افتهین

مجزا در  یمخزن گاز 3سرخس واقع شده است تاکنون  یشهر مرز یشمال غرب یلومتریک 25که در  رانیخانگ
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متر از سطح  3000تا  2800 نیب نهاآ یها غیهم قرار گرفته اند و عمق ست یکه بر رو یسیطاقد یساختارها

 یمخزن شن یگاز هیال نیقرار گرفته اند. باالتر یاست که مورد بهره بردار یدیاست کشف شده و مدت مد نیزم

 جهیخت شورس یمخزن سنگ ماسها یانیم یگاز هیخوب، ال اریبس یبا تخلخل و تراوائ“ D” جهیشور یماسه ا

”B “باال است.  یشکافدار مزدوران با تخلخل کم و تراوائ یمخزن سنگ آهک ینیپائ هیکم و ال یبا تخلخل و تراوائ 

 سلخ. افتهیتوسعه ن دانی)قشم( و م نیفعال گور ز دانیشرکت نفت فالت قاره با م -

دو  تیتحت مسئول 1۳۹۴در سال  ییایفعال در حال توسعه در نیادیم اتیعمل ییایدر یمنابع گاز

 هستند ریشرکت به شرح ز

پارس  یگاز دانیو توسعه م یپارس جنوب یگاز دانیم یفازها هیتوسعه کل تینفت و گاز پارس: مسئول شرکت-

از  یوبپارس جن دانیفارس دارا هست. م جیخل یرا در آب ها یپارس جنوب ینفت هیتوسعه ال نیو همچن یشمال

 اردیلیم 18ه  مکعب گاز به همرا ترم ونیلیتر 14گاز آن  رهیاست که ذخ ایمستقل دن یگاز یها دانیم نیبزرگ تر

ر را شامل گاز کشو ریاز ذخا یمیبه ن کیو نزد ایدرصد از کل گاز دن 5/  7است که حدود  یگاز عاناتیبشکه م

مربع  ترلومیک 6000و  رانیا یمربع آن در آبها لومتریک 3700مربع است.  لومتریک 9700و مساحت آن  شودیم

شد گاز رروبه  یتقاضا نیبه منظور تأم یپارس جنوب یگاز دانی. توسعه ماردقطر قرار د ینیسرزم یدر آب ها

وراک خبه عنوان  یگاز عاناتیصادرات گاز و م نیو همچن یال ان ج دیتول ،ینفت نیادیبه م قیتزر ،یعیطب

وب جن یلومتریک 220و  270و تنبک در  هیبندرها عسلو بیترت نی. بدردیپذ یصورت م یمیپتروش یواحدها

د. در سال انتخاب شده ان دانیم نیو توسعه ا یخشک ساتیتأس جادیا یبرا یبوشهر به عنوان منطقه ساحل یشرق

 شده است. دیر تولوارد مدا 1394اواخر سال  زین 19بوده اند و فاز  دیدر مدار تول 18و  17، 16، 15 یفازها 1394

در دست و پا در برنامه  یگاز نیادیفعال الوان و م یگاز دانیفعال سلمان، م ینفت فالت قاره: سازند گاز شرکت

سلمان بهرگانسر،  یگاز یو مخازن سازندها Bو  A(، آرش، قارور ی)بلوک فارس Bفرزاد  4فرزاد  ش،یتوسعه ک
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در  یدیفعال تول نیادیم 4-1دهر را عهده دار است. جدول  رانیفروز هم تندر و ا Bبالل، رشادت، اسفند، فروز 

 1دهد.ینشان م رانینفت ا یتابعه شرکت مل یهاشرکت کیرا به تفک ایدر
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 فصل دوم

 ایران و گازی مشترک نفتی میادین

میدان  18 میدان مشترک هیدروکربوری شامل 28حداقل های انجام شده، ایران با در اختیار داشتن طبق بررسی

که از این  میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه، یکی از معدود کشورهای جهان است 6میدان گازی و  4نفتی، 

ن مشترک درصد ذخایر گاز طبیعی ایران در مخاز 50تعداد ساختار مشترک هیدروکربوری برخوردار است. حدود 

مخزن مشترک  2مخزن مشترک، با قطر و عمان هرکدام  7حوزه مشترک، با امارات  12ن با عراق قرار دارند. ایرا

ین مشترک اطالعات تقریبی میاد 1و با کویت و ترکمنستان هرکدام یک مخزن مشترک هیدروکربوری دارد. جدول 

 دهد.نفتی را ارائه می

کی ایران و ترین مخازن اشتراترین و مهمبزرگمخزن مشترک گازی پارس جنوبی با کشور قطر مشترک بوده و از 

، مخازن مشترک ایران با فالح و مبارک-فاتح، فرزام-صرتنابوالبوخوش، -روند. مخازن سلمانجهان به شمار می

خش سال زودتر از ب 11ترین میدان گازی مشترک جهان در بخش قطری، امارات متحده عربی هستند. بزرگ

عربستان از  د. همچنین در حال حاضر امارات متحده عربی از میدان مشترک سلمان وبرداری رسیایرانی به بهره

ز میدان مشترک، کند. از سوی دیگر، برداشت یک جانبه امیدان مشترک فروزان، بیش از دو برابر ایران برداشت می

شود. زیر میلیدی سراهای توبرداری شده کاهش داده، در نتیجه، سیال مخزنی به سوی چاهفشار را در بخش بهره

مند ری بهرهجانبه است، از سهم بیشتبرداری یکشود کشوری که در حال بهرهاین پدیده یعنی مهاجرت، سبب می

جدد تولید از های افزایش مهای مضاعفی را در زمینه اعمال روشها هزینهرفته چاهشود. جبران انرژی از دست

 در پی خواهد داشت. جمله تزریق آب، گاز و فرازآوری مصنوعی
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 ترین میادین مشترک نفتی ایرانمهم -2.1جدول 

 نام میدان در کشور همسایه نام میدان موقعیت

 عربستان-مرجان فروزان دریایی

 امارات-فاتح نصرت 

 اراتام-ابوالبوخوش سلمان 

 عربستان-لؤلؤ اسفندیار 

 امارات فرزام 

 ویت و عربستانک-دورا آرش 

 نام میدان در کشور همسایه میداننام  موقعیت

 عمان-بوخای غربی هنگام دریایی

 قطر-الخلیج رشادت 

 امارات صالح شمالی 

 قطر-گنبد شمالی الیه نفتی پارس جنوبی 

 امارات مبارک 

 عراق-ابوغریب دهلران خشکی

 عراق-جبل فوقی پایدار غرب 

 عراق-خانهنفت نفت شهر 

 عراق-نهرعمر یادآوران 

 عراق-مجنون آزادگان 

 راقع-ابوغریب جنوبی اروند 

 عراق-بدرا آذر 
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 ترین میادین مشترک گازی ایران. مهم2.2

 نام میدان در کشور همسایه نام میدان 

 قطر پارس جنوبی دریایی

 امارات-خوف سلمان 

 امارات مبارک 

 عربستان-حصبه فرزاد آ 

 عربستان-عربیا فرزاد ب  

 ترکمنستان گنبدلی خشکی

 

 های جنوبی خلیج فارسرابطه ایران با دولت

حدید حدود تهای جنوب خلیج فارس غیر از کویت موافقتنامه ی دولتبا همه 1974تا  1969های ایران بین سال

 های یاد شده، چنین متنی درج شده است:منعقد کرده و در تمام موافقتنامه

واحد یا  واحد یا میدان نفتی واحد یا هر ساختمان زمین شناسی شناختی نفتی. هرگاه ساختمان زمین2ماده 

ابد و آن ینامه امتداد این موافقت 1میدان واحدی از مواد معدنی دیگر به آن طرف خط مرزی مشخص در ماده 

 وسیله قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان کلی یا جزئی به

 برداری قرار داد، در این صورت:انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهرهحفاری 

 125دهی آن کمتر از هیچ چاهی که بخش بهره 1ر هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص شده در ماده د -الف

 .متر از مرزی مزبور فاصله داشته باشد، حفر نخواهد شد مگر آن که طرفین نسبت به آن توافق کنند

ن در دو طرف خط ن کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه هماهنگ کردن عملیات و )یا( وحدت آطرفی -ب

 مرزی توافق کنند.
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فاصله ممنوعه  متر تعیین شده است. همچنین باید یادآور شد 500نامه ایران و عربستان فاصله مذکور در موافقت

ه هیچ وجه بفارس، های حاشیه جنوبی خلیجولتهای میان ایران و دنامهحفاری یا مشروط به توافق در موافقت

ان ایران و قطر کند. نمونه بارز آن مخزن بسیار گسترده گاز میمقصود و هدف از تعیین این فاصله را تأمین نمی

ین فاصله ا -2000مصوب –نامه میان آمریکا و مکزیک است. یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که در موافقت

ادارتر از متر مربع تعیین شده که بسیار معن 3500مایل و جمعا نوار ممنوعه حفاری معادل  1.4از خط منصف 

رس حق ندارند فاهای جنوبی خلیجهای ایران و همسایگانش است. براساس مطالب باال، ایران و دولتنامهموافقت

ینکه، برای نحوه اآن توافق کنند. دو در فاصله تصریح شده تا خط مرزی اقدام به حفر چاه کنند مگر آنکه نسبت به 

دو صورت  تواند بهمی 2کنند که به توافق برسند. این قسمت از ماده هماهنگی عملیات یا وحدت آن کوشش می

، عملیات تفسیر بعید، اگر در مرز بین دو کشور مخزن مشترکی با توصیف فوق یافت شود تفسیر شود، برپایه

کوشش شود  متری مرز باید 125طبق تفسیر جاری هم برای حفر چاه در محدوده  برداری باید هماهنگ شود.بهره

 125ترک تا برداری از مخزن مشکه دو طرف به توافق برسند. برپایه تفسیر دوم، دو دولت در حفر چاه و بهره

 برداری کنند.متری خط مرزی آزادند هر طور مایلند از منابع نفت و گاز واقع در قلمرو خود بهره

سیون حقوق برداری از منابع طبیعی مشترک کمیالمللی برای تدوین قواعد مربوط به بهرهآخرین اقدامات بین

اولیه کمیسیون  آغاز کرد. مسأله 2002الملل سازمان ملل متحد، برریب موضوع منابع طبیعی مشترک را از سال بین

رار دهد یا گاز( را در یک سند مورد بررسی قهای زیرزمینی، نفت و این بود که همه منابع طبیعی مشترک )آب

رانجام بررسی ساینکه با توجه به خصوصیات هر یک از منابع طبیعی، سند مجزا تهیه کند. پس از بحث بسیار زیاد 

داده شده در تقویم کاری  برخالف وعده -آقای یامادا–ها در دستور قرار گرفت. گزارشگر ویژه کمیسیون مجزای آن

حصور مشترک های زیرزمینی مماده درباره آب 20نویس را در ، تنها موفق شد متن پیش2007سال  خود تا پایان

از گتصویب کند که هنوز به تصویب مجمع عمومی نرسیده و در نتیجه، کاری در خصوص منابع مشتر نفت و 

 صورت نگرفته است.
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 هابرداری از آنمیادین مشترک ایران با کشورهای همسایه و وضعیت بهره -2.3جدول 

محل  گاز نفت نام میدان
 جغرافیایی

نام میدان در  کشور شریک
 کشور مجاور

میزان  وضعیت توسعه
 هیدروکربور درجا

میلیارد  2.309 در حال تولید مرجان عربستان خلیج فارس  * فروزان
 بشکه

میلیون  532 اکتشاف لؤلؤ عربستان خلیج فارس  * اسفندیار
 بشکه

میلیارد  294.5 توسعه نیافته حصبه عربستان خلیج فارس *  Aفرزاد 

 متر مکعب

میلیارد متر  352 توسعه نیافته عربیه عربستان خلیج فارس *  Bفرزاد 
 مکعب

محل  گاز نفت نام میدان
 جغرافیایی

نام میدان در  کشور شریک
 کشور مجاور

میزان  وضعیت توسعه
 هیدروکربور درجا

میلیارد  4.073 درحال تولید ابوالبخوش امارات خلیج فارس * * سلمان
 183.5بشکه/ 

 میلیارد متر مکعب

میلیون  188 در حال تولید فاتح امارات خلیج فارس  * نصرت
 بشکه

میلیون  128 توسعه نیافته مبارک امارات خلیج فارس * * مبارک
 14.6بشکه/ 

 میلیارد متر مکعب

صالح 
 شمالی

 - توسعه نیافته صالح امارات خلیج فارس  *

میلیون  258 توسعه نیافته فالح امارات خلیج فارس  * فرزام
 بشکه

پارس 
 جنوبی

میلیارد  13130 در حال تولید گنبد شمالی قطر خلیج فارس * 
 متر مکعب
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های الیه
نفتی پارس 

 جنوبی

میلیارد  2.159 در حال توسعه الشاهین قطر خلیج فارس  *
 بشکه

میلیارد  2.857 در حال تولید الخلیج قطر خلیج فارس  * رشادت
 بشکه

میلیون  310 توسعه نیافته الدوره کویت/عربستان خلیج فارس * * آرش
 22.5بشکه/

 میلیارد متر کعب

در حال تولید  بوخای غربی عمان خلیج فارس * * هنگام
 نفت

میلیون  700
میلیارد  56بشکه/ 

 متر مکعب

سردار 
 جنگل

میلیارد  2 اکتشاف مشعل آذربایجان خزر * *
 308بشکه/

میلیارد متر مکعب 
 گاز

میلیون  692 در حال تولید نفت خانه عراق کرمانشاه  * نفت شهر
 بشکه

 میلیارد بشکه 2.5 در حال توسعه بدرا عراق ایالم  * آذر

محل  گاز نفت نام میدان

 جغرافیایی

نام میدان در  کشور شریک

 کشور مجاور

میزان  وضعیت توسعه

 هیدروکربور درجا

میلیون  944 در حال توسعه بدرا عراق ایالم  * چنگوله
 بشکه

میلیارد  4.212 در حال تولید ابوغریب عراق ایالم  * دهلران
 بشکه

جبل فوقی  عراق ایالم  * پایدار غرب
 )فکه(

میلیارد  2.391 در حال تولید
 بشکه

میلیون  150.3 در حال تولید - عراق ایالم  * آبان
 بشکه

میلیون  736 توسعه نیافته - عراق خوزستان  * سهراب
 بشکه

میلیارد  35.564 تولید زودهنگام مجنون عراق خوزستان  * آزادگان
 بشکه
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محل  گاز نفت نام میدان
 جغرافیایی

نام میدان در  کشور شریک
 کشور مجاور

میزان  وضعیت توسعه
 هیدروکربور درجا

 میلیارد بشکه 2.1 تولید زودهنگام مجنون عراق خوزستان  * یاران

میلیارد  18.630 تولید زودهنگاام سنباد عراق خوزستان  * یادآوران
 بشکه

 - توسعه نیافته - عراق خوزستان  * خرمشهر

ابوغریب  عراق خوزستان  * اروند

 جنوبی

میلیارد  1.14 تولید اولیه

 بشکه

میلیارد متر  9 در حال تولید - ترکمنستان خراسان *  گنبدلی
 مکعب

 

 

 منابع این بخش:

ری علوم سید مهدی پاک ذات، بررسی وضعیت توسعه میادین هیدروکربوری مشترک ایران، سیاست گذا .1

 (1397و تکنولوژی، )

قوق بین حنجمه قائدی زاده، هادی خلیلی دیزجی، وضعیت مخازن مشترک نفت و گاز ایران از منظر . 2

 (1392)الملل، اکتشاف و تولیدنفت و گاز، 
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 سوم فصل

 برداری از میادین مشترکاولویت بهره

ما عدم توجه و مشترک از رقبای خود باز مانده است، ا اگرچه تاکنون جمهوری اســالمی ایــران در تمام میادین

-وه بر خسارتعالخواهد شد که  برداری، سبب از دست رفتن بیشتر منافع ملیدر زمان و میزان بهره تأخیر بیشتر

قوق ضایع شده ح اندرکار باید پاسخگویافتد و همه افراد دستملی نیز به خطر می های اقتصادی، منافع سیاسی و

 .مردم باشند

مله این مشکالت رو بوده است؛ از جمشکالتی روبه های اخیر همواره باتوســعه میادین مشــترک ایران در ســال

ها، فیت پروژهتوسعه، ضعف کی هایگذاری کافی، سرعت کند توسعه، باال بودن هزینه م سرمایهعد :موارد ذیل است

 .. . ها وهپروژ شدید تولید میادین مشترک، نیازهای تکنولوژیک، ضعف مدیریت مشــکالت نگهداشت تولید و افت

یت کنونی ناخت وضعتا از این طریق عالوه بر شــ وگازی ایران است هدف این بخش تشریح میادین مشترک نفتی

 .های توسعه میادین را معرفی نمودمیادین به تفکیک، بتوان اولویت توسعه هرکدام از

ا بیان نموده ربرداری، چند شاخص کلیدی بهره بندی میادین مشترک برای توسعه وبندی و اولویتبه منظور دسته

سرمایه در  محدودیت ارد و با توجه به اصلداد کدام میدان برای توسعه ضرورت بیشتری د تا بتوان بهتر تشخیص

 .های بهینه را انجام داداقتصاد، انتخاب

 میزان حجم هیدروکربور مخزن 

 وضعیت برداشت کشور شریک میدان 

 سهم ایران از میدان مشترک 

 بینی آیندهوضعیت مهاجرت سیال و پیش 
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 برنامه کشور شریک برای توسعه بیشتر میدان 

 پتانسیل تولیدی میدان 

 وضعیت شناخته بودن میدان 

 نقش میدان در تأمین نیازهای کشور 

ارس جنوبی، پاشتباهات در توسعه میدان گازی  بر اساس آنچه گفته شد و تحلیل خبرگان حوزه نفت و گاز یکی از

دی به جتهدیدی  فازهای غیرمرزی است. چالش مهاجرت نفت ابتدا برای فازهای مرزی شروع و ادامه توسعه در

 لیمشرکت برای یک دهه صرف این فازهای غیرمرزی شده است.  یآید. درصورتیکه توسعه پارس جنوبیحساب م

وسعه این میدان در اولین پیمانکار و مشاور ت عنوان نفت ایران بهعنوان کارفرما و ناظر و شرکت فرانسوی توتال به

موضوع بسیار  این البته اشتباه فرض نمودهاین میدان دچار خطای راهبردی شدهاند که  اولویتبندی توسعه فازهای

دان متحمل شود. زیانی که کشور از توسعه اشــتباه این می مهم در صورتی است که به مسأله خوشبینانه نگاه

ت فشار مخزنی کرده و این فازها با اف گونهای است که بخش قابل توجهی از گاز به طرف قطریها مهاجرت شده، به

میزان  زی هستند،در برخی فازهای مرزی که اخیراًدر حال ارزیابی و یا راهاندا دهاند. حتیبسیار زیادی روبهرو ش

فازهای مرزی  نفت اقدام جدی در مورد ســایر تولید گاز نسبت به برنامه بسیار کمتر است؛ الزم است تا وزارت

به کشور  کردن مهاجرت ینهمهمترین مسأله در میادین مشترک ممانعت از مهاجرت و یا کم انجام دهد. بههرحال

هرهبرداری جهان است و لذا توسعه و ب میدان فوق عظیم گازی پــارس جنوبی بزرگترین میدان گازی مقابل است

سایر  دان در مقابلتوجه قرار گیرد. البته وزارت نفت با توجه به پتانسیل این می از آن نیز باید بهطور خاص مورد

  تا توسعه آن تسریع یابد کت نفتوگاز پارس کرده استمیادین کشور، اقدام به تشکیل شر

درجا در میادین مشترک است که با احتساب ضریب  میلیارد بشکه نفت85یافته ها نشــان می دهد مجموع حدود

قابل استحصال خواهد  میلیارد بشکه نفت از این میادین20درصد( بیش از24.5میادین کشور ) بازیافت میانگین

تریلیون مترمکعب تخمین زده میشود و 15مشترک گازی بیش از ان حجم گاز درجا از میادینبود. همچنین میز
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قابل برداشــت خواهد بود. مجموع تولید  تریلیون از این میزان11احتساب ضریب بازیافت میادین گازی بیش از با

در حالیکه  نفت میرسد،هزار بشکه 482.8مشترک نفتی در بیشینهترین مقدار به روزانه ایران از تمام میادین

 هزار بشکه نفت برداشت میکند410بیش از عنوان یک مقایسه، عربستان از میدان مشترک فروزانبه

از جمله  اسالمی ایران با کشورهای همسایه دالیلی مهمترین مشکالت عقب بودن توسعه میادین مشترک جمهوری

ها، کیفیت پروژه بودن هزینههای توسعه، ضعفکافی و بهموقع، سرعت کند توسعه، باال  عدم سرمایهگذاری

.. است. در ضعف مدیریت پروژهها، چالشهای تکنولوژیک و . مشکالت نگهداشت تولید و افت شدید تولید میادین،

، اقدام مناسبی نسبت به میادین مشترک اینکه وزارت نفت بهدلیل وجود میادین مستقل با پتانسیل بسیار بهتر عین

اهمیت توسعه  .مدت استهدنبال تحقق تولید بیشتر در کوتاهبرنامه نداشته و صرفاب میادین دررا در توسعه این 

طلبد. می ه که اقدام عاجــل رابه طرف مقابل امــری ضروری بود میادین مشترک و جلوگیری از مهاجرت سیال

ت سیال در پتانسیل مهاجر طرف مقابل، های صورت گرفته در این پژوهش و با توجه به شرایط برداشتبررسی با

به شرح  مشترک های توسعه میادینهیدروکربور هر یک از میادین مشترک، اولویت میادین مختلف و میزان حجم

 گرددذیل پیشنهاد می

  11توسعه و تکمیل فازهای مرزی میدان گازی پارس جنوبی خصوصا فاز 

  فرزاد  گازیمیادینA  و فرزادB 

 میدان نفتی فروزان 

 ای نفتی پارس جنوبی با اولویت ناحیه الیهA1 

 )میدان آزادگان )بخش شمالی و جنوبی 

 میدان یادآوران 

 )میدان یاران )بخش شمالی و جنوبی 

 میدان نفتی و گازی آرش 
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 میدان نفتی و گازی هنگام 

 میادین آذر و چنگوله 

سالمی ا، چنانکه جمهوری و حقوق ملت میشود تداوم این وضعیت در توسعه میادین مشترک باعث تضییع منافع

ن میادین منجر در توسعه ای از تمامی میادین مشترک از رقیب خود باز مانده است. هرگونه تعلل ایران در برداشت

 ت. بایدخواهد شد و خسارات جبرانناپذیری را بر جای خواهد گذاش به از دست رفتن بیش از پیش منافع ملی

ما برای توسعه هیدروکربوری مستقل وجود دارد، ا بهرهبرداری از میادینتوجه داشت فرصتهای کافی برای توسعه و 

 .قطعافردا دیر خواهد بود میادین مشترک،

 منابع این بخش:

لوم و عسید مهدی پاک ذات، بررسی وضعیت توسعه میادین هیدروکربوری مشترک ایران، سیاست گذاری  .1

 (1397تکنولوژی، )

 های مجلسبخش انرژی مرکز پژوهش، مدیر مصاحبه با دکتر فریدون اسعدی . 2

 مصاحبه با مهندس مرادی، شرکت نفت و گاز پارس .3

 ی سابق ایران در اوپکخطیبی، نماینده. مصاحبه با مهندس محمد علی 4
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 چهارمفصل 

 های حقوقی همکاری با کشورهای رقیبزیرساخت

بع انرژی به نفت درصد منا 30میالدی  2040(، تا سال EIA) انداز انرژی اداره اطالعات آمریکابنا بر گزارش چشم

 اختصاص دارد و مصرف گاز نیز دو برابر خواهد شد.

نون مالکیت و اصل حاکمیت مهندسی با قا-برداری یک جانبه ناشی از ناسازگاری قواعد دانش فنیمشکالت بهره

قسمت تقسیم  به صورت اعتباری به دو یا چنددائمی کشورها بر منابع طبیعی خود است که میادین نفت و گاز را 

 آورد:یر به وجود میزبرداری یک جانبه با استناد به اصل مالکیت و حاکمیت ملی، مشکالتی را به شرح اند. بهرهکرده

 اعده حیازت؛های بیش از اندازه و ایجاد تأسیسات موازی بر اثر رقابت به وجود آمده با اعمال قحفاری -

 برداری،اد تأسیسات مشترک و کاهش هزینه تولید و بهرهمحرومیت از ایج -

 عدم تبادل اطالعات فنی و کاهش نرخ بازیافت نهایی میدان؛ -

 از دست رفتن حقوق صاحبان میدان؛ -

 های بیش اندازه و ایجاد تأسیسات موازی.تخریب زیست محیطی بر اساس حفاری -

، به اندیدان مشترک در صنعت نفت درگیر بودهبه خاطر اهمیت حل این مشکالت، کشورهایی که با موضوع م

م و از را نیز فراه ها،نامهاند و ابزارهای الزم، اعم از قوانین و موافقتسمت همکاری با کشور همسایه حرکت کرده

هم در قراردادهای  اند واند. هم قوانین و مقررات داخلی را اصالح کردهبرداری مشترک استفاده کردههای بهرهروش

 اند.حدید حدود به این مسأله پرداختهت

-برداری از میادین مشترک وجود داشته باشد، مهماگر توافقی میان کشورهای همسایه در مورد همکاری در بهره

ای برای توسعه نامهترین بحث در مورد میدان مششترک، سطح و شکل همکاری خواهد بود. در این صورت موافقت
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کند. نامه، شکل و سطح همکاری را با جزئیات کامل مشخص میشود. این موافقتمیادین مشترک منعقد می

غرافیایی دو کشور کنند. اگر مرز جبندی میهای موجود را براساس وضعیت میدان نفتی مشترک تقسیمنامهموافقت

از قراردادهای  نامه تحدید حدود باشند، در بهترین حالت، معموالشد و دو کشور دارای موافقتمشخص و معین با

کنند؛ ولی اگر مرز جغرافیایی تحدید حدود نشده باشد، از قراردادهای سازی یا آخادسازی استفاده مییکپارچه

 کنند.توسعه مشترک استفاده می

اند و مرز رسیدهندر مواقعی که دو کشور همسایه در مورد مرز جغرافیایی اختالف دارند و هنوز به توافقی در این 

نطقه مورد ای وجود دارد که دو کشور نسبت به آن ادعای حاکمیت دارند. مود ندارد، معموال منطقهمشخصی وج

برداری و بهره شود و قراردادی مبنی بر اکتشاف، توسعهمناقشه، به عنوان منطقه توسعه مشترک در نظر گرفته می

قراردادهای  .گوینداد توسعه مشترک میشود، به این قراردادها، قرارداز میدان نفتی به صورت مشترک منعقد می

مشترک  از میادین برداریمشارکت دو کشور در بهرهتواند به دو صورت انجام گیرد: الف( توسعه مشترک کی

با ایجاد نهاد  برداریبهرهاند، ب( از این نوع قرارداد بهره برده 1974که کشورهای ژاپن و کره جنوبی در سال 

شورهای کسازی باشد و مدیریت میدان را به صورت مستقل در دست داشته باشد. میمکه دارای قدرت تص مشترک

 .اندبردهاز این نوع قرار داد بهره 1993و جامائیکا و کلمبیا در  1979تایلند و مالزی در سال 

شند، در این بانامه تحدید حدود میزمانی هم که دو کشور همسایه مرز جغرافیایی مشخص دارند و دارای موافقت

کنند. ه میاستفاد سازیقرارداد یکپارچهصورت، اگر دو کشور همسایه اراده همکاری داشته باشند، معموال از 

کنندگان نفتی هالمللی مذاکرای که برای انجمن بینالنگ و آسموس در تعریف قرارداد یکپارچه سازی ، در مقاله

های ات زمینعبارت است از عملیات مشترک و هماهنگ مالکان قطع سازیگویند: قرارداد یکپارچهاند، مینوشته

ای حل اختالف سازی را برقرارداد یکپارچه 2002کشورهای استرالیا و تیمور در سال  محاذی یا مخزن نفت و گاز.

 اند.بین خود در میادین مشترک انتخاب کرده
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کشور  شود که در نهایت درآمدها بین دومی یک کشور به برداریواگذاری بهرهقرارداد دیگری که متضمن 

ستفاده قرار ( مورد ا1989( و استرالیا و اندونزی )1958شود نیز توسط کشورهای بحرین و عربستان )تقسیم می

 گرفته است.

 بررسی و مقایسه قوانین و مقررات داخلی و قراردادهای تحدید حدود

 شرایط و مقدمات همکاری با کشور همسایه

دارای اولویت  بیان شد، قوانین و مقررات داخلی و تبع آن وزارت نفت، تولید از میادین مشترک را طور کههمان

حاکمیت در  داند. این اولویت به خاطر حفظ منافع ملی است که وزارت نفت به نمایندگی از دولت حق اعمالمی

رداری از میادین باست. توسعه و بهره این باره را دارد. منافع ملی ما در گرو همکاری و مشارکت با کشور همسایه

ای رنامهتوان بنفتی، به ویژه میادین مشترک، تحت تأثیر تحوالت صنعت نفت در جهان است و یا دست کم نمی

دان مشترک، برداری از میالمللی مرتبط با صنعت نفت نوشت. بنابراین برنامه بهرهبدون توجه به تحوالت بین

 المللی خواهد بود.و بینای ای ملی، منطقهبرنامه

عامل با کشور برداری از میدان مشترک، سه ضلع دارد: اقدامات ملی، تهای توسعه و بهرهبه سخن دیگر، فعالیت

های ثلث فعالیتتر است و قاعده مالمللی. در بین این سه ضلع، اقدامات ملی از همه مهمهمسایه و الزامات بین

پس از فراهم  وها اقدامات ملی است دهد. نقطه شروع فعالیتمشترک را شکل میبرداری در میادین توسعه و بهره

المللی باید رعایت بودن زمینه الزم داخلی، مذاکره با کشور همسایه است و در این مذاکره عرف و استانداردهای بین

یب گفته به همین ترت و بارها، ای یا سه فازی نباید یک بار انجام بگیرد و بلکه باید بارهاشود. این چرخه سه مرحله

 شده، بازنگری و تکرار شود.
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 . بررسی و مقایسه قوانین و مقررات داخلی )اقدامات ملی(1

ع نفتی های دولت و وزارت نفت برای حفظ حاکمیت ملی  بر منابترین بخش از فعالیتاقدامات ملی که مهم

فع ملی حفظ ارزشمند است و باید انجام شود تا منا مشترک است، ابعاد گوناگونی دارد که هرکدام در جای خود

مکاری با هی حقوقی آن نظر داریم. در قوانین و مقررات داخلی، دولت آشکارا به شود؛ ولی ما فقط به جنبه

ی قوانین و برداری در میادین مشترک ملزم نشده است و در تصریح قانونکشورهای همسایه برای اکتشاف و بهره

ط باشد که یچ سخنی از همکاری وجود ندارد؛ ولی ممکن است تعهد عام به همکاری قابل ایتنبامقررات داخلی ه

و این گونه تعهدات  ای نیست؛ زیرا این مسأله ابعاد فراوان سیاسی، اقتصادی و حقوقی دارداستناد قوی و قابل تکیه

یت روابط حسنه با تقو» به :  12در ماده ساله دوم گاه محکمی نیستند. برای مثال در قانون برنامه گنجعام تکیه

ا در پنج یتأکید شده است و « ایای و قارههای منطقههمسایگان، دور کردن تشنج از مرزها، گسترش همکاری

-ای و بینجانبه، منطقههای دوهمکاری» که از وزارت امور خارجه خواسته شده است  186ساله سوم در ماده 

ارت نفت مندرج پرهیز کند یا از وظیفه وز« تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم»ز را گسترش دهد و ا« المللی

ز ذخایر و منابع برداری بهینه و صیانتی انظارت بر بهره»، 1391مصوب « قانون مظایف و اختیارات وزارت نفت»در 

د عام نسبت به ای کشور، تعههو ی الزام به صیانت از ذخایر در دیگر قوانین، مقررات و سیاست« نفت و گاز کشور

 همکاری قابل استنباط است؛ زیرا حفظ و صیانت از ذخایر مستلزم همکاری با کشور همسایه است.
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اطب قوانین، این تصریحات که در البالی قوانین وجود دارد، فقط تعهد عام قابل برداشت است. از سوی دیگر مخ

ر به دنبال وضع گذاطور مستقیم وزارت نفت نیست؛ زیرا قانون به جز قوانین مرتبط با حفظ و صیانت از ذخایر، به

یادین مشترک و برداری از مبرداری از میادین مشترک نبوده است. مسأله بهرهقانونی ویژه برای همکاری بر بهره

سران همکاری با کشور همسایه به دلیل اهمیت موضوع نیازمند تصریح قانونی است. حتی ممکن استبرخی مف

؛ بنابراین این همکاری با کشور همسایه در میادین مشترک را مصداق روابط حسنه یا پرهیز از تشنج ندانند قانون

ن اهمیت، نیازمند ای با ایتعهدان عام کافی نیستند. نکته دیگر اینکه حمایت از سازمان یا وزارت عامل، در مسأله

تری به ات محکمود و وزارتخانه عامل باید با مستندشالمللی محسوب میتصریح قانونی است؛ زیرا یک فعالیت بین

نسبت به همکاری  ایمذاکره بپردازد. در مواردی هم که قوانین و مقررات آشکارا به میادین مشترک پرداخته، اشاره

 با کشور همسایه نکرده است.

 میادین مشترک در قوانین و مقررات داخلی

 از:اند قوانین مرتبط با میادین مشترک عبارت

 ؛1369الف( قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اتماعی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 ؛1383ب( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 ؛1395تا  1390، 1389، 1386های ج( قوانین بودجه سال

 ؛1389مهوری اسالمی ایران مصوب ساله پنجم توسعه جد( قانون برنامه پنج

 ؛1390ه( قانون اصالح قانون نفت 

 .1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب و( قانون رفع موانع تولید رقابت
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سهیالت، تشویقات، ها، تاند از: برخی مجوزها، اولویتمواردی که در قوانین و مقررات یاد شده وجود دارند، عبارت

 ها مرتبط با میادین مشترک.ی برای فعالیتتأکیدات و استثناهای

س جنوبی، صالح خارجی در میادین گازی پارهای ذیتوان به مجوز عقد قرارداد با شرکتازجمله مجوزها، می

ترک با تأکید بر ها نف و گاز با اولویت میادین مشمجوز صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید برای توسعه میدان

 های دولتی تابعه وزارت نفت جهتک شناخته شده و مجوز اختصاص سود خالص شرکتتوسعه میادین مشتر

فتی و گازی نهای یادشده با اولویت میادین مشترک ای شرکتهای سرمایهتأمین منابع الزم برای انجام هزینه

 اشاره کرد.

های یت فعالیتونی، به اولواین نوع مجوزها به طور عمده در آغاز دهه هفتاد بوده است یا در موارد مختلف قان

ا کشورهای مرتبط با میادین مشترک اشاره شده است؛ مانند اولویت اکتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترک ب

وبی( برای ارتقای گیری از منابع نفت و گاز )به ویژه مناطق گازی پارس جنهمجوار برای ایجاد رشد اقتصادی، بهره

خام، گاز و میعانات  المللی و افزایش ظرفیت تولید نفتو تعامل مؤثر در اقتصاد بینالمللی کشور نقش و جایگاه بین

ختصاص یافته های مرتبط با میادین اگازی با اولویت مخازن مشترک یا در قوانین مختلف، تسهیالتی به فعالیت

وظف کردن مشترک، م است؛ مانند، افزایش سهم وزارت نفت از درآمد نفت در مورد نفت خام تولیدید از میادین

شترک، مهای های باالدستی نفت و گاز در حوزهبانک مرکزی به اختصاص خط اعتباری برای تأمین منابع طرح

دستی نفت ای باالهای توسعهگذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحتخصیص هجده درصد از منابع به سرمایه

دروکربوری های داخلی و خارجی برای توسعه میادین هییهو گاز با اولویت میادین مشترک، جذب و هدایت سرما

ادرات نفت خام با اولویت میادین مشترک، اختصاص مقداری از مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار ص

 ن مشترک.دیهای نفت و گاز با اولویت میاگذاری در طرحو میعانات گازی صرفا برای سرمایه
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فنی، اقتصادی  های انتفاعی دارای توجیهاوراق مشارکت ریالی و یا صکوک برای اجرای طرحهمچنین، مجوز انتشار 

ن مجوز از آن یاد تواند هم به عنواهای میادین نفت و گاز مشترک که میها و طرحو مالی با اولویت اجرای پروژه

 کرد و هم اختصاص تسهیالتی برای میادین مشترک است.

رفا در اجرای صتوان به تکلیف وزارت نفت برای به کار بردن سهم درآمدی خود از نفت باز از جمله تسهیالت، می

رک اششاره ها و توسعه میادین گازی مشتگذاری برای توسعه میایدین نفتی یا حفظ ظرفیت آنهای سرمایهطرح

 کرد.

-د تقویت رقابتایا با رویکرنامه خاص برای پرداخت حقوق و مزالبته از موارد اخیر و مواردی مانند طراحی آیین

از طبیعی گخام، میعانات گاز و سازی نفتبرداری از میادین مشترک و ذخیرهپذیری و سرعت بخشیدن به بهره

صالح توان تشویق یا تأکسید هم استنباط کرد. همچنین در قانون امخازن مشترک در مخازن غیرمشترک می

اشت میادین ای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهدهنیز، واگذاری و اجرای طرح 1390قانون نفت 

 ها مستثنا شده است.مشترک نفت و گاز از شمول قانون برگزاری مناقصه

 میادین مشترک در قوانین داخلی دیگر کشورها

آنگوال، ر شامل کنندگان نفتی، قوانین فدرال ایاالت متحده و قوانین ملی دوازده کشوالمللی مذاکرهانجمن بین

قرارداد ر خصوص دآذربایجان، برزیل، چین، کلمبیا، اکوادور، مصر، اندونزی، نیجریه، روسیه، انگلستان و یمن را 

شناسند، می سازی را قبول دارند و به رسمیتسسازی بررسی کرده است. کشورهایی که قرارداد یکپارچهیکپارچه

سازی دارند. شرایطی ارچهاند و مقراتی برای مدیریت یکپقراردادها نام بردهدر قوانین و مقررات داخلی، آشکارا از این 

اند. راردادها پرداختهاند و به توافقی یا اجباری )قانونی( بودن این قسازی قید کردهبرای انعقاد قرارداد یکپارچه

مده است که ن انگلستان آاند؛ برای نمونه در قانوسازی ذکر کردههمچنینی اهدافی برای قراردادهای یکپارچه

 سازی، در صورتی که در راستای منافع ملی باشد، مجاز است.قرارداد یکپارچه
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تبط با میدان اند و اصطالحات مردر قوانین و مقررات داخلی کشورها، میان میادین نفتی و گازی تفاوت گذاشته

یا بازبینی آن اشاره  به عوامل تعیین کننده سهماند و نفتی مانند میدان، مخزن و الیه نفتی را با دقت به کار برده

ازی، راهکار ساند. همچنین، امکان تداوم قرارداد یکپارچهو به مباحث مالی مرتبط با میادین مشترک پرداخته

اند و ردهسازی را پیش بینی و بیان کمناسب برای زمان عد همکاری و ضمانت تصویب برنامه عملیات یکپارچه

 اند.الف، در صورت بروز آن را مشخص کردهسازوکار حل اخت

نین اکوادور، هم دارند: انتصاب یک شرکت عامل برای مخزن مشترک در قوا برخی کشورها، قوانین و مقررات ویژه

دهای خدماتی در سازی در قوانین برزیل و اکوادور، به کار بردن قرارداپرداختن به محتوای قراردادهای یکپارچه

 1999مدل قراردادی  26میادین مشترک در نیجریه و دستور ویژه مقام وزارت در بخش اکتشاف و حفاری 

گلستان اختیار سازی با کشورهای همسایه است. قانون انی قراردادهای یکپارپهانگلستان، که مورد اخیر درباره

اید از ارداد، بتصمیم در خصوص همکاری با کشور همسایه را به مقام وزارت داده است و شرکت نفتی طرف قر

 د.تواند هرنوع تغییری در قرارداد ایجاد کندستور وزیر دولت انگلستان پیروی کند؛ دستوری که می

 بررسی و مقایسه

 دهد که:یها با قوانین و مقررات داخلی دیگر کشورها، نشان مبررسی قوانین و مقررات داخلی و مقایسه آن

سال است  25نزدیک  دهه شصت، به میادین مشترک پرداخته شده است.الف( در قوانین و مقررات داخلی از اواخر 

 که به این مسأله در قوانین داخلی توجه شده است؛

باط اولیه این ب( در هیچکدام از این قوانین به همکاری و مشارکت با کشور همسایه تصریح نشده است؛ بلکه استن

لی جهتگیری این دارد. شاید این قبول از روی ناچاری باد؛ وجانبه را قبول برداری یکاست که قانون گذاز بهره

 قوانین به سمت همکاری با کشور همسایه نیست؛
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ای مستقل ماده ج( به طور عمده قوانین مربوط به میادین مشترک در ضمن دیگر قوانین آمده است. به ندرت بند یا

 به این بحث اختصاص داده شده است؛

نع هم نشده ای به همکاری با کشور همسایه نشده است؛ ولی در عین حال مچ اشارهد(هرچند در این قوانین، هی

 است؛

ای سهیالت ویژهبرادی از مخازن مشترک تأکید، تشویق و توجه ویژه شده و یا ته( فقط به اکتشاف، توسعه و بهره

 در نظر گرفته شده است؛

وع، افزون بر میت پیدا کرده، تا جایی که این موضای که وجود دارد این است که به تدریج این بحث اهو( نکته

آن به کار رفته  برنامه توسعه و بودجه ساالنه، در قانون ووظایف و اختیارات وزارت وارد شده و سه کلیدواژه در

ها و ی از آنبرداراست: اولیوت، سرعت و استثنا؛ اولویت دادن به توسعه میادین مشترک، سرعت بخشیدن به بهره

ر این قانون وارد دها با تأیید وزارت نفت های مربوط به این میادین از قانون برگزاری مناقصهکردن طرح استثنا

لی باز هم، ومشترک در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نکته مثبتی است؛  شده است. انعکاس مسأله میادین

 ای به همکاری با کشور همسایه نشده است؛هیچ اشاره

شود رداشت میهای پس از قانون وظایف  و اختیارات وزارت نفت، بین بودجه ساالنه کل کشور در سالز( از قوان

ز اهایی فعالیت برداری از میادین مشترک،که منظور قانونگذار از اولویت دادن و سرعت بخشیدن به توسعه و بهره

 باشد؛قبیل تخصیص بودجه بیشتر از منابع مختلف می

یچکدام از این هالفاظ مختلف برای میادین مشترک استفاده کرده است: میدان، مخزن، حوزه؛ ولی ح( قانونگذار از 

 شده است؛توان گفت که از زبان دقیق فنی و مهندسی، در قوانین استفاده نالفاظ را تعریف نکرده است. می
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ار دارند. دو تحدید حدود قرتر نسبت به قراردادهای تر و عقبط( قوانین و مقررات داخلی در یک مرحله پایین

ر قوانین داشاره شده است؛ولی « تالش برای هماهنگ کردن عملیات و یا وحدت آن»قراردادهای تحدید حدود به 

 داخلی از هماهنگ کردن عملیات و یا وحدت آن سخن گفته نشده است.

ه و های توسعری طرحگیری قوانین و مقررات داخلی باید به سمت همکاری با کشور همسایه باشد. مججهت

شویق الزام برداری از میادین مشترک، نسبت به همکاری با کشور همسایه با حفظ حاکمیت ملی افزون بر تبهره

های ز آسیبشود. از مجری )وزارت نفت( درخواست شود تا نسبت به تشویق کشور همسایه برای همکاری اقدام و ا

ته نیاز شود تا کارگروهی تخصصی تشکیل شود؛ البیشنهاد میهمکاری نکردن جلوگیری کند. به همین منظور پ

ران یم مدیریت مخزن از سوی نویسندگان و صاحب نظبه تشکیل کارگروه تخصصی، کمیته فنی مشترک و یا ت

و مهندسی  نظر در صنعت نفت و آشنا به دانش فنیاحساس و ابراز شده است. اعضای کارگروه تخصصی باید صاحب

 ند:کو سیاستمدار باشند. این کارگروه برای رسیدن به اهداف زیر باید برنامه ریزی  مرتبط، حقوقدان

برداری هرهبقوانین مورد نیاز و ساختار حقوقی الزم برای  های حقوقی مورد نیاز:الف( فراهم کردن زیرساخت

مکاری و ن مشترک هی میادیاز میادین مشترک وجود ندارد. باید به وزارت نفت اختیار داده شود که درباره

 مهندسی نیست؛-گیری فنیی میادین مشترک تنها یک تصمیمگیری دربارهمشارکت کند و به دلیل اینکه تصمیم

 میم الزم را بگیرد؛المللی هم دارد، به ساختار حقوقی خاص نیازدارد تا در مواقع نیاز تصبلکه ابعاد سیاسی و بین

تولی ت میادین مشترک نخستین گام وزارت نفت یا هر سازمان مشناخ ب( مطالعه دقیق میدان نفتی مشترک:

دان مشترک برداری از میاین میادین است. تا زمانی که مشخص نشده است که برنامه مناسب برای توسعه و بهره

هندسی توان نسبت ببه همکاری یا عدم همکاری کشور همسایه اظهار نظر کرد. مطالعات فنی و مچیست، نمی

در چه  خزن باید انجام گیرد تا مشخص شود که همکاری با کشورهای همسایه نیاز هست یا خیر ومربوط به م

 سطحی همکاری ضرورت دارد.
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ندسی، پش از انجام مطالعات فنی و مهبرداری از میدان مشترک: ج( تهیه برنامه اکتشاف، توسعه و بهره

 شود.برداری تهیه میبرنامه مورد نیاز میدان مشترک برای اکتشاف، توسعه و بهره

 قراردادهای تحدید حدود بررسی و مقایسه

گردد. برای رمیببرداری از میادین مشترک، به تعامل با کشور همسایه دومین بعد از ابعاد برنامه توسعه و بهره

کشورهای دود های تحدید حدود کشور ایران بررسی و با قراردادهای تحدید حنامهپرداختن به این بعد، موافقت

 شود:های تحدید حدود ایران بررسی مینامهشود. ابتدا موافقتدیگر مقایسه می

 ها یا قراردادهای تحدید حدود ایراننامهموافقت

 اند از:اند عبارتهای تحدید حدودی که به این مسأله پرداختهنامهموافقت

عربستان  وحدود فالت قاره بین ایران نامه حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید قانون موافقت -

 میالدی(؛ 1969و  1968مطابق با سال  1347سعودی )سال 

 (؛1348نامه راجع به خط مرزی حدفاصل فالت قاره بین ایران و قطر )سال قانون موافقت -

 (؛1350نامه تحدید حدود فالت قاره بین ایران و بحرین )قانون موافقت -

سال )د فالت قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان نامه تحدید حدوقانون موافقت -

 (؛1353

کستان نامه تحدید حدود مرز دریایی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی پاقانون موافقت -

 (.1377)سال 

تند. برای مثال، های بررسی شده حاوی یک ماده واحده هسنامهتوان دریافت که موافقتها مینامهاز بررسی موافقت

در اینجا آورده شده « نامه راجع به خط مرزی حدفاصل فالت قاره بین ایران و قطرقانون موافقت»ماده واحده 

 است:
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یدان واحدی مشناسی واحد یا زمین شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی واحد یا هر ساختمانهرگاه ساختمان زمین

سمت از این نامه امتداد یاد و آن ق( این موافقت1مشخص در ماده )از مواد معدنی دیگر به آن طرف خط مرزی 

انحرافی از  ی حفاریساختمان یا میدان را که دریک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان کال یا جزئا به وسیله

 برداری قرار داد در این صورت:طرف دیگر خط مرزی مورد بهره

 125ز ده آن کمتر ا( هیچ چاهی که بخش بهره1ده در ماده )الف( در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص ش

 د؛متر از خط مرزی مزبور فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر آنکه طرفین نسبت به آن توافق کنن

ب( طرفین کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت آن در دو طرف خط 

 مرزی توافق حاصل کنند.

دنی نیز تک ماده مندرج در قراردادهای تحدید حدود، مخصوص میدان نفتی نیست؛ بلکه شامل هر ماده مع این

ت شده است ها یک منطقه ممنوعه هم تعریف شده است. همچنینی از طرفین درخواسنامهشود. در این موافقتمی

دن عملیات کنند. کلیدواژه هماهنگ کرکه برای نیل به توافق در جهت هماهنگ یا یکنواخت کردن عملیات تالش 

مان( مهم ع-رانپاکستان و ای-و یک کاسه کردن و یا یکنواخت کردن )در قراردادهای تحدید حدود میان ایران

تند؛ بلکه باشد؛ ولی کلی و اجمالی است و از طرفی، طرفین متعهد به این کار نیساست و جهتگیری درستی می

توان می کند که به چه صورتاند. این ماده واحده، مشخص نمیتوافق شده تنها متعهد به تالش جهت نیل به

نه سازوکار گوبرداری یدان مشترک به وسیله حفاری توسط کشور همسایه را اثبات کرد و هیچادعای امکان بهره

 حل ختالف در این ماده واحده وجود ندارد.

 های تحدید حدود دیگر کشورهانامهموافقت

سازی است. انگلستان و نروژ نیز قراردادها را، با شاره شد، ایاالت متحده مبتکر قرادادهای یکپارچههمانطور که ا

در سطح  1965ای در قرارداد تحدید حدود در خصوص میادین مشترک، اولین بار در سال گنجاندن ماده واحده
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تاریخ در بیشتر موارد، ماده یادشده را های تحدید حدود امضا شده پس از این نامهالمللی مطرح کردند. موافقتبی

گذرد و در این مدت المللی میسازی در سطح بینقرن از مطرح شدن قراردادهای یکپارچهداشتند. ولی نیم

اند. ماده مربوط به میادین مشترک، همانطور که در قراردادهای تحدید حدود، با رفع ابهامات موجود، بهبود یافته

کرد، به برداری توسط کشور همسایه را مشخص نمیمنابع نفتی نبود، چگونگی امکان بهرهباال اشاره شد، مختص 

برداری مفید و اثر بخش را تعریف نکرده بود. به سخن دیگر، به سازی تصریح نکرده بود و بهرهقرارداد یکپارچه

چگونگی اثبات مشترک بودن جزئیات الزم نپرداخته بود؛ ولی پس از حدود یه دهه، در قراردادهای تحدید حدود، 

در قرارداد  2006میدان و انعقاد قرارداد، در صورت ادعا و درخواست طرفین مشخص شد. پس از آن، در سال 

برداری از میادین مشترک نیز گنجانده شد؛ ولی نمونه تحدید حدود میان نروژ و دانمارک، یک نمونه قرارداد بهره

( و 2008نروژ )-نپرداخته بود که در قراردادهای تحدید حدود میان ایسلند قرارداد یاد شده، به نحوه حل اختالف

( نیز به این مسأله پرداخته شد. به طور کلی قراردادهای تحدید حدود، طی نیم قرن اخیر، روز 2010روسیه )-نروژ

ویژه همکاری در تر شدند و دو مشخصه اصلی را مدنظر قرار دادند: همکاری با کشور همسایه )به به روز پیچیده

 (2016قالب قرارداد یکپارچه سازی( و نحوه حل اختالف )بنکس، 

 بررسی و مقایسه

دهد که قانونگذار ایران در ها با دیگر قراردادها نشان میی آنبررسی قراردادهای تحدید حدود کشورمان و مقایسه

تان و نروژ، در قرارداد تحدید حدود به میالد، حدود سه سال پس از تاریخ قرارداد تحدید حدود انگلس 1968سال 

ها در میادین مشترک توجه کرده است و یک سال پس از به کار بردن لفظ هماهنگ کردن هماهنگی فعالیت

قرن، هیچ تغییری در کند؛ ولی در این نیمکردن هم استفاده میعملیات و بعدها، در برخی موارد از لفظ یک کاسه

گفته، حرکت به سمت همکاری با کشور همسایه، ام نشده است. براساس مطالب پیشقراردادهای تحدید حدود انج

المللی، شروع شد و کشورهایی که این حرکت را آغاز کردند، در این مدت، قوانین پا به پای تحول صنعت نفت بین

ر صورت نیاز قراردادهای و مقررات داخلی خود را همزمان با تغییر و بهبود قراردادهای تحدید حدود، تغییر دادند و د
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تحدید حدود خود را اصالح کردند؛ ولی در ایران، نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه همکاری و هماهنگی با کشور 

همسایه درباره میادین مشترک، در قوانین و مقررات داخلی منعکس نشده و قراردادهای تحدید حدود نیز بدون 

 بهتر است در حال حاضر اقدامات زیر انجام شود: رسده نظر میترین تغییری ثابت مانده است. بکوچک

ی اگر مطالعات فنی و مهندس الف( مذاکره با کشور همسایه برای همکاری و مشارکت در میدان مشترک:

ذاکره شود که در باره میدان مشترک، همکاری با کشور همسایه را الزم و ضروری بداند، باید با کشور همسایه م

اکره را رد نه همکاری الزم را انجام دهد. ممکن است که کشور همسایه همکاری نکند و درخواست مذدر این زمی

 کند؛ ولی درخواست باید انجام گیرد؛ زیرا دعاوی حقوقی به نفع کشور درخواست کننده است؛

پس از درخواست مذاکره برای همکاری، چنانچه کشور  ب( تشویق کشور همسایه به همکاری و مشارکت:

 همسایه درخواست را نپذیرد، در مرحله اول به تشویق کشور همسایه برای همکاری اقدام شود؛

به  چنانچه کشور همسایه جانبه از میدان مشترک:برداری یکج( اقدام به کشور همسایه در صورت بهره

یکجانبه اعتراض  برداری کند، باید نسبت به اقدامایران، یک جانبه بهره رغم درخواست همکاری و اقدامات تشویقی

ی به نفع کشور کرد. اعتراض به این اقدام باید کتبا به کشور همسایه اعالم شود. اعتراض ایران در دعاوی حقوق

 خواهد بود.

 المللیالزامات بین

المللی را المللی انجام گیرد، باید عرف بینصحنه بینبا توجه به اینکه اقدامات ملی و تعامل با کشور همسایه در 

رعایت و طبق معاهدات پذیرفته شده، مانند کنوانسیون زیست محیطی، عمل کرد. در مرحله اول، در صورت 

المللی اعتراض صورت پذیرد؛ زیرا این ای و بینهمکاری نکردن کشور همسایه، از طریق مراجع قضایی منطقه

الملل، دعاوی حقوقی به نفع کشور اعتراض کننده است. در مرحله بعدی، از ضمانت اجرای حقوق بینها در اعتراض
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مانند ضمانت اجرا در نظام منشور ملل متحد و منافع مشترک و متقابل، برای حفظ منافع ملی استفاده شود؛ 

ر کرد، ولی برای حفظ منافع ملی در ها، کشور همسایه را به همکاری واداتوان با استفاده از این ضمانتاگرچه نمی

ای جز استفاده از این ابزار وجود ندارد که با دیپلماسی سنجیده این کار انجام شود. البته المللی، چارهسطح بین

شود. برای مثال، کنوانسیون حقوق دریاها مصوب سازمان المللی خوب عمل نمیدرباره استفاده از ابزارهای بین

توسط ایران امضا شد ولی هنوز رسما به تصویب نرسیده است. در این مقاله صرفا به الزامات  1982ملل در دسامبر 

 ای نیاز دارد.بین المللی اشاره شد و پرداختن به این وجه، بحث مفصل و مقال جداگانه

 منابع این بخش:

رک پارس شتفرخزاد جهانی، تحلیل حقوقی بهر برداری از میادین مشترک نفت و گاز با تأکید بر میدان م .1

 (1396جنوبی، تعالی حقوق، )

ید صیانتی علیرضا غفاری و عاطفه تکلیف، کاربرد الگوی عقالنی در تصمیم گیری های راهبردی برای تول .2

 (1394از میدان گازی پارس جنوبی، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، )

ین بن از منظر حقوق نجمه قائدی زاده، هادی خلیلی دیزجی، وضعیت مخازن مشترک نفت و گاز ایرا .3

 (1392الملل، اکتشاف و تولیدنفت و گاز، )

 

 

 

  



 تحلیلگران اقتصاد مقاومتیشبکه  – میادین مشترک نفتی و گازی کشوروضعیت بررسی 

 پیوست

 مصاحبه با خبرگان

 :های مجلسرئیس بخش انرژی مرکز پژوهش فریدون اسعدیمصاحبه با دکتر ی چکیده

 ر هستند:ها به اهمیت میدان مشترک برای توسعه پی برد شامل موارد زیتوان بر اساس آنهایی که میشاخص

 است؛ : بدیهی است که هرچه ظرفیت میدان باالتر باشد جذابیت میدان برای توسعه بیشترظرفیت میدان. 1

: داشتن یک برآرود نسبی از وضعیت میدان، نوع سنگ، ظرفیت و سایر وضعیت شناخته بودن میدان. 2

ترین نیاز بتداییاترین و شناخت مهمپارامترهای مؤثر در استخراج نفت و گاز برای توسعه بسیار اهمیت دارند. این 

 برای توسعه میدان است؛

کند. برای ها ترغیب میی آنی دیگری ما را به سمت توسعه: نقش تعریف شده برای میدان مسئلهنقش میدان. 3

برد و یا ی آن میمثال پارس جنوبی نقش مهمی در تامین گاز کشور دارد که از این جهت ما را به سمت توسعه

 ها هستند.ی خوراک پتروشیمیخی از میادین تامین کنندهبر

جود امکان ی مهاجرت سیال اهمیت باالیی برای توسعه دارند و باید در صورت ومیادین مشترک به دلیل پدیده

 فنی استخراج از میادین غیر مشترک کاهش یابد و تجهیزات موجود به این میادین منتقل شوند. 

ی میادین مشترک امکان همکاری با کشور رقیب است که به باال رفتن عمر میدان سعهیکی از مسائل مهم در تو

ها نیازمند ظرفیت سازی سیاسی است که از طریق افزایش مراودات سیاسی کند.  ایجاد این همکارینیز کمک می

میدان مشترک  یایران یک پیمان دوجانبه با آذربایجان برای توسعه 1397شود. برای مثال در سال ممکن می

ی این میدان صورت نگرفته است و همچنان مابی دو کشور امضا کرده است اما هنوز فعالیتی در جهت توسعه
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تواند به عمق دریای خزر در بخش مربوط استخراج نفت و گاز ایران از دریای خزر صفر است. البته این موضوع می

 به ایران نیز باشد.

ها و همچنین فعالیت با کشور عراق داراست اما به دلیل فشارهای سیاسی غربی ایران بیشترین میادین مشترک را

ی میادین مشترک ی میادین عراق، تاکنون امکان همکاری با این کشور در توسعههای غربی در توسعهشرکت

 وجود نداشته است.

اشتن در میادین است. ایران ترین عامل دست باال دی میادین مشترک مهمی همکاری در توسعهبرای ایجاد زمینه

در این مورد تقریبا از تمامی رقبا عقب است و این موضوع باعث عدم تمایل کشور رقیب برای همکاری شده است. 

های اقتصادی و تکنولوژیک کشور است که کشورهای رقیب را به همکاری عامل دیگر در این مورد وجود ظرفیت

 هایی دارد.ز ایران عقیب افتادگیوادار کند که متاسفانه در این مورد نی

برای افزایش ظرفیت میادین تا بتوان دست باال را داشته باشیم نیازمند منابع مالی مناسب هستیم، اما به دلیل 

شرایط تحریم امکان این موضوع بسیار سخت شده است. راه دیگر آن است که بتوان از منابع مالی داخل کشور 

رسد مخصوصا ستفاده کرد که ترغیب مردم به این موضوع نیز دشوار به نظر میی میدان مشترک ابرای توسعه

های آن توسط دولت و ها با وجود تصویب قانون در مجلس همچنان زیرساختاینکه در بحث ایجاد پتروپاالیشگاه

 بانک مرکزی ایجاد نشده است و فعالیتی هم در این زمینه صورت نگرفته است.
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 ی سابق ایران دراوپک:نماینده محمد علی خطیبیمصاحبه با مهندس 

ی میادین نفتی خود را در شرایط تحریم نیز ادامه دهیم تا با توجه به آنکه تحریم همیشگی نیست ما باید توسعه

ها به سرعت شرایط را به ظرایط قبل از تحریم بازگردانیم. در شرایط تحریم بتوان در صورت برطرف شدن تحریم

یابد زیرا ساده نبودن رهگیری محصوالت پتروشیمی ها اهمیت بیشتری میها و پاالیشگاهپتروشیمی یاما توسعه

ی آثار تحریم بر نفت خام است چون رهگیری شود. عمدهو پاالیشی باعث کم شدن اثر تحریمی بر این بخش می

 است. آن ساده

است. بدیهی  رایط برداشت طرف مقابلشو  سهم ایران در آن میدان، حجم میدانمعیارهای اهمیت میدان 

شود. چنانچه طرف تر شدن آن میدان میتر و سهم بیشتر کشور در آن میدان باعث مهماست که حجم بزرگ

مقابل با ظرفیت باال در حال تولید است و یا به طور کلی هیچ تولیدی از آن میدان ندارد باعث تعیین رفتار ما 

 شود.نسبت به آن میدان می

ترین مسأله احساس نیاز است. در شرایط کنونی از طرف کشور ما و همکاری در یک میدان مشترک مهم برای

های از سمت ی مشترک میادین وجود ندارد. حتی حرکتهمچنین کشورهای همسایه احساس نیاز برای توسعه

مایلی به این موضوع کشور ما برای همکاری با کشورهای همسایه صورت گرفته است اما از طرف کشور مقابل ت

های بزرگ نفتی قراردادهایی امضا کرده و در حال برداشت بیشتر دیده نشده است. زیرا کشور رقیب با شرکت

شود. که البته این نسبت به کشور ماست که این مسأله باعث بی رغبت شدن این کشور برای همکاری با ما می

 شود. موضوع باعث کاهش عمر میدان می

هایی برای همکاری با کشورهای همسایه قبل از انقالب دولت ایران با عربستان همکاری ها و نشست یدر زمینه

وگوهای بین دو اند که البته پس از انقالب ادامه نیافته است. اسناد و متن گفتهای مشترک داشتهی میدانتوسعه

 وگوها را وزارت خارجه دانست.این گفتتوان متولی کشور اکنون در وزارت خارجه موجود است. به طور کلی می
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های خارجی حساب شود بر روی سرمایهی میدان در شرایط کنونی چندانی نمیبرای جذب سرمایه جهت توسعه

ی داخلی با استفاده از تواند جایگزین مناسبی باشد. جذب سرمایههای داخلی میکرد؛ که در این حالت سرمایه

های نفتی معموال بر سود اوراق صورت گیرد. پروژهفراد در درآمدهای نفتی عالوههایی مانند سهیم کردن امشوق

 تواند باعث جذب نقدینگی به سمت تولید و ارزش آفرینی باشد.درآمدزا هستند و این سهیم کردن می

نولوژی در ی نفت و گاز باید دولت به جای آوردن بند انتقال تکبرای افزایش توانمندی تکنولوژیک کشور در زمینه

های خود را بین گذاری کند. برای مثال نیازمندیهای خارجی بر بخش تحقیق و توسعه سرمایهقرارداد با شرکت

های مختلف پخش کند و از این طریق نیازهای خود را برطرف کند. تا کنون با وجود سعی در این حوزه دانشگاه

 ته است.ی کارها فرمالیته بوده و کار چندانی صورت نگرفعمده
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 شرکت نفت و گاز پارس: مهندس مرادیمصاحبه با 

 پارامتر تعیین کننده وجود دارد: 4در مهاجرت سیال 

های سبک قابلیت : سیاالت گازی در این مورد بیشترین مهاجرت را دارند و در مورد نفت نیز نفتنوع سیال -1

 مهجرتشان بیشتر است؛

 رد که شیب مخزن به سمت کدام یک از دو کشور است؛: این موضوع اهمیت داشیب مخزن -2

ای در حال استخراج نفت هستیم و شرایط مخزن در آن ناحیه چگونه : اینکه در چه منطقهمکان استخراج -3

 است؛

 : تراوایی سنگ مخزن زیاد یا کم باشد در مهاجرت سیال نقش دارد.خواص سنگ مخزن -4

به بعد توجه زیادی به  90مشترک ایران با شایر کشورها بد نیست. از سال توان گفت اوضاع مخازن در مجموع می

 ها انجام گرفته است.ی آنمیادین مشترک شده است و کارهای برای توسعه

 توان برشمرد:هایی که برای اولویت دادن به میادین مشترک میشاخص

 . حجم سیال قابل برداشت1

 . حجم سیال درجا2

 . نوع سیال3

 دانسیته. 4

 . هموژنیتی و هتروژنیتی سیال 5

 . شیب مخزن6
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 . عملکرد کشور رقیبی7

 های باال دارند.انداز کشور، زیرا برخی میادین نیاز به زیرساخت. چشم8

 کیک اقتصاد محدود است و از لحاظ اقتصادی ظرفیتی زیادی برای توسعه میادین مشترک وجود ندارد.

هایی برای کشف میادین صورت دین برای قبل از انقالب است و اگر چه فعالیتی اکتشافات و سایزینگ میاعمده

 گردد.ی تمام این فعالیت به پیش از انقالب بر میگرفته است اما پایه

 است.  قرارداد مناسبو  پیمانکار خوب، فاینانس به موقع و کافیهای کشور فرمول طالیی برای پیشبرد پروژه

های نفت و گاز ایران است. قیمت جهانی نفت در رکود پروژه فاینانسنفت و گاز ایران  هایترین مشکل پروژهمهم

و این رکود ناشی از تأمین مالی  های نفتی داخلی باعث رکود آن شده است.تأثیری ندارد بلکه رکود فعالیت

 د.هایش تأثیری ندارهای نفتی داخلی است. ایران بر خالف دنیا قیمت نفت در فعالیتپروژه

در ایران دولت به تعهدات خود پایبند نیست. همچنین سود باال و ریسک کمتر درکشورهای دیگری هست که 

گذاری در آن کشورها است. کشور ما اقتصادش به جای آنکه بر مبنای توسعه باشد مند به سرمایهفایننسور عالقه

 کند.بر مبنای داللی است و این مسأله کار را برای فاینانس سخت می

های مختلف هم نیست. های ایران غالبا رانتی هستند. مربوط به دولتباید گفت پروژه پیمانکار خوبدر مورد 

ها را از اند. رانتی یعنی کسی که صالحیت ندارد و یا صالحیت کامل ندارد پروژهها رانتی عملکردهی دولتهمه

 یم هم به این مسأله دامن زده است.کند. البته تحرطریق رفاقت و یا مسائل دیگر دریافت می

 )باید گفت میدان پارس جنوبی دانشگاه پیمانکاران ایرانی بود. بیست سال پیش ما پیمانکار نفتی نداشتیم.(

ها های خارجی هم در داخل کشور نیستند که بتوان با آنما در حال حاضر پیمانکار خوب ایرانی نداریم و شرکت

؛ که در ایران هنوز جا منابعو  فرآیندها، ساختارهااند: ه مسأله را خوب دریافتههای خارجی سکار کرد. شرکت
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و... . اما ما های تأمین ، منابع پیمانکاری، شبکهمنابع شامل منابع انسانی، تأمین کنندگان کاال  اند.نیفتاده

برای ای ندارد. در رابطه با منابع هم ساختارهای رفاقتی داریم. فرآیند یا اصال نداریم و یا روی کاغذ داریم و استفاده

مثال منابع انسانی همه به دنبال رشد سریع و مدیریت هستیم. به دنبال یادگیری نیستیم. بخش پیمانکاری دانشگاه 

دهیم. در رابطه با پیمانکارها و تأمین کنندگان اصال ارتباطی با های بخش پیمانکاری را ارتقا نمینیست. مهارت

ی خوبی در این زمینه ندارند.فضا در ایران کامال بی اعتمادی است. مفاهیم اقتصادی پروژه را شبکههم ندارند. 

های ما از نگاه دانند.ها را نمیگیریم. پیمانکاران ما اصال هدف از انجام پروژهها را اشتباه میدانیم. پروژهاصال نمی

 باال به پایین است.

شود زمان گرفتن یک پروژه گاهی تا سه سال به طول بینجامد. در عث میپیچیده بودن بروکراسی در کشور با

 حالیکه زمان گرفتن پروژه در دنیا بین سه تا شش ماه است.

هر میدان شرایط خاص خود را دارد و باید یک نوع قرارداد مخصوص خود را داشته باشد. قراردادها در رابطه با 

همچنین در قراردادها سود  گیریم که غلط است.اد ثابت را در نظر میما برای تمام میادین مشترک یک نوع قرارد

گذار برساند. ما کنیم قرارداد خوب آن است که سود کمتری به سرمایهگیریم. قکر میگذار را در نظر نمیسرمایه

 ود.ها حاصل نشدرصد هم برای شرکت 10گیریم که شاید درصد در نظر می 14.5در قراردادها سود شرکت را 


