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 ميدانهاي مشترك نفت و گاز ايران

 
 

ھای ناظران داخــل و خــارج کشــور از آینــده ميــان بينی ھای مراکز معتبر اقتصادی دنيا و تحليلھا و پيشبررسی تحليل
مدت اقتصاد جھان و بررسی و تحليل روند حرکتی شاخص ھای توليد و مصــرف انــرژی در کشــورھای در حــال توســعه 

ھــای طبيعــی تجدیــد ناپــذیر واقعيت است که جھان در سالھای پيش رو مانند گذشــته محتــاج انرژیھمگی بيانگر این 
باقی خواھند ماند و تنھا در این روند به تدریج ترکيب نيازمندی از نفت به گاز طبيعی تغيير خواھد کرد. بر مبنای ھمين 

نده از جایگاه ویژه ای بر خوردار خواھنــد بــود و دیدگاه کشورھای بھره مند از منابع سوخت طبيعی در ساختار دنيای آی
نقش تعيين کننده ای زا در کنش ھای جھان ایفا خواھند کرد و این مھم در صورتی ميسر خواھد بود که این کشــورھا 
بتوانند با اتخاذ تدابيری منطقی و منطبق بر اصول توسعه ، سرنوشت منابع خود را در دست گيرند و بــدور از ھيــاھو و 

ير از سياستھای اقتصادھای تشنه انرژی منابع خود را با ھمه کمبود ھا و ضعف تکنولوژیکی مدیریت و بھره بــرداری تأث
انــد و ایــن کشــورھای تشــنه انــرژی کنند در غير این صــورت فرصــت توســعه و پيشــرفت را در گــذر زمــان از دســت داده

کشــور  ٧٧در این ميان ایــــران به عنــوان یکــی از  .فتھا را در دست خواھند گرخواھند بود که مدیرت مصرف منابع آن
برتر در ذخایر نفت درجا و دومين کشور دارنده منابع گاز طبيعی وموقعيت جغرافيای خاص خود ،جایگــاه ویــژه و منحصــر 

تــرین نقــش آفرینــان آینــده اقتصــادی دنيــا تواند ایـــران را بــه یکــی از مھمھا میباشد که این برتریبه فردی را دارا می
شود اول مقوله مھم جدای از مبحث از صحبت از موقعيت جغرافيایی ایران میزمانی که در مبحث نفت و گ .مبدل کند

 . ترانزیت انرژی ، ميادین مشترک نفت و گاز ایران با ھمسایه ھای خود خواھد بود

وجود مرز مشترک آبی و خاکی در برخی حوزه ھای نفت و گاز ایران با کشورھای ھمسایه، باعث شــده ایــن مســاله 
رنامه ریزی ھای کالن صنعت نفــت داشــته باشــد؛ بــه طــوری کــه کارشناســان مســائل سياســی و اھميت زیادی در ب

اقتصادی از آن به عنوان خط مقدم صنعت نفت یاد می کنند. وجود این تعداد ميــدان مشــترک نفتــی و گــازی در دریــا و 
ــــد ــــی طلب ــــود را م ــــای خــــاص خ ــــات و ضــــرورت ھ ــــه الزام ــــور توجــــه اســــت ک  .خشــــکی، موضــــوعی در خ

ای ھمسایه با بھره گيری از سرمایه شرکت ھای بين المللی و انعطاف پذیری ھای سياسی در گفتگوھا در کشورھ 
 .حــال برداشــت از ایــن ميــادین ھســـتند و ادامــه ایــن رونــد ضــررھای جبـــران ناپــذیری بــه ایــران خواھــد رســـاند

تی نفــت و گــاز ایــن حــوزه برداشت بی ضابطه از ميادین مشترک از سوی ھمسایگان ھمچنين می توانــد پــس از مــد 
ھای مشترک را غيرقابل استحصال ساخته و توازن ميادین به ھم بریزد. این در حالی است که براســاس توافــق نامــه 
ھایی که ميان ایران از یک سو و عربستان، قطر، امارات متحــده عربــی، عمــان و بحــرین از ســوی دیگــر بســته شــده، 

ایه خط نيمســاز، مــورد توافــق دو طــرف قــرار گرفتــه اســت. از نگــاه فنــی بــرای ھمه فعاليت ھا در حدود فالت قاره بر پ
عمليات حفاری و بھره برداری از یک مخزن نفتی یا گازی، شناسایی موقعيت کل مخزن و داشتن اطالعات و محاسبه 

نمــی شــود و جزئيات ضروری است اما متاسفانه درباره مخازن نفت و گاز مشترک اطالعات زیادی بين طرفين ردوبــدل 
کشــورھای صــاحب مخــزن بــرای بــه دســت آوردن ســود بيشــتر، بــه گونــه ای بــی ضــابطه و نادرســت و خــالف اصــول 
مھندسی و فنی صنعت نفت مشغول بھره بــرداری از حــوزه ھــای مشــترک ھســتند کــه ایــن موضــوع در بلندمــدت بــر 
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ب بھترین روش، برداشت ھماھنــگ شاخصه ھای فنی مخزن آسيب جدی وارد می کند لذا برای جلوگيری از این آسي
نخســتين مــانع پــيش روی ایــران در بھــره بــرداری از منــابع طبيعــی انــرژی  .یا مدیریت واحــد در مخــازن مشــترک اســت

خصوصا در بخش ميادین مشترک نفت و گاز، کمبود منابع مالی برای تامين ھزینه ھای ھنگفت زیرساخت ھا و صنایع 
اسبات صورت گرفته و ھدفگذاری ھای انجام شده در برنامه پنجم توسعه کشور، بنابر مح .استخراجی ـ توليدی است

ميليارد دالر سرمایه گــذاری ســاالنه آن ھــم تنھــا در  ٣١تا  ٢۵تحقق اھداف مورد نظر در بخش ھای نفت و گاز نيازمند 
رمایه گذاری انجــام شــود. ميليارد دالر س ۴٠سال آینده حدود  ۵تا  ۴بخش باالدستی است. در حوزه گاز نيز باید ظرف 

ميليــون مترمکعــب  ٩٠٠ميليون مترمکعب فعلــی بــه  ۵٠٠این حجم سرمایه گذاری تنھا برای افزایش توليد گاز از حدود 
 .برآورد شده است ١٣٩٣در سال 

 
 ميدان هاي نفتي ايران

 

 چھــــــــــــار منطقـــــــــــه

گاز با کشورھای ھمسایه خود است که برای برداشت از این ایران در چھار منطقه دارای ميادین مشترک نفت و 
دسته نخست این ميادین مشترک، ميدان ھای  .ميادین درگير رقابتی نفسگير با رقبای منطقه ای است

ميدان نفتی و گازی مشترک با  ١٢٢ميدان پارس جنوبی و  .ھيدروکربونی ھستند که در خليج فارس واقع شده اند
دسته دوم، ميادین مشترک جنوب و غرب  .امارات، کویت و عربستان در این دسته قرار دادند کشورھای قطر، عمان،

 ٣٠سال پيش وارد مدار استخراج و توليد شده و وجود  ٧٠٠که از » نفت شھر«ایران است؛ چاه ھای نفت شھر 
 .ساختار پتانسيل مشترک در آن به اثبات رسيده از جمله مھم ترین این ميادین است

ه سوم را ميادین مشترک دریای خزر تشکيل می دھند که مھم ترین آن، ميدان مشترک البرز است که ایران و دست 
 .درصد این ميدان مشترک به حساب می آید ٢٠آذربایجان در آن شریک ھستند؛ البته تنھا حدود 

این ميدان ھا، ميدان  دسته چھارم ميادین مشترک، منابعی ھستند که در شرق کشورمان قرار دارند، مھم ترین 
 .است که ایران و ترکمنستان در آن شریک ھستند» گنبد لی«
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بر اساس آمار موسسه مطالعات بين المللی انرژی وابسته به وزارت نفت ایران مشخصات برخی از 
 .مطابق روبرو می باشد) ١٣٨۵ميادین مشترک ایران با کشورھای دیگر (اطالعات 

 ميدانهاي مشترك نفت  ميليون بشكه 

عربستان سعودي 2309 فروزان

ابوظبي 4073 سلمان

شارجه 128 مبارك

دبي 188 نصرت

عربستان سعودي 532 اسفنديار

دبي–امارات — فرزام

كويت 168 آرش

قطر — اليه نفتي پارس جنوبي

عراق 3693 دهلران

5٫1956 عراق  پايدار غرب

عراق 692 نفت شهر

عراق 6361 يادآوران

عراق 5800 آزادگان

 ميدانهاي مشترك گاز ميليارد متر مكعب

قطر 13130 پارس جنوبي

5٫183 عربستان  سلمان

6٫14 شارجه  مبارك
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4٫22 عمان  هنگام

2٫249 عربستان  بي فارس

25٫13 تركمنستان  گنبدلي
 
 

 پارس جنوبی - قطــــــــــر

ميدان گازی پارس جنوبی در حال حاضر بزرگ ترین و حساس ترین ميدان مشترک ایران به حساب می آید که رقيب 
قطری با سرعت زائدالوصفی مشغول سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ھای خود در آن است.این ميدان یکی از 

 ٩٧٠٠کشف شد.مساحت این ميدان  ١٩٧١ تریليون فوت مکعب گاز که در ١٨٠٠بزرگترین ميدای گازی مستقل دنيا با 
کيلومتر مربع آن در آبھای سرزمينی قطر قرار  ۶٠٠٠کيلومتر مربع آن در آبھای ایران و  ٣٧٠٠کيلومتر مربع است که 

 .دارد
تریليون فوت مکعب گاز قابل برداشت است که  ٣۶٠٠تریليون فوت مکعب گاز در جا و  ۵٠٠ذخيره بخش ایرانی ميدان 

 ١٣٠٠ذخيره بخش قطری ميدان  .درصد از ذخایر گازی جھان است ۵?۵درصد) ذخایر گازی ایران و  ٣۶م (حدود یک سو
درصد ذخایر گازی  ٩?٩٩تریليون فوت مکعب گاز قابل برداشت است که معادل  ٩١٠٠تریليون فوت مکعب گاز در جا و 

کس فکر ھيچ) ١٩٧١١طر : در آن زمان(ق LNG شرکت توليد RASGas به گفتهدرصد ذخایر گازی جھان است ١۴قطر و 
سال بود که  ١۴چاه ارزیابی در طول  ١۵ارزشی کشف شده است تنھا پس از حفر کرد که ميدان گازی مھم و بانمی

و قطر ھم  RasGas متوجه شدیم این یکی از بزرگترین ميدان ھای گازی مستقل دنيا خواھد بود از آن زمان سرنوشت
وضعيت آینده کشور را در گرو توسعه ذخایر عظيم گازطبيعی می داندکه در ميدان شمالی دولت قطر،  .تغيير کرد

 مشترک با ایران در اختيار دارد و تمامی تالش خود را برای بھره برداری و استفاده از این منبع در جھت توسعه صنعت
LNG درصد گاز ٣٠قطر  ٢٠١٠اند که تاپایان سال برد .کارشناسان صنعت نفت و گاز برآورد کردهخود به کار می LNG 

مصرفی کشورھای دنيا را تأمين خواھد کرد که شامل طيف گسترده ای از کشورھای آسيایی و اروپایی و البته به 
شروع شد که  ( ٨٠٠MMcf/dd(  ١٩٨٩در سال  ١برداشت قطر از ميدان شمالی با فاز .زودی آمریکایی خواھد بود

رسيدن  ٢٠١٢شد و اکنون چشم انداز قطر تا سال جھت تقاضا ھای محلی و تزریق به ميدان نفتی دخان مصرف می
و قطر گاز نقش اصلی را در بر  RasGas در روز است که در این راه شرکتھای cu ft ١٠٩×٢٧به برداشت و توليد 

ر از اندونزی در صادرات نفت به پشتوانه گنبد شمالی و ھمکاری با اکسون موبيل و توتال که قط ٢٠٠۶دارند.در سال 
ميليون نفر  ١رسد برای کشوری با کمتر از به نظر می.درصد سھام قطر گاز را در دست دارند ، پيشی گرفت ١٠

 .سال کاری مھم و قابل توجه باشد ١٠٠رسيدن به این جایگاه در طول 

ساله ایران در آغاز برداشت از این ميدان مشترک در مقایسه با قطر و با توجه به زیر ساخت  ١١ير گذشته از تاخ
گذاری ھای مستمر خارجی به شدت رشد کرده و در حال توسعه می باشد ، صنعت گاز قطر که به دليل سرمایه

 .استبرابر عقب انداخته  ١/  ۵ایران را در برداشت ساالنه از این ميدان به ميزان 

ميليون مترمکعب بود که این  ٣١٠ميالدی حدود  ٢٠٠٨بنا بر آمارھای موجود، ميزان توليد روزانه قطر در پایان سال 
برابر بيشتر از توليد ایران  ١/  ۵ميليون مترمکعب رسيد که  ۴۵۵به ) ٨٨ميالدی (زمستان  ٢٠٠٩ميزان در پایان سال 

 .است

قطر نشان می دھد این کشور قصد دارد برداشت خود را از ميدان پارس این در حالی است که برنامه ریزی ھای 
ميليارد مترمکعب در سال افزایش دھد که در صورت موفقيت این برنامه، این  ٢٧٠ميالدی به  ٢٠١٢جنوبی تا سال 

 .برابر برداشت ساالنه ایران خواھد بود ٣ميزان برداشت حدود 

ه آن با قطر، زمانی افزایش می یابد که شاھد کاھش بودجه ساالنه این نگرانی ھا از روند حرکتی ایران و مقایس
سال آینده برای این پروژه  ٣ميليارد دالر را در  ٧٠ميدان ھستيم.این در حالی است که رقيب ایران رقمی حدود 

 .برابر بودجه ایران خواھد بود ١۵اختصاص خواھد داد که 
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ميليون تن ال ان جی در سال بزرگ ترین توليدکننده این محصول در جھان به  ٣١این کشور در حال حاضر با توليد 
  .ميالدی نيز برنامه ریزی کرده است ٢٠١١برابری توليد خود تا سال  ٢حساب می آید و برای افزایش بيش از 

 ميادین مشترک با عـــــــــــــراق

يدان دھلران، نفت شھر و پایدار غرب از این ميادین در م ٣مخزن نفتی مشترک دارد که  ۵ایران در مرز خود با عراق، 
ميدان آزادگان و یادآوران ھم در حال توسعه ھستند. بنابر محاسبات صورت گرفته ميدان آزادگان، یکی  ٢حال توليد و 

کل ميليارد بشکه ذخيره نفت به تنھایی معادل  ١٧از غنی ترین ميادین نفتی جھان است و ميدان یادآوران نيز با 
وجود چنين ذخایر ارزشمندی در کنار ميل و نياز شدید عراق  .ذخيره کشور الجزایر، نفت را در خود نگھداری می کند

ميدان نفتی خود را  ۶۵بلوک اکتشافی و  ٧٠سال اخير  ٣به افزایش درآمدھای نفتی خود باعث شد این کشور طی 
ر دوم آن، آذرماه سال گذشته انجام شد، شرکت ھای بزرگی در این مناقصه ھا که دو .به مناقصه بين المللی بگذارد

آمارھای موجود نشان می دھد که با  .از انگليس، روسيه، فرانسه، چين، نروژ و مالزی شرکت کرده و برنده شدند
ميليارد  ٨انجام این مناقصات شرکت ھای غربی، روسی و آسيای شرقی متعھد شده اند ظرف سال جاری حدود 

ھدف عراق از این .ميليارد دالر در پروژه ھای نفتی عراق سرمایه گذاری کنند ٢٠سال آینده بالغ بر  ٣دالر و طی 
 ١٢سال آینده و  ۴  ميليون بشکه تا ۶ميليون بشکه فعلی به روزانه  ۵/٢اقدامات، افزایش حجم توليد روزانه خود از 

سال آینده است؛ ھدفی که در صورت تحقق این کشور را به رقيبی جدی برای عربستان  ۶ميليون بشکه در روز طی 
سال آینده و در صورت ادامه  ٣٣ایران بنابر گزارش ھای رسمی ظرف .و عنصری تعيين کننده در اوپک تبدیل می کند

 به رده چھارم رفته است و از روند فعلی سرمایه گذاری ھا، از نظر ذخایر نفت در جا پس از عربستان، کانادا و ونزوئال
و از نظر  ٧یا  ۶لحاظ توليد روزانه در جھان نيز پس از عربستان، روسيه، آمریکا، چين، عراق و احتماال کانادا به رده 

 .تنزل پيدا می کند ۵صادرات در درون اوپک ھم بعد از عربستان، امارات، عراق و نيجریه به پله 

 
 “ نفت شھر“ ميدان نفتی 

کيلومتر شمال  ١٠٠از جمله ميادین خشکی مشترک بين ایران و عراق است که در فاصله “ نفت شھر “ نفتی  ميدان
ھایی که در دوران کيلومتری جنوب غربی کرمانشاه واقع شده است. این ميدان به دليل آسيب ٢٣٠غربی ایالم و 

به عنوان “ شاه یا طينه سابق نفت“  شھرنفت.وری مناسب مواجه استجنگ متحمل شده بود ھنوز با عدم بھره
ھای کيلومتر با نوار مرزی ایران، عراق فاصله دارد بر این اساس چاه ٢٫۵۵خيز استان کرمانشاه حدود تنھا شھر نفت

شھر در داخل آن قرار دارد. این منطقه به لحاظ اھميت برای ھر دو اند که نفتای واقع شدهنفت عراق نيز کنار دره
بار این منطقه را  ٧۵ارتش عراق حدود  ۵٣تا  ۵١ھای ای برخوردار است تا جایی که طی سالهایگاه ویژکشور از ج

ميليون بشکه نفت و  ۶٩٢مورد حمله قرار داد اما ھيچگاه موفق به تصدی بر آن نشد. این ميدان نفتی دارای معادل 
در این ميدان خواص مخزنی دارد، این ميدان متری  ٧١با ضخامت “ بخش کلھر “کالھک گازی است. آسماری فوقانی 

توسط  ١٩٢٧خانه بخش عراقی این ميدان در سال در تاقدیس نفت شھر کشف شد و ميدان نفت ١٩٢٣در سال 
پس از پيروزی انقالب اسالمی به ميدان نفتی نفت شھر تغيير نام یافت و  .شرکت نفت انگليس و عراق کشف کرد

 .توليد استان کرمانشاه می باشدتنھا ميدان نفتی در حال 

 ميدان نفتی دھلـــران

ميليون بشکه است که از  ٢١٢مند از کالھک گازی و نفت خام درجای اوليه به ميزان چھار ھزار و ميدان دھلران بھره
ميليون بشکه نفت از این  ١٢حدود  ١٣٧٠ميليون بشکه را برداشت کرد که تا سال ۶٣۵توان حدود این حجم می

 ٢٠کيلومتری شمال اھواز و  ٢٠٠کيلومتری غرب دزفول،  ١٢٠ن برداشت شده است. ميدان نفتی دھلران در ميدا
توان به افزایش وری این ميدان میھای تعيين شده جھت ارتقاء بھرهکيلومتری شھر دھلران قرار گرفته که از ھدف

 .طی یک فاز اشاره کردھزار بشکه نفت در روز  ٢۵نرخ توليد از ھزار بشکه نفت در روز به 

 آزادگان شمالی و جنوبی

کشف شد. این  ١٣٧۶ميدان عظيم نفتی آزادگان یکی از بزرگترین ميادین نفتی ایران و جھان است که در سال 
کيلومتری غرب اھواز و منطقه دشت آزادگان واقع شده  ٨٠کيلومتر در ٧۵در  ٢٠ای به وسعت ميدان در محدوده

 .است
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شود که به اذعان بعضی کارشناسان گازپروم، ميدان ميدان نفتی آزادگان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسيم می 
کيلومتری غرب اھواز، منطقه مرزی بين ایران و  ١٢٠آزادگان یک ميدان واحد است. ميدان نفتی آزادگان شمالی در 

ون بشکه نفت دارد. ميدان مشترک آزادگان از عراق واقع شده است. این ميدان در حدود پنج ھزار و ھشت ميلي
سال طرح و توسعه آن طول کشيده و ھرچند قرار بوده توليد اوليه آن روزانه به  ١٠جمله ميادینی است که بيش از 

 .ھزار بشکه نفت توليد روزانه دارد ٣۵ھزار بشکه برسد اما ھم اکنون  ۵٠

 ميدان نفتی یادآوران

ميليون بشکه در جنوب ميدان نفتی آزادگان  ٣٠٠ميليارد و  ١٧خام درجای بيش از وع نفتميدان نفتی یادآوران با مجم
ميليارد بشکه نفت این ميدان قابل  ٣٫٢در استان خوزستان و نزدیک مرز مشترک ایران و عراق واقع شده و حدود 

 .بينی شده استھزار بشکه نفت خام پيش ۴٠٠تا  ٣٠٠استحصال است. توليد روزانه ميدان نفتی یادآوران بيش از 
بر پایه این گزارش، قرارداد توسعه ميدان نفتی یادآوران با ارزش تقریبی دو ميليارد دالر ميان شرکت ملی نفت ایران  

ھزار بشکه و  ٨۵و شرکت ساینوپک چين امضا شد. بر اساس این قرارداد، توسعه فاز اول ميدان یادآوران برای توليد 
 .ھزار بشکه نفت در روز به این شرکت چينی واگذار شد١٨۵ھزار بشکه در مجموع  ١٠٠م برای توليد فاز دو

 ٨١  نگاری اکتشافی صورت گرفت. در ساللرزه ١٣٧٩انجام شده و در سال  ١٣٧۵نگاری در منطقه در سال اولين لرزه
کتشاف مشخص شد فاصله بين دو ميدان ميليارد بشکه ذخایر تثبيت شد و با ادامه ا ١٫۵ميدان نفتی حسينيه با 

نفتی کوشک و حسينيه نيز مخزن نفت است. بين ميادین کوشک و حسينيه فاصله ای است که ظاھراً محل مخزن 
تغيير “ یادآوران “ جدید است. مجموع ميادین کوشک و حسينيه و حد فاصل تازه کشف شده بين این دو ميدان به نام 

  .نام داد

 عـــــــــــربستانميادین مشترک با 

 ميدان نفتی اسفندیار

نامد، این ميدان تقریبا در می“ لو لو “ميدان نفتی اسفندیار، مخزن مشترک با عربستان است که بخش عربی آن را 
در تاقدیس  ١٣۴۵کيلومتری جنوب غربی جزیره خارک قرار دارد، مخزن مشترک نفت اسفندیار در سال  ٩۵فاصله 

ميليون بشکه نفت خام  ۵٣٢٢ميدان اسفندیار مشترک با عربستان دارای .آیپک کشف شد اسفندیار توسط شرکت
از حدود .درجا است که با وجود دریافت صدور مجوز آن ھنوز اقدامی برای توسعه و برداشت نفت صورت نگرفته است

ا با توسعه فروزان، سال قبل شرکت ملی نفت با واگذاری آن به شرکت پتروایران، این شرکت را متعھد کرد ت ۶۶
ميدان نفتی مجاور آن یعنی اسفندیار را ھم توسعه دھد. بدین سبب عقد قراردادی با کشور مالزی در دستور کار قرار 

 ٢٠ھزار بشکه نفت خام و در مرحله بعدی آن ١٠گرفت که به موجب آن در مرحله اول توسعه ميدان اسفندیار روزانه 
ھزار بشکه نفت خام توليد شود که البته باید منتظر بود و دید عربستان چه سھمی از مخزن مشترک را با برداشت 

 .گذاردایران باقی می“ اسفندیار “ خود برای “ لولو “از 

 B  ،A ميادین گازی فرزاد

ارسی ایرانی ھستند، روند ، در زمره ميادین کوچک گازی جزیره فارسی بلوک اکتشافی فB و A ميادین گازی فرزاد
در عربستان به شکل  A ای است که بخش اعظم ميدان گازی فرزادساختمان این دو ميدان گازی به گونه

غربی، جنوب شرقی قرار داده است. در در ایران شمال B غربی و بخش اعظم ميدان گازی فرزادشرقی، جنوبشمال
تریليون فوت مکعب گاز  ۵/١٢ن ميدان با ذخيره در جای حدود دو چاه حفاری شده است، ای B ميدان گازی فرزاد

 .در عربستان با نام ميدان حصبه معروف است A طبيعی در آبھای ایران قرار دارد، بخش خارجی ميدان فرزاد

 ميدان نفتی فـــــروزان

جنوب غربی جزیره کيلومتری  ١٠٠ميدان نفتی فروزان یکی دیگر از ميادین نفتی مشترک با عربستان است که در 
فارس واقع شده است، ميدان نفتی فروزان که قبل از خارک و مشترک با ميدان مرجان عربستان سعودی و در خليج

در  ١٩۶۶شد یکی از ميادینی است که توسط شرکت نفت پان آمریکن در سال انقالب به نام فریدون خوانده می
ميليون بشکه  ٣٠٩٩بر اساس برآوردھای صورت گرفته این ميدان دو ميليارد و  .ھای فالت قاره ایران کشف شدآب

نفت خام درجا دارد. ميدان فروزان به ھمراه ميدان اسفندیار جز بلوک عملياتی و اکتشافی ناحيه خارک شرکت فالت 
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ستور کار ھای اخيری که در دشرکت ملی نفت ایران و شرکت سایپم تریون طی نشست .آیدقاره به حساب می
اند، برای بخشی از توسعه ميدان مشترک نفتی فروزان در خليج فارس به توافق رسيده اند که مسئوالن داشته

شرکت ملی نفت اعالم ارزش دقيق سرمایه گذاری در این ميدان را به آینده موکول کرده اند. پس از خروج شرکت 
نفت ایران برای توسعه این ميدان مشترک نفتی با  اس ال پی انگليس از طرح توسعه ميدان فروزان، شرکت ملی

کشور عربستان و شرکتھای سایپم تریون ھند و مھندسی و ساخت تاسيسات دریایی ایران به توافق رسيد در 
ھزار  ۶۵راستای توسعه ميدان نفتی مشترک فروزان اھدافی از جمله افزایش ظرفيت توليد روزانه نفت خام به 

جزیره خارک، کاھش ميزاب آب در نفت ارسالی به جزیره خارک به مقدار پنج درصد حجم، بشکه برای انتقال به 
ميليون فوت مکعب در  ٢۵٨اینچ به ميزان  ٢۴کيلومتر خط لوله  ١٠٠ارسال گازھای ھمراه به جزیره خارک از طریق 

. طرح توسعه این ميدان روز، کاھش غلظت ذرات نفت در آب توليدی پس از تصفيه و ارسال به دریا تعریف شده است
مشترک نفتی شامل طراحی پایه، طراحی تفضيلی و دو بخش ساخت، نصب و راه اندازی تاسيسات دریایی و نيز 

 .ایجاد خطوط لوله است

 ھنـــــــــــگام –عمـــــان  

 ميدان ھنـــــگام مشترک با عمان

عمان و برداشت بيش از سه ميليون بشکه یی با گذشت یک سال از آغاز توليد نفت از ميدان ھنگام توسط کشور 
با  ١٩٧۵ميدان مشترک ھنگام در سال .نفت از این ميدان مشترک، طرح توليد ایران ، ھنوز به نتيجه نرسيده است

ميالدی با حفر دومين چاه و انجام مطالعات  ٢٠٠۶۶حفر یک حلقه چاه در خليج فارس کشف و به دنبال آن در سال 
ميليون بشکه و گاز درجای آن، حدود دو تریليون فوت  ٧٠٠ن نفت درجای این ميدان بيش از مخزن مشخص شد ميزا

مکعب است.در ھمين حال عمان با مشارکت یک شرکت انگليسی، توليد نفت خام از این ميدان مشترک را از 
البخاء و  -کيلومتر از بخش مشترک ميدان ھنگام ٢۵اسفندماه سال گذشته و با ساخت یک خط لوله به طول 

از سوی دیگر  .ھزار بشکه نفت در روز آغاز کرد ١٠استفاده از تاسيسات موجود در راس الخيمه امارات با ظرفيت 
درصد ميدان ھنگام در آب ھای ایران قرار گرفته که بر این اساس کشورمان باید متناسب با سھم خود  ٨٠٠بيش از 
برداشت می کرد که ھم اکنون سھم برداشت نفت ایران از این  ميليون بشکه نفت از این ميدان مشترک ١۴بيش از 
 ٢۵٠با سرمایه گذاری حدود  ١٣٨٧ماه قبل، است.عمان در حالی از اسفندماه  ٣بشکه در روز ، از  ۴٠٠٠ميدان 

ميليون دالری موفق به توليد نفت در ميدان مشترک ھنگام شده که ھزینه ھای توسعه این ميدان مشترک نفت، از 
 .ميليون دالر گذشته است ٧٠٠مرز 

 آرش –کویت  

 ميدان گازی آرش مشترک با کویت

تریليون فوت مکعب  ١٣مند از هشود. این ميدان بھرميدان گازی آرش در عربستان و کویت با نام الدوره شناخته می
ی این ميدان به توافق برداری مساوی از ذخایر گازدر حالی دو کشور عربستان و کویت بر سر بھره .ذخيره گازی است

بودند اما به دليل عدم حصول توافق  در این زمينه وارد مذاکره شده ٢٠٠٠اند که ایران و کویت از سال رسيده
، کشور کویت مانع از عمليات اکتشاف و حفر چاه از ٢٠٠١١در سال .ای حاصل نشده استمابين تا کنون نتيجهفی

ایران نيز با اعالم اعتراض به کویت عمليات اکتشاف از این ميدان را متوقف سوی ایران در آب ھای این ميدان شد و 
کرد و از آن زمان مذاکره در خصوص این ميدان نفتی بين ایران و کویت در حال انجام است بر این اساس، شرکت 

ده گذاری مشترک آرامکوی عربستان و شرکت نفت خليج کویت تأسيس شعمليات مشترک خفجی که با سرمایه
برداری بھينه از ميدان گازی آرش، ھای جدیدی را در ميدان فراساحلی الدوره به منظور بھرهاست به زودی حفاری

با وجود اینکه ایران معتقد است نيمی از این ميدان متعلق به کشورمان است، مقامات کویتی سھم  .آغاز خواھد کرد
ميليون  ۵/۶۵ميليون بشکه نفت خام و  ۴٢از این ميدان را خود را بيش از سھم ایران می دانند. ایران سھم خود 

 .بشکه ميعانات گازی تخمين می زند

 دریای خزر –منابع نفتی  

 دریــــــــــــای خـــــــــــزر



كننده: محمد جواد نوراني تهيه   
 (Pars GEO‐data)معاونت فني شركت داده هاي زميني پارس قائم مقام مدير عامل و
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ميليارد بشکه نفت درجا را در دل خود ذخيره کرده  ٩۵بررسی ھای صورت گرفته نشان می دھد که دریای خزر حدود 
 ٩٠بع بزرگ نفت جھان به حساب می آید.کشورھای ساحلی این دریا از سال ھای ابتدایی دھه است و سومين من

ميالدی عمليات اکتشاف و ساخت صنایع استخراجی را در این دریا آغاز کرده اند و ھمين روند باعث شده که دریای 
دھه  ٢معتبر جھانی طی  شرکت ھای.درصد نفت مورد نياز بازارھای جھانی را تامين کند ۴خزر در حال حاضر 

ميليارد دالر در قالب ھمکاری با کشورھای این دریا در پروژه ھای آن حضور دارند. روسيه به عنوان  ٨٠٠گذشته حدود 
که اولين محموله » کورچاگين«ميالدی بجز ميدان  ٢٠٠۵تا  ١٩٩٩مطرح ترین این کشورھا توانسته طی سال ھای 

ميدان نفت و گاز دیگر ھم در آب ھای منطقه ای خود کشف کند. ھمين  ۵کرد، نفتی را چندی پيش از آن استخراج 
سال آینده در این حوزه پيش بينی  ۵ميليارد دالر سرمایه اوليه برای  ١٢موفقيت باعث شده که رقمی در حدود 

ميالدی در قالب ھمکاری  ٩٠٠این در حالی است که نخستين اکتشافات ایران در دریای خزر در اواخر دھه .کند
ميليون دالر در مرحله لرزه نگاری انجام ولی  ٢٠مشترک با یک شرکت انگليسی و ھمراھی شل پس از ھزینه 

متوقف ماند.پس از این، سرانجام ساخت سکوی نيمه شناور البرز با ھمکاری مستقيم شرکت صدرا و ھمراھی یک 
کيلومتری ساحل و  ۴سمت بندر نکا برای حفر نخستين چاه در  شرکت چينی سال گذشته پایان یافت و حرکت آن به

 ۵٠٠عمق ھزار متری آغاز شد ولی ھنوز به مرحله توليد نرسيده است.ھزینه ساخت سکوی نيمه شناور ایران البرز 
بر حفاری در شرایط جغرافيایی خزر، ریسک حفاری، استفاده از تکنولوژی ھزینه .ميليون دالر عنوان شده است

 .خيز متفاوت کرده استھای نفتگذاری در این دریا را بر دیگر بخشھای عميق، شرایط سرمایهآب

 
 نقشه ميدان هاي نفت و گاز ايران

  

 :توضيح

این مقاله بر گرفته ای از داده ھا و اطالعات منتشر شده از منابع رسمی و غير رسمی می باشد از این رو به دليل 
تطبيق داده ھا در صورت خطایی در نوشتار پوزش ما را پذیرا باشيد از سویی دیگر  نبود مرجع کلی و مشخصی برای

این مقاله تنھا با ھدف یادآوری و تاکيد بر تالش بيشتر ، بدون نفی ارزش خدمات صورت گرفته ، در جھت دفــــــاع از 
 . حق خدادی و برداشت بھينه از منابع ایـــــــــران سرافراز ، نگارش یافته است


