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 خالصه مديريتی

 44/94، معادل 2016اساس منابع اوپك ميانگين تقاضاي نفت جهان در سال بر 

 ميليون بشكه در روز برآورد شد.

 درصد افزايش  20طور تقريبي اوپك، در ماه دسامبر قيمت نفت به راساس منابع ثانويهب

ماه و با درنظر داشتن تصميم مشترك اعضاي اوپك  18پس از  ريافت و براي نخستين با

 دالر معامله شد. 50اي طور متوسط بشكهاوپك به كاهش توليد نفت بهو غير

 دليل باال بودن تقاضاي فصلي، نفتي در آسيا بههاي در ماه گذشته، بازار فرآورده

 وضعيت خوبي داشت.

  براساس آمار و اطالعات بانك جهاني، سطح سوزاندن گازهاي همراه )فلرينگ( ميان

محيطي هنوز در هاي سنگين اقتصادي و زيستگاز با وجود هزينه هكنندگان عمدتوليد

 جهان بسيار باالست.

 شركت  29(، شركت ملي نفت ايران ليست 2017نويه ژا 6ميس ) نامهبراساس هفته

خارجي كه صالحيت امضاي قرارداد باالدستي را مطابق با قراردادهاي جديد نفتي 

 است. ماه اعالم نمودهدارند، در نيمه دوم دي IPCموسوم به 

 (5) رژیماهنامه تحلیلی ان

 دوره دهم
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 بازار نفت طی يك ماه گذشته تحوالت نگاهی به

 تحوالت طرف تقاضا 

حادود   2016رشد تقاضاي جهاني نفت در ساال   1،(2017ويه براساس گزارش اوپك )ژان

ايان ميازان ناشاي از عملكارد بهتار       كاه ميليون بشكه در روز تخماين زده شاده    25/1

اسات. مياانگين تقاضااي نفات      و اروپا باوده  OECDكشورهاي آسيا پاسيفيك و عضو 

ساال   در شاده كاه  ميلياون بشاكه در روز بارآورد     44/94، معادل 2016جهان در سال 

 60/95ميليون بشكه در حادود   16/1ي جهاني نفت با تخمين رشد روزانه ا، تقاض2017

بيناي  خااطر پايش  است. اين ميزان رشد عمادتا  باه   بيني شدهميليون بشكه در روز پيش

نخسات   ماهاه در ساه  OECDانداز مثبت نيازهاي نفتي كشورهاي اروپاايي عضاو   چشم

ميليون بشاكه   2/31، در حدود 2016پك در سال ي نفت خام اوا. تقاضاستسال جاري 

ميلياون بشاكه در روز افازايش يافات. انتظاار       8/1، 2015در روز بود كه نسبت به سال 

ميلياون   1/32هازار بشاكه در روز باه     900، تقاضا با افزايش 2016رود پس از سال مي

 بشكه در روز برسد.

 

 عرضه تحوالت طرف

هزار بشاكه در   70اصالح  پس از 2017اوپك در سال نفت غير عرضهشود بيني ميپيش

سوي نروژ، روسيه و آمريكا صورت گرفته و در كال ايان   كه عمدتا  از) 2016سال در روز 

با اصالح كاهش يافته و  (هزار بشكه در روز را در پي داشته 710تعديل به نوعي انقباض 

هااي اصاالحي عمادتا     يل. ايان تعاد  شودهزار بشكه در روز  180رو به كاهش در حدود 

                                                 
1. "Opec Monthly Oil Market Report", Jan.2017   .  
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هااي  سوي روسيه، قزاقستان، چين، كنگو و نروژ خواهد بود و بالطبع بخشي از افازايش از

 رساند.  تعادل مي بهآمريكا را  هزار بشكه در روز( عرضه 230لي )احتما

 

 تولید نفت اوپك

اي هازار بشاكه   221كاهش  2016اساس منابع ثانويه در ماه دسامبر توليد نفت اوپك بر

 بيناي پيشاين درحالي است كه  .ميليون بشكه در روز رسيد 08/33داشت و به ميانگين 

هازار بشاكه در    150، در حادود  2017توليد مايعات گاز طبيعي اوپك در سال شود مي

سوي عارا،، آنگاوال و ليباي باوده در     افزايش توليد نفت اوپك عمدتا  از روز افزايش يابد.

خواهاد  ودي، نيجريه و ونزوئال توليد نفت كاهش قابال تاوجهي   كه در عربستان سعحالي

 ماههاساس منابع ثانويه طي سهميزان توليد نفت خام اعضاي اوپك بر 1يافت. در نمودار 

 است. ارائه شده 2016پاياني سال 

 

 . وضعیت تولید نفت خام اعضای اوپك طی سه ماه گذشته1نمودار 

 
 .دبيرخانه اوپك مأخذ:
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 دسامبرقیمت نفت در ماه  متوسط

درصاد افازايش    20طور تقريبي اوپك، در ماه دسامبر قيمت نفت به براساس منابع ثانويه

ماه و با درنظر داشتن تصميم مشترك اعضاي اوپك  18پس از  ريافت و براي نخستين با

ن دالر معامله شاد. مياانگي   50اي طور متوسط بشكهبه ،اوپك به كاهش توليد نفتو غير

درصاد كااهش يافات.     18، 2015 در مقايسه با ساال  2016قيمت نفت در سال  انهيسال

دالر به ازاي هار بشاكه    76/40معادل بشكه  2016قيمت نفت در سال  انهيميانگين سال

 اعالم شد.

 92/54 ايدالر افزايش باه بشاكه   84/7ميانگين قيمت نفت برنت در ماه دسامبر با 

ديت نايمكس باا  ييد و ميانگين قيمت نفت وست تگزاس اينترمدالر به ازاي هر بشكه رس

 انهيبشكه معامله شد. ميانگين سالدالر به ازاي هر  17/52اي بشكه ،دالري 40/6افزايش 

دالر و  13/45اي به متوسط بشاكه  2016درصد كاهش، در سال  16، با ICEنفت برنت 

 11يمكس نياز باا كااهش    ديت ناا يا انه قيمت نفات وسات تگازاس اينترم   يسال يانگينم

 دالر رسيد. 47/43اي درصدي، به بشكه

افزايش توليد نفت شيل آمريكا در ماه دسامبر و تقويت دالر آمريكاا اثار منفاي بار     

نوساانات قيمات نفات اوپاك،      2قيمت نفت وست تگزاس اينترميديت داشت. در نمودار 

خاناه اوپاك طاي    ديت و برنات باه نقال از آرگاوس، پاالس و دبير     يوست تگزاس اينترم

 است. ارائه شده 2017-2015هاي سال
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 2017-2015های . روند تغییرات قیمت سه مرجع نفتی بین سال2نمودار 

 )دالر به ازاي هر بشكه(

 
 .آرگوس، پالتس و دبيرخانه اوپكمأخذ: 

 

)اعام از سابك عارس، سابك بصاره،       1گريدهاي نفتي با مقاصاد منااطق چندگاناه   

درصاد   8/20دالر ياا حاداقل    82/8دراتي كويت( با متوسط افازايش  سنگين ايران و صا

دالر رسيد. اجزاي نفت اسااات   28/51اي طور ماهيانه به بشكهافزايش در ماه دسامبر به

ازاي هار بشاكه(   دالر باه  76/7درصدي ارزش ) 17)موربان و قطر( با افزايش  2خاورميانه

متوساط   1الر معامله شاد. در جادول   د 51/53اي طور متوسط بشكهطي ماه گذشته به

ارائه  2016هاي نوامبر و دسامبر قيمت انواع نفت خام منتخب سبد مرجع اوپك طي ماه

 است. شده

                                                 
1. Multiple Regions' Destination Grades  

2. Middle Eastern Spot Components  



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________ 

 

 

6 

 . متوسط قیمت انواع نفت خام منتخب سبد مرجع اوپك1جدول 

 )دالر به ازاي هر بشكه(       2016های نوامبر و دسامبر طی ماه

 
نوامبر 

2016 

دسامبر 

2016 

تغییر دسامبر/ 

 نوامبر
 درصد

 سال به روز

2015 2016 

 76/40 49/49 6/19 45/8 67/51 22/43 سبد

 سبك عربي

 سبك بصره

 سبك بوني

 اس سيدر

 گريسول

 سنگين ايران

 صادراتي كويت

 مارين قطر

 ميري

 ميناس

 موربان

 اورينت

 سبك رابي

 تركيبي صحرا

32/43 

97/41 

20/45 

63/43 

95/44 

42/42 

14/42 

25/44 

37/39 

72/40 

25/47 

69/41 

92/43 

13/45 

92/51 

87/50 

91/53 

12/52 

41/53 

41/51 

93/50 

08/52 

86/45 

68/49 

93/54 

67/48 

22/52 

82/53 

60/8 

90/8 

71/8 

49/8 

46/8 

99/8 

79/8 

83/7 

49/6 

96/8 

68/7 

98/6 

30/8 

69/8 

9/19 

2/21 

3/19 

5/19 

8/18 

2/21 

9/20 

7/17 

5/16 

22 

3/16 

7/16 

9/18 

3/19 

85/49 

87/47 

95/52 

38/51 

96/52 

80/48 

13/48 

71/50 

11/41 

17/49 

87/53 

94/44 

83/52 

79/52 

96/40 

53/39 

02/44 

69/42 

61/43 

57/39 

30/39 

43/41 

02/34 

11/41 

83/44 

44/38 

62/42 

28/44 

 ساير انواع نفت خام

 برنت

 دبي

 اسموس

 ال ال سي

 مارس

 اورئال

 دبليوتي آي

 

13/45 

98/43 

64/45 

79/46 

30/42 

83/43 

67/45 

 

57/53 

08/52 

81/53 

53/53 

39/49 

28/52 

02/52 

 

44/8 

10/8 

17/8 

74/6 

09/7 

45/8 

35/6 

 

7/18 

4/18 

9/17 

4/14 

8/16 

3/19 

9/13 

 

41/52 

94/50 

14/51 

36/52 

19/48 

90/51 

73/48 

 

76/43 

39/41 

37/42 

96/44 

12/40 

16/42 

27/43 

 هاتفاضل

 برنت/دبليو تي آي

 برنت/ ال ال سي

 برنت/ دبي

 

54/0- 

66/1- 

15/1 

 

55/1 

04/0 

49/1 

 

09/2 

70/1 

34/0 

 

- 

- 

- 

 

69/3 

05/0 

48/1 

 

49/0 

19/1- 

37/2 

 .: آرگوس، ارتباط مستقيم، دبيرخانه اوپك و پالتسمأخذ
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 از اقتصادیاندچشم

اين ميزان حركت  .است تازگي دچار اندكي انقباض شدهپويايي رشد اقتصادي جهان به

هاي رشد توليد بينيبنابراين پيش ،پيش خواهد رفت 2017با همين روند در سال 

چشمگيري در پويايي رشد اقتصادي  آثاردرصد افزايش  1/0با  جهانناخالص داخلي 

درصد در سال  2/3درصد در سال گذشته به  3اقتصادي از  كه ميزان رشد طوريهدارد ب

است و  OECDخواهد رسيد. اين ميزان رشد ناشي از رشد اقتصادي كشورهاي  2017

اروپا با رشد اقتصادي همراه  رود در سال جاري ميالدي آمريكا، ژاپن و منطقهانتظار مي

درصد اصالح  8/1 درصد به 7/1از  2017در سال  OECDباشند. رشد اقتصادي كل 

 كنندههاي اخير اقتصادي است و منعكسخواهد شد. اين اصالحات صرفا  براساس توسعه

مثبت  آثارتواند هاي محرك مالي در آمريكا يا تصميمات سياسي ديگر كه ميمقياس

نيست. مضافا  اينكه، يك تعادل مستمر مجدد در بازار نفت پس از توافق  ؛باشد داشته

رفتن رشد اقتصادي خواهد شد و بار ديگر  عضاي اوپك و غيراوپك باعث باالاخير ميان ا

 ها را افزايش خواهد داد.گذاريسرمايه

هاي چشمگير بخش نفت و توسعه در اقتصادهاي نوظهور ازجمله روسيه توسعه

معادل  2017و  2016هاي اقتصاد داخلي تفاضل رشد اقتصادي اين كشور را بين سال

، 2017عبارت ديگر رشد اقتصادي روسيه در سال به .دهدنشان مي 1(PPدرصد ) 1/0

 است. بيني شدهدرصد بيشتر از رشد اقتصادي سال گذشته پيش 1/0

درصد بود  2/7، 2016رشد اقتصادي هند در سال اوپك،  براساس منابع دبيرخانه

است.  بيني شدهدرصد در سال جاري پيش 1/7درصدي،  1/0كه اين ميزان با كاهش 

بدون تغيير مانده و در سال جاري، تقريبا  ها براي رشد اقتصادي چين و برزيل بينيپيش

                                                 
1  . Percentage Point 
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كه در درصد خواهد رسيد در حالي 8/3درصدي به  4/0اين ميزان در برزيل با احياي 

درصد  7/6درصد بود. رشد اقتصادي چين در سال گذشته  4/3اين ميزان  2016سال 

 درصد خواهد رسيد. 2/6جاري به اين ميزان در سال  ،بود

ها در رشد اقتصادي جهان، مسائل سياسي در سراسر جهان در كنار عدم قطعيت

وزن زيادي گرفته و تصميمات سياست پولي از اهميت بسزايي برخوردار خواهد بود. با 

رود كه توجه به تورم احتمالي و عدم توازن در حال پيشرفت در بازار نفت، انتظار مي

همچنان استمرار يابد  2017هاي پولي فدرال رزرو آمريكا در سال سازي سياستهنجار

هاي مركزي مهم نيز قابل اعمال خواهد بود با اين تفاوت ها در ساير بانكاين سياست

( موضع نسبتا  BoJ( و بانك ژاپن )ECBويژه ازسوي بانك مركزي اروپا )هكه در آنها ب

 تر خواهد بود.منطبق

بيني و پيش 2016هاي درصد نرخ رشد اقتصادي و اصالحات در سال 2در جدول 

 است. ارائه شده 2017آن براي سال 
 

 2017-2016. درصد نرخ رشد اقتصادی و اصالحات 2جدول 
 روسیه برزيل هند چین انگلستان اروپا منطقه ژاپن آمريكا OECD جهان 

 2016سال 

تغییر از 

 ماه قبل

3 

1/0 

7/1 

0 

6/1 

0 

1 

2/0 

6/1 

0 

2 

1/0 

7/6 

0 

2/7 

3/0- 

4/3- 

0 

5/0- 

1/0 

 2017سال 

تغییر از 

 ماه قبل

2/3 

1/0 

8/1 

1/0 

2/2 

1/0 

1/1 

2/0 

4/1 

1/0 

1/1 

1/0 

2/6 

0 

1/7 

0 

4/0 

0 

9/0 

1/0 

 .دبيرخانه اوپكمأخذ: 

 

 

 



 

 __________________________________________  

 

 

9 

 های نفتی در جهانوضعیت فرآورده

 طوريهاي داشت بپيچيدههاي نفتي طي ماه دسامبر در حوزه آتالنتيك عملكرد فرآورده

هاي صادرات بازار از حمايت فرصتدليل فراهم بودن كه در بازار داخلي بنزين آمريكا به

برخوردار شد و اين حمايت عمدتا  براي تأمين بنزين آمريكاي التين بود. اين امر در كنار 

دد بازار بنزين و احياي مج 1نسبي بازار تقاضا اعالم شده كه باعث كراك اساردسالمت 

هاي با طي ماه دسامبر بود. اينگونه عملكردهاي مثبت در كنار تقاضاي باال براي فرآورده

سواحل خليج آمريكا  WTIبراي نفت خام  3هاي سود پااليشيبه حاشيه 2،تقطير مياني

، به ميانگين 2016دالر افزايش يابد و طي ماه دسامبر  2اجازه داد نسبت به ماه نوامبر 

 برسد.به ازاي هر بشكه  دالر 80/7

هاي نفتي اروپا طي ماه گذشته ميالدي عليرغم هواي سرد تضعيف بازار فرآورده

غرس اروپا نسبت به ماه  سود ناخالص فروش براي نفت برنت در شمال شد و حاشيه

 رسيد.به ازاي هر بشكه دالر  50/5نوامبر يك دالر كاهش يافت و به ميانگين 

باال بودن تقاضاي فصلي، وضعيت دليل ها در آسيا بهفرآوردهدر ماه گذشته، بازار 

ها و بازگشت دليل پايان تعميرات فصلي برخي پااليشگاهخوبي داشت. با وجود اين، به

هاي البته با باال رفتن اندك قيمت نفت حاشيه ،آنها به بازار بر سطح عرضه افزوده شد

 سود پااليشي با كاهش مواجه شد.

 40/7اي ه سود ناخالص پااليشي در سنگاپور طي ماه دسامبر بشكهميانگين حاشي

                                                 
1. Crack Spread 

هاي نفتي است كه به فاصله بهاي يك بشكه محصول توليدي يك كلمه پركاربرد در صنعت پااليش نفت و فرآورده

  هاي فعال در سراسر جهان اشاره دارد )م(گاهي و يك بشكه نفت خام دريافتي توسط پااليشگاهپااليش

2. Middle Distillates  

3  . Refining Margin )حاشيه سود ناخالص فروش( 
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 دالر تخمين زده شد كه نسبت به ماه قبل آن يك دالر كاهش يافت.

گاز، نفت سفيد و بنزين( در بازار فوس خليج فارس اصلي )نفت قيمت سه فرآورده

انگين قيمت سه مي 3 نموداردر يافت.  افزايش نسبيطي ماه دسامبر نسبت به ماه نوامبر 

براساس روزهاي برگزاري دسامبر اصلي نفتي در بازار فوس خليج فارس طي ماه  فرآورده

 است. معامله ارائه شده

 

 . میانگین قیمت سه فرآورده اصلی نفتی در بازار فوب خلیج فارس طی ماه دسامبر3نمودار 
 )دالر به ازاي هر بشكه(    

 
 .نفت الملل شركت مليامور بينخذ: أم
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 های مورد تأيید شركت ملی نفت برای مناقصات آتی باالدستی ايرانشركت

 29شركت ملي نفت ايران ليست  1،(2017ژانويه  6ميس ) نامههفتهگزارش براساس 

شركت خارجي كه صالحيت امضاي قرارداد باالدستي را مطابق با قراردادهاي جديد 

در است. نخستين مناقصه  ماه اعالم نمودهديدوم  دارند، در نيمه IPCنفتي موسوم به 

توليد  اند كه مناقصهكشور اظهار داشتهبرگزار خواهد شد و مقامات رسمي سه ماه آينده 

هزار بشكه نفت ميدان آزادگان جنوبي در ابتدا مطرح خواهد شد. زمان نهايي اعالم  50

 گردد.بر مي 2016نوامبر و دهم دسامبر  19به تاريخ  هاشركتييد صالحيت أت

ييد شود تحت قرارداد أهاي آنها توسط شركت ملي نفت تهايي كه صالحيتشركت

IPC ميدان نفت و  50شوند. بنابر اعالم شركت ملي نفت دعوت به امضاي قرارداد مي

اكنون نيز دو ميدان مرزي آزادگان شمالي گاز كشور به مناقصه گذاشته خواهد شد. هم

هزار بشكه در روز( براساس قرارداد  115( و ميدان يادآوران )هزار بشكه 80)روزانه 

IPC چين ملي نفتچيني يعني شركت  شركتدو تر اند. پيشبراي مناقصه اعالم شده 

CNPC بودند. مضافا   و سينوپك تحت قراردادهاي بيع متقابل در مناقصه پذيرفته شده

ستقيم نهايي شده و توسط ماينكه قراردادهاي دو ميدان ذكر شده از طريق مذاكره 

است. شركت فرانسوي توتال و شركت ملي نفت چين با  انجام نشده 2ايدوره مزايده

اند و پارس جنوبي را پذيرفته 11فاز  ، توافق پروژه2016ر ماه نوامبر د 3HoAامضاي 

طور براي ميدان گازي فرزاد بي، به 4او ان جي سي ونديش مذاكرات با شركت هندي

                                                 
1. MEES (6 Jan. 2017), Weekly Energy, Economic & Geopolitical Outlook, Vol. 60. 

No. 01.  
2  . Round Bid 

3. Head of Agreement  

4  . ONGC Vendis 
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عنوان بهتوتال فرانسه، اني ايتاليا و شركت شل  هايشركت است. صورت گرفته مستقيم

اند. شركت ملي گازپروم روسيه و در فهرست قراردادها قرار گرفتههاي اروپايي شركت

و  1هاي روسي زاروبژنفتاما شركت ،شركت الك اويل نيز در اين ليست قرار دارند

( MoUsقرارداد همكاري ) 2016والي و اكتبر سال هاي جدليل اينكه در ماهبه 2تاتنفت

(MoUsامضا كرده ) اند در اين ليست قرار ندارند. شركت هلندي شلومبرگر كه

با وجود تهديد دونالد  ،بزرگترين شركت حفاري نفت جهان از نظر ارزش بازار است

 يراني،اي با تهران اعالم كرد براي مطالعه ميدان نفتي اترامپ براي لغو توافق هسته

دليل اولويت انتقال (. به2016دسامبر  2است )ميس،  ( امضا كردهMoUsتوافق اوليه )

عنوان توانند بههاي مهم فرانسوي ميو شركت رشولمبرگهاي فناوري به ايران، شركت

اي در نقش برجستهنيز ژاپني  هايهاي مناسب مطرح شوند. در اين بين شركتگزينه

با ايران  MoUsاقصات آتي دارند. البته هيچ شركت ژاپني قرارداد فهرست قراردادهاي من

 الم كردهامضا نكرده و شركت ايناكس عالقمندي خود را براي شركت در اين مناقصات اع

آزادگان جنوبي قرارداد  قرارداد بيع متقابل براي پروژه اساساست. اين شركت پيشتر بر

هاي ژانويه تا نوامبر ژاپن از ايران طي ماهعانات نفت و ميامضا كرده بود. ميانگين واردات 

هزار بشكه در  170بيش از  2015هزار بشكه در روز بوده كه نسبت به سال  227، 2016

 است. افزايش يافتهروز 

شركت در اين  چهارترين مشتري نفتي ايران با حضور عنوان اصليچين به

و  CNPCو شركت چيني اي خواهند داشت. در كنار دمناقصات نقش برجسته

در اين فهرست  ملي نفت چين و شركت ملي نفت فالت قاره چين سينوپك، دو شركت

                                                 
1. Zarubezhneft  

2. Tatneft  
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است مياديني نيز عرا، هايي در ميادين مجري مجموعه پروژه CNOOCقرار دارند. 

ديكي ميدان پايدار و چشمه در نزو  رز با ايران(م)همعرا،  1واقع در استان ميسانكه 

رسد، رقابت براي نظر مياست. به گذاشته شدهدر فهرست مناقصه  خوش قرار دارد كه

هايي كه شركت ملي و شديد باشد. از ميان شركت فشردهميدان آزادگان جنوبي  مناقصه

توتال و شل براي مطالعه بر اندونزي،  پتروناس هايييد صالحيت كرده، شركتأنفت ت

هاي خارجي در جدول ذيل نام شركت اند.امضا كرده MoUsروي ميادين قرارداد اوليه 

ارائه آتي باالدستي ميادين نفت و گاز كشور  تييد شركت ملي نفت در مناقصاأمورد ت

 است. شده

 

 يید شركت ملی نفت در مناقصات آتیأهای خارجی مورد تشركت .3جدول

 كشور شركت

 ايناكس

 ايتوچي

 اكتشاف نفت ژاپن

 ميتسوبيشي

 ميتسُل

 ژاپن

 (CNOOCمناطق خشكي چين ) شركت ملي نفت

 شركت ملي نفت چين

 شركت ملي نفت فالت قاره چين

 سينوپك

 چين

 شركت گاز كره

 (Posco Daewooپوسكا دائوو )
 كره

 اندونزي پرتامينا

 مالزي پتروناس

 تايلند (PTTEPشركت ملي اكتشاف و توليد نفت تايلند )

                                                 
1. Misan  
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 كشور شركت

 هند شركت نفت و گاز ويندش هند

 الك اويل

 گازپروم
 روسيه

 اساانيا (CEPSAشركت نفت اساانيا )

 نروژ (DNOشركت نفت و گاز )

 ايتاليا اني

 دانمارك (Maerskمائرسك )

 اتريش (OMVشركت نفت )

 فرانسه -انگليس (Perenco)پرنكو 

PGNIG لهستان 

 انگليس و هلند شل

 فرانسه توتال

 آلمان (Winter Shallوينترشل )

 هلند شلمبرگر

 آرژانتين ترولپالس پ

 .شركت ملي نفت ايران و ميس مأخذ:

 

را  ميدان آزادگان جنوبيايران در نظر دارد در مرحله اول توسعه، سطح توليد فعلي 

هزار بشكه در روز و در مرحله دوم توسعه به  320ر بشكه در روز به اهز 50از روزانه 

زادگان شمالي و يادآوران به هاي آميداناحتماال  وقتي هزار بشكه در روز برساند.  600

در مرحله اول توليد ميدان  د.شبرانگيز خواهند بسيار رقابت ،مناقصه گذاشته شوند

سوم توليد از  هزار و در مرحله 180هزار بشكه در روز و در مرحله دوم  115يادآوران 

ل هاي چيني توانمندي انتقاهزار بشكه در روز خواهد رسيد. شركت 300اين ميدان به 

البته پيشتر پيمانكاران شركت ملي نفت  .اين ميادين را دارند دانش خود براي توسعه

دليل عملكرد ضعيف خود در ميدان آزادگان جنوبي حكم خلع به 2014چين در سال 
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به مناقصه گذارده  1396ميدان ديگر در ابتداي سال  15تا  10يد دريافت كردند. 

سوي شركت ملي نفت مجزا ميدان آزادگان جنوبي ازطور اما پيش از همه به ،خواهد شد

ييد صالحيت أشركت داخلي نيز براي شركت در مناقصه ت 11شود. كشور پيشنهاد مي

اند كه عبارتند از: شركت نفت و گاز پرشيا، شركت پتروپارس، شركت مهندسي و شده

و گاز ، شركت دانا انرژي، شركت پتروايران، شركت نفت OIECساختمان صنايع نفت 

(، KAAاالنبيا )(، شركت خاتمIDROمانا، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران )

(؛ شركت گسترش انرژي IRGC) بخش مهندسي سااه پاسداران انقالس اسالمي

گذاري غدير (، شركت سرمايهPGFKپاسارگاد، شركت پتروگوهر فراساحل كيش )

 (CNPC) ملي نفت چينت شرك ،درصد 1/50شركت توتال (. 2016اكتبر  7)ميس، 

عهده دارند. درصد از سهم عملياتي پروژه را به9/19درصد و شركت پتروپارس  30

)توافق اوليه( را تحت  HoAشركت نفت و گاز پرشيا نخستين شركت داخلي است كه 

براي ميادين كوپال، مارون، ياران شمالي و جنوبي در ماه اكتبر كسب  IPCقرارداد 

 است. ارائه شده IPCميادين نفت و گاز مورد مناقصه تحت  4ل در جدو است. كرده

 

 (IPCاساس قراردادهای جديد نفتی ايران )میادين نفت و گاز مورد مناقصه بر .4جدول

 **(Brown Fieldمیدان در حال تولید ) *(Green fieldمیدان كشف شده )

 میادين گازی میادين نفتی میادين گازی میادين نفتی

 جنوبيآزادگان  .1

اليه نفتي پارس  .2

 جنوبي

 چنگوله .3

 فاز سوم )دارخوين( .4

 گلشن و فردوسي .5

 جفير .6

 پارس جنوبي 11فاز  .12

 فرزاد اي .13

 بالل .14

 كيش .15

 پارس شمالي .16

 گلشن و فردوسي .17

 ميادين خامي .18

 آس تيمور .25

 بنگستان -ازاهو .26

 بنگستان -منصوري .27

 فروزان .28

 سروش .29

 نوروز .30

 درود .31

 بيجار هتنگ .42

 پااليشگاه ايالم .43
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 **(Brown Fieldمیدان در حال تولید ) *(Green fieldمیدان كشف شده )

 میادين گازی میادين نفتی میادين گازی میادين نفتی

 ساهر .7

 سوسنگرد .8

 سهراس .9

 بند كرخه .10

 اروند .11

 آغار .19

 هالگان .20

 باغون -سفيد .21

 زاخور -سفيد .22

 دي .23

بنگستان و  -كارون .24
NGL- 1700 

 سلمان .32

 آبان .33

 پايدار .34

 پايدار غرس .35

 دنان .36

 خوشچشمه .37

 دالاري .38

 نفت شهر .39

 سومار .40

 دهلران .41

 .شركت ملي نفت ايرانخذ: أم

شف شده و آماده ورود به ميدان نفتي يا گازي كشف شده توسط شركت ملي نفت ايران يا توسط شركت ملي نفت ايران ك*

 مرحله توسعه است.

 است. برداري و توليد رسيدهميداني كه قبال  به بهره **

 

 نشان داده شدهفو، در شكل ذيل مكان ميادين نفت و گاز ذكر شده در جدول 

 است.
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 نفتی نفت و گاز، پااليشگاه و پايانه شكل میادين/ خط لوله

 
 

 در ايران و جهان همراه سوزی گازهایمشعلبررسی وضعیت 

مكعب گاز طبيعي در سراسر جهان در قسمت توليد نفت، انه ميلياردها متريسال

تواند اهرم رشد شود. فلرينگ گاز منابع با ارزش انرژي كه ميسوزي )فلرينگ( ميمشعل

كند. اقتصادي و پيشرفت در روند توليد نفت ميان كشورها باشد را هدر و ضايع مي

شود. در اتمسفر مي 2COها تن گاز ه باعث تغييرات جوي و انتشار ميليونمضافا  اينك

هاي نفتي و ساير ها، شركتمنظور رفع اين مسئله بانك جهاني با همكاري دولتبه

هاي اي براي فروش گاز در بازارها و استفاده بهينه از آن فعاليتمؤسسات توسعه

 است. متعددي را آغاز كرده

حال توسعه گاهي بازارهاي انرژي در ؛وزي گاز مختلف استسعلل بروز مشعل

گذاران به شدن سرمايه عالقههستند و عملكرد ضعيفي دارند كه باعث سرخوردگي و بي



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________ 

 

 

18 

شود. در برخي موارد، محيط قانوني، مقرراتي و عملياتي سوزي ميحذف مشعل برنامه

راج نفت اغلب در مناطق گذاري نارساست. مضافا  اينكه توليد و استخبراي سرمايه

ها با بازارهاي مصرف فاصله دارند و زيربناي پذيرد كه فرسنگاي صورت ميدورافتاده

هاي بر، مورد نياز است. با گازي جديد يا شبكه اي براي تأسيس خطوط لولهگسترده

گذاري است تا هزينه )بانك وجود اين موانع، استفاده از گازهاي همراه بيشتر سرمايه

 .(12015مي  22اني، جه

براساس آمار و اطالعات بانك جهاني، سطح سوزاندن گازهاي همراه )فلرينگ( ميان 

محيطي هنوز در هاي سنگين اقتصادي و زيستگاز با وجود هزينه هتوليدكنندگان عمد

جهان بسيار باالست. بانك جهاني اعالم داشته كه سطح فلرينگ گاز در جهان در سال 

افزايش نسبت به سال از ميليارد مترمكعب بوده كه اين ميزان نشان  147معادل  2015

است. اين  ميليارد مترمكعب بوده 145در اين سال سطح فلرينگ معادل  .دارد 2014

شك بيشتر از سال قبل خواهد بود. كشورهاي داراي فلرينگ بي 2016ميزان در سال 

، آمريكا با 1/12، ايران با 2/16، عرا، با 2/21ترتيب عبارتند از: روسيه با باال در جهان به

 ميليارد مترمكعب. 3/9و ونزوئال با  9/11

ويژه ازسوي عرا، و آمريكا نسبت هفلرينگ عمدتا  به رشد كلي توليد نفت بافزايش 

درصد،  1/22سطح فلرينگ عرا، با افزايش  2015-2013هاي شود. بين سالداده مي

 7/2درصد طي زمان ياد شده،  29آمريكا با رشد ميليارد مترمكعب و فلرينگ  9/2

است كه در اصل روند معكوس كاهش فلرينگ اتفا،  ميليارد مترمكعب افزايش يافته

 است. افتاده

                                                 
1. Chavez, D. (May 22, 2015). "Initiative to Reduce Global Gas Flaring", Retrieved 

from www.worldbank.org  
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 7/52طور كلي ، به2015منا در سال  نفت و گاز در منطقه توليدكنندگان عمده

ميليارد  3/2، 2013ال اند كه نسبت به سميليارد مترمكعب از گاز خود را فلر كرده

بر  1ميس نامههاي هفتهاست. براساس تحليل درصد افزايش يافته 5/4مترمكعب يا 

درصد از  8/35در  2هاي آماري بانك جهاني، توليدكنندگان بزرگ هيدروكربوري مناداده

رشد اندك و رو  2013سهيم بودند كه نسبت به سال  2015جهان طي سال  گاز فلر شده

 است. درصد بوده 9/35كه اين ميزان در سال ذكر شده معادل طوريني داشته بهبه پايي

عرا،، ايران و الجزاير در ميان توليدكنندگان ديگر منا نقش اصلي را در فلر گاز بازي 

ازاي هر واحد توليد شده( مطرح كنند. وقتي بحث شدت فلرينگ )گاز فلر شده بهمي

 است. رهاي منا روند كاهشي منظمي در پيش داشتهشود، ايران در ميان ساير كشومي

لحاظ شدت فلرينگ قرار دارد در سال ساير توليدكنندگان منا به رأس عرا، كه در

لحاظ كل است. در مقابل، ايران به درصد از گاز توليدي خود را سوزانده 5/73، 2015

دارد. عرا،،  م قراردرصد در رتبه چهار 2/7فلر در رتبه دوم و از نظر شدت فلرينگ با 

كشور نخست در فلرينگ گاز ميان كشورهاي منا  پنجايران، الجزاير، مصر و ليبي 

دليل شرايط نامناسب ژئوپليتيكي و اقتصادي ناگزير الذكر بههستند، البته كشورهاي فو،

 اند.به فلرينگ شده

هم اما س ،سرعت به سطح توليد نفت خود افزوده استبا وجود اينكه عرا، به

كه با توجه به دستاوردهاي شركت شل در  طوريفلرينگ آن در حال كم شدن است به

يك و زبير  هاي رميله، قرنهج گاز از ميدان( در استخراBGCشركت گاز بصره ) اداره

درصد را  5/63اين كشور  2016نخست سال  ماههآوردهاي جاري فلرينگ در سهبر

                                                 
1. MEES, Jan. 2017; "Iraq and Iran only Exceeded by Russia in Global Gas Flaring"  

2  . MENA 
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 است. در كل سطح فلرينگ گاز افزايش يافته ،شده اما عليرغم ارقام ذكر دهد.نشان مي

ميليون  700 حدود ،2016بود تا پايان سال  ريزي كردهشركت گاز بصره برنامه

. نشده استباشد كه در عمل اين امر امكاناذير  فوت مكعب در روز استخراج گاز داشته

ه در ماه است ك سخنگوي شركت شل به خبرگزاري ميس در اين خصوص اظهار داشته

ميليون فوت مكعب گاز خام  667شركت گاز بصره در يك روز توانسته  2016آگوست 

)مايعات گاز  NGLاي يند سه مرحلهآبرداشت كند. شركت گاز بصره در حال اجراي فر

هاي وي، اين هاي خور الزبير و رميله شمالي است. براساس گفتهطبيعي( در نيروگاه

هزار  150است كه  توليد كرده LPG ،2016 سال طيتن در روز  4000ت كشر

كند. شركت گاز بصره عرا، را در روز براي تأمين بازار داخلي كفايت مي LPG رسيلند

عنوان يك منبع درآمدي براي اين كشور به LPGقادر به گسترش صادرات ميعانات و 

 است. كرده

هاي گازي توليد بر، هگاز داخلي را دارد كه در نيروگا ايران بيشترين ميزان عرضه

است  ها محدود شدهگذاريها ميزان سرمايهدليل تحريمشود. بهو پتروشيمي مصرف مي

المللي ورود كنند، در وضعيت استخراج گاز كشور ارتقا هاي بينكه شركتو در صورتي

 (.2016شود )ميس، دسامبر حاصل مي

گذاران، دچار ودن براي سرمايهدليل جذاس نبازسوي ديگر، بخش باالدستي الجزاير به

است. اين در حالي است كه اخيرا  با تقويت صادرات گاز از طريق خط لوله به  ركود شده

ايتاليا، پس از مذاكرات شركت ملي سوناتراك و اني ايتاليا درخصوص قيمت گاز، به دولت 

شود هاي گازي اين كشور مجددا  تدبير الجزاير پيشنهاد شد كه درخصوص سياست

افزايش يافت، ركورد توليد، باعث  2015-2013هاي )همان(. وقتي فلرينگ مصر بين سال

 75/3به  2016شود. استخراج گاز مصر در آوريل  شد سطح فلرينگ با كاهش موقتي ديده
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ميليارد فوت  35/4اما اين ميزان در ماه اكتبر به  ،ميليارد فوت مكعب در روز كاهش يافت

كار ميدان بزرگ با آغاز به 2017رود تا پايان سال يش يافت و انتظار ميمكعب در روز افزا

ميليارد  8/1 ،2015-2013هاي افزايش بيشتري يابد. فلرينگ ليبي نيز بين سال 1ظهر

خاطر حمالت پي در پي به درصد( كاهش يافت و توليد نفت نيز به 41مترمكعب )

شك اين و تصميم به حل مسائل جنگي بيهاي نفتي، محدود شد. هرگونه اقدام زيرساخت

كشور برتر منا كه داراي باالترين  ده، 4روند كاهشي را وارونه خواهد ساخت. در نمودار 

 است. اند، ارائه شدهبوده 2015-2013هاي سطح فلرينگ طي سال

 

 2015-2013های بین سال سوزی گازهای همراهدر مشعلده كشور برتر منا  .4نمودار

 
 .بانك جهانيمأخذ: 

                                                 
1. Zohr Field  

    2013 

    2014 

    2015 

 عراق         ايران   لیبی          مصر         الجزاير    كويت         امارات         قطر         عربستان    عمان
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