تهفع لحیح نَفتِ َِفب اؼت
ایٍ ـٓط ثب خًؼیت َ ۰۱٬۳۶۶فط (ثطآٔضز ۰۹۳۱خ ).زض ثرؿ نفت َفبء ـٓطؼتبٌ ضـت لطاض زاضز.
يؽبحت ثرؿ نفت َفبء  ۰۳۶کیهٕيتط يطثغ ٔ يؽبحت يطکع ـٓط نفت َفبء  ۶۹/5کیهٕيتطيطثغ اؼت.
ثرؿ نفت َفبء یکی اظ ثرفٓبی حبلهریع ـٓطؼتبٌ ضـت يیثبـس کّ اضتفبع آٌ اظ زضیب  -۰۱يتط
اؼت ٔ ایٍ ـٓط زض  ۶۲کیهٕيتطی ضـت لطاض زاضز ٔ یکی اظ ـٓطْبی تٕیؽتی اؼتبٌ گیالٌ زض ـًبل
ایطاٌ اؼت.نفت َفب زض ـًبل ـطلی ـٓطؼتبٌ ضـت ٔالغ ـسِ اؼت ٔ اظ ـًبل ثّ زضیب ٔ اظ خُٕة
ثّ ثرؿ کٕچکمفٓبٌ ٔ اظ ـطق ثّ ـٓطؼتبٌ آؼتبَّ اـطفیّ ٔ اظ غطة ثّ ثرؿ ذفکجیدبض ٔلم
يیـٕز.

نفت ثّ يؼُی ظيیٍ گم(ذبک) حبلم ذیع ٔ َفب ثّ يؼُی کفت ثطَح يی ثبـس .ايالک نفت َفب زض
ظيبٌ َبلط انسیٍ ـبِ ٔ يظفط زیٍ ـبِ خع ايالک ذبلّ ـبِ ثٕز.

خًؼیتی ـٓط:ـٓط نفت َفبء ثب حسٔز ْ ۰۱عاض َفط خًؼیت اظ يحالت يطٔاَکالیّ ٬ؼط ثبظاض( خٕضـط)
ثبالخٕض ـط ٬ذفکطٔز  ٬تٕچبء ٬گُدؼهی يحهّ  ٬لبزات يحهّ  ٬تفکیم ـسِ ایٍ ـٓط زاضای  ۲۶ضٔؼتب
يیجبـس اظ ضٔؼتبْبی يؼطٔف يیتٕاٌ ثّ ضٔؼتبی ظیجبکُبض یب ًْبٌ ػهی آثبز٬ضٔؼتبی نیچبء٬ضٔؼتبی
زْؽط٬ضٔؼتبی فرط آثبز٬ضٔؼتبی تٕچبانًبٌ٬ضٔؼتبی گففّ اـبضِ ًَٕز .يُبطك ـٓطی نفت َفب ثّ
لٕضت ظیط تمؽیى ثُسی يی گطزز:

يُبطك ـٓطی نفت َفبء :
تٕچبء  -يطٔاَکالیّ  -ثبال خٕضـط  -ؼبزات يحهّ
تمؽیًبت کفٕضی


ثرؿ نفت َفبء ـبيم :

·

زْؽتبٌ خیطُْسِ نفت َفبء

·

زْؽتبٌ ػهیآثبز ظیجبکُبض

·

زْؽتبٌ گففّ نفت َفبء

·

زْؽتبٌ خیطُْسِ ثرؿ نفت َفبء ـبيم ضٔؼتبْبی:

ثهكسِ  -پیچبِ  -تٕچبِ آنًبٌ  -خیطُْسِ  -چبنكؿ  -ذفك ضٔز  -زِ ؼط  -زِ يطز ؼطا  -ظُْسِ  -ؼبنؽتبٌ
 كطز ذیم ٔنى  -الـّ  -نؽكٕ  -نیچبِ َٕ -حساٌ َٕ -ضٔز·

زْؽتبٌ ػهی آثبز ظیجبکُبض ثرؿ نفت َفبء ـبيم ضٔؼتبْبی:

اژزْب ثهٕچ  -اژزْبکیب  -ايیهساٌ  -تبظِ اثبز  -خهیساٌ  -چبنكؿ الت  -چَٕچُبٌ  -ذفك اؼطهد  -زٔثبج -
ـًٓیطؼطا  -ػهي اثبز  -فرط اثبز  -يهكسِ ٔ َٕزِ
·

زْؽتبٌ گففّ ثرؿ نفت َفبء ـبيم ضٔؼتبْبی:

اخي ثٕظايّ  -اؼطهك  -ثباليحهّ گففّ  -پػ ثیدبض گففّ  -خٕپفت  -خٕضيبة  -چبفٕچبِ  -چپك ـفیغ
يحهّ  -چپك َبظًي يحهّ  -چهیكساٌ  -ـیربٌ گففّ  -ػهي ثعايّ  -كُبض ؼط اضثبثي  -النّ گففّ -
نیًٕچبِ ٔ يیبٌ يحهّ گففّ

موقیت جغزا فیایی :
آة ٔ ْٕای ذٕة زض نفت َفب ـطایظ ثؽیبض يُبؼجی ثطای ضـس گیبْبٌ ٔ ایدبز فضبی ؼجع ٔطجیؼت زض
ایٍ يُطمّ يیجبـس ٔ طجیؼت ظیجبی يحیظ ذمٕلب اططاف ضٔزذبَّ اـًک کّ اظ ٔؼظ ـٓط نفت َفب
يیگصضز ٔاظ خُٕة ثّ ـًبل ثّ زضیب يیطیعز ـبیبٌ شکط اؼت کّ ًْیٍ ضٔزذبَّ اظ ضؼتبی فرطآثبز يیگصضز
ٔثّ ظیجب کُبض ذتى يیفٕز پم ظیجب کُبض يطثٕط ثّ ًْیٍ ضٔذبَّ اـًک يیجبـس٬تًبو ايالک اططاف ایٍ
ضٔزذبَّ زاضای يٕلیت تٕضیؽتی ثبنمِٕ ای يی ثبـس.
يطزيبٌ نفت َفب ذَٕگطو ٔ يًٓبٌ َٕاظ ٔ يٓطثبَتطیٍ يطزيبٌ گیالٌ ظيیٍ يیجبـُس.
گذری بزتاریخ لشت نشاء
ؼطظيیٍ نفت َفب اظ يُبطك لسیًی گیالٌ اؼت کّ ؼبثم ّٔ تبضیری آٌ ضا ثُب ثّ آثبض ثبؼتبَی ذطاثّْبی
يٕخٕز زض آٌ ثّ لجم اظ اؼالو يیضؼبَُس .نفت َفب اظ َظط يٕلؼیت خغطافیبیی زض يُطمّ ثیّ پػ ٬یؼُی

زض غطة گیالٌ (غطة ؼفیسضٔز) ٬لطاض زاضز ٬خعء أنیٍ يُبطمی ثٕز کّ يصْت تفیغ ضا پصیطفت ٔ ثّ ًْیٍ
ػهت ثیؿ اظ زیگط يُبطك لحُ ّٔ زضگیطیْب ٔ پیکبضْبی ذَٕجبض ٔ ذَٕیٍ ثٕز.
زض زٔض ِٔ لفٕیبٌ ثّ زنیم يبنیبتْبی ؼُگیٍ ٔ ففبضْب ٔ ؼتى گطیْب ٬لیبوْبی ضٔؼتبیی ٔ يجبضظات
زْمبَی زض آٌ أج گطفت ٬لیبو ضٔؼتبیی ايیط زٔ ثبج ثّ ؼبل  ’ِ ۳۷۱ق ٔ لیبو ضٔؼتبیی ثّ ضْجطی ثٕؼؼیس
يیطچپک ثّ ؼبل  ’ِ ۰۱۱۶ق ٬خُجؿ ضٔؼتبیی کبضکیب ػهی حًعِ زض ؼبل  ’ِ ۰۱۱۱ق ٔ لیبو زْمبَی ثّ
ضْجطی کبنُدبض ؼهطبٌ يؼطٔف ثّ ػبزنفبِ ٔ غطیت ـبِ زض ظيبٌ ـبِ لفی ثّ ؼبل  ’ِ ۰۱۹۱ق
ًََّْٕبی آٌ اؼت .زض ؼبل  .’ِ ۰۱۶۰ق ثّ فطيبٌ ـبِ ػجبغ زٔ لجیه ّٔ اژزضٔ چپک ثّ ؼیالذٕض کٕچ زازِ
ـسَس ٔ اضاضی نفت َفب خعیی اظ ايالک ؼهطُتی لطاض گطفت .ایٍ ضٔیّ تب ػمط لبخبض ازايّ یبفت.
اضاضی نفت َفب ثّ زؼتٕض فتحؼهی ـبِ ثّ ػُٕاٌ تیٕل ثّ یکی اظ ذٕاخگبٌ حطو ـبْی ثّ َبو
ذؽطٔذبٌ زازِ ـس .ذؽطٔذبٌ ثیفتط آثبزیْبی نفت َفب ضا ثّ لیًت َبظل ذطیساضی کطزَ .بیت انحکٕي ّٔ
نفت َفب حبخی کبظى ذبٌ ـیطٔاَی ٬کّ یک اضيُی تبظِ ثّ اؼالو گطٔیسِ ثٕز ٬ثطای ـکبیت ثّ پبیترت
ضفت ٬ايب ُْگبو ثطگفت اظ تٓطاٌ ثّ لتم ضؼیس .زض ؼبل  ’ِ ۰۶۹۱ق ثط ػهیّ ذؽطٔذبٌ ـٕضـی ثّ ٔخٕز
آيس کّ ثّ زؼتٕض ـبِ ثّ تٓطاٌ احضبض ٔ ايٕال أ يمبزضِ ٔ اضاضی نفت َفب ذبنمّ اػالو گطزیس.
َبلطانسیٍ ـبِ ايالک نفت َفب ضا ثّ ػُٕاٌ تیٕل ثّ لسض اػظى ذٕز يیطظا ػهی ذبٌ ايیٍ انسٔنّ زاز٬
ايیٍ انسٔنّ زض نفت َفب زؼت ثّ السايبت ػًطاَی ظز؛ ايب زض ؼبل  ’ِ ۰۹۶۶ق ٔفبت یبفت ٔ زض تکی ّٔ ثمؼ ّٔ
آلب ؼیس يحًسضضب ثّ ذبک ؼپطزِ ـس ٬ذبَساٌ ايیٍ انسٔنّ حسٔز لس ؼبل اضاضی نفت َفب ضا زض زؼت
زاـتُس ٔ ثب لسضت تًبو ثط يطزو حکٕيت کطزَس.
نفت َفب زض ُْگبو اَمالة يفطٔطیت یکی اظ کبٌَْٕبی آظازی ذٕاْی ثٕز ٔ خُجؿ زْمبَی نفت َفب
ثب فطل ّٔ يدبْسیٍ ضـت ٬کّ آٌ ضا اَدًٍ اختًبػیٌٕ ػبيیٌٕ َیع يیگفتُسًْ ٬چُیٍ ثب اَدًٍ اثٕانفضم ٔ ثب
زٔ تٍ اظ ضْجطاٌ ایٍ اَدًٍ ثّ َبوْبی ضحیى ـیفّ ثط ٔ ؼیس خالل يؼطٔف ثّ ـٓط آـٕة اضتجبط َعزیک
زاـت .يطزو نفت َفب زض ُْگبو ذیعؾ خُگم ثب يیطظا کٕچک ضْجط َٓضت اضتجبط َعزیک زاـت.
يحًس ضضب پٓهٕی زض ؼبل  ۰۹۱۰ثّ گیالٌ ؼفط کطز ٔ زض نفت َفب ؼُس اضاضی زْمبَبٌ ضا ثّ زؼتفبٌ
ؼپطز .زض ػمط پٓهٕی ثرفی اظ اضاضی ؼبحهی زض اذتیبض ـبْپٕض غالو ضضب ثطازضـبِ ٔ تیًؽبض َمیطی
ضییػ ؼبٔاک لطاض گطفت .خُجؿْبی زْمبَی ثط ػهیّ ػٕايم حکٕيت اظ ؼبلْبی  ۰۹۶۰تب  ۰۹۹۶زض
نفت َفب ًّْ گیط ـس ٔ نفت َفب یکی اظ کبٌَْٕبی لیبوْبی زْمبَی ثٕز.
نفت َفبء ضا ثّ خطأت يیتٕاٌ ؼطظيیٍ پیکبضْبی ذَٕیٍ ٬لیبوْبی آظازیرٕاْبَّ ٔ ذیعؾْبی
ػسانتطهجبَّ َبيیس .يیطاثٕانمبؼًی ( )۶۹۳ : ۰۹51اظٓبض يیزاضز کّ «زض تبضید گیم ٔ زیهى يُطمّ نفت
َفبء ثیؿ اظ ًّْ يُبطك زیگط لحُّ پیکبضْبی ذَٕیٍ ثٕز .»...ثیژٌ خعَی زض کتبة تبضید ؼی ؼبنّ ایطاٌ
يی َٕیؽس ایٍ ثبض َیع پیفبُْگ لیبو زض ایطاٌ گیالٌ ثٕز ٔ پیفبُْگ ایٍ لیبو َیع زض گیالٌ يطزو نفت
َفبء .اظ يفٕٓضتطیٍ ٔ ذٕـُبوتطیٍ چٓطِْبی تبضیری ؼطظيیٍ نفت َفبء« ٬ػبزنفبِ» (غطیت ـبِ یب
کبنُدبضـبِ) اؼت کّ زض ظيبٌ ـبِ لفی ٬ثط ضس حکٕيت فبؼس لفٕی ٬ػهى ـٕضؾ ثطافطاـت کّ ـبیس
ثتٕاٌ آٌ ضا اظ يُظطی ٔیژِ ٬اظ ثعضگتطیٍ ٔ پطزايُّتطیٍ لیبوْبی زْمبَی زض ػمط لفٕی پُساـت .ػبزنفبِ
زض َٓبیت ثّ لٕل آزاو انئبضئٕغ «زض ٔالؼّای تکبٌ زُْسِ» ٔ ثّ ظػى ضاثیُٕ «ثّ يطگی يفٕٓض ٔ حًبؼی»٬
ثّ زؼت ـبِ ؼفبک لفٕی ٬ثّ ـٓبزت ضؼیس .ػبزنفبِ چٓطِ ای اؼت کّ ُْٕظ يطزو لسضـُبغ نفت
َفبء ثب احتطايی ٔافط اظ أ یبز يی کُُس-یبزؾ گطايی .-انجتّ نفت َفبء َّ تُٓب اظ يُظط ؼیبؼی-
اختًبػی ٔ ثّ نحبظ ذیعؾْبی يتؼسز ٔ يتُٕع ـٓطِ آفبق اؼت ثهکّ اظ زضیچّ فطُْگُْ ٬ط ٬پطزاذتٍ ثّ
ـؼط ٔ ازثیبت ٔ ايثبنٓى َیع ظثبَعز ذبق ٔ ػبو يیثبـس .ثّ ػُٕاٌ يثبل ُْط يٕؼیمی زض نفت َفبء اظ
ؼبثمّای ثػ زیطیُّ ثطذٕضزاض اؼتًَ .یتٕاٌ اظ نفت َفبء ؼرٍ گفت ايب اظ يٕؼیمی ٔ ـؼط ٔ آٔاظ
ؼرُی َطاَس .ثیخٓت َیؽت کّ ذٕاَُسِ ثطخؽتّ ٔ لبحتَبو گیالَی ـبزضٔاٌ فطیسٌٔ پٕضضضب زض یکی اظ

تطاَّْبی ذٕز ٬نفت َفبء ضا خبی آٔاظذٕاٌْب زاَؽتّ اؼت .زض ضاثطّ ثب ُْط يٕؼیمی زض نفت َفبء ثّ
طٕض يؤخع ٔ يرتمطًْ ٬یٍ ثػ کّ ثعضگتطیٍ پژْٔفگط ٔ يسضغ يٕؼیمی ٬ذٕاَُسِ تطاَّْبی فٕنکهٕضیک
اؼتبز فطیسٌٔ پٕضضضب (کّ زض ثٓبض ايؽبل اظ زَیب ضذت ثطثؽتُس) ٬اؼسهللا يهک ٔیٕنَٕیؽت ثطخؽتّ
کفٕضيبٌ ٔ اظ ثطخؽتّتطیٍ ؼطَبَٕاظاٌ گیالٌ ػیؽی ذبٌ نفت َفبیی ٔ خٓبَفبِ ذبٌ الـبیی٬
ـبیؽتّتطیٍ تطاَّؼطا ٬آُْگؼبظ ٬ذٕاَُسِ ٔ يسضغ يٕؼیمی زض گیالٌ ٬ؼیس ػهی ظیجبکُبضی ٬ثٓتطیٍ
َٕاظَسِ ٔ آُْگؼبظ ٬غاليطضب ايبَی ٔ ذٕاَُسِ ٬تطاَّؼطا ٔ آُْگؼبظ َؽم خٕاٌ فطايطظ زػبیی ٔ اظ
چیطِزؼتتطیٍ اؼبتیس يٕؼیمی ٔ تؼعیّ زض گیالٌ یؼُی ذبَٕازِ لًمبو ٔ َٕاظَسِ يجتکط ٔ چیطِزؼت ٔ
ذبنك ؼبظی َٕ ثّ َبو يیژِ یؼُی ـَٕسی ٬اظ ٔالیت نفت َفبء ثطذبؼتّاَس .زض اضتجبط ثب ـؼط ٔ ازة َیع
(چّ زض حیطّ ظثبٌ گیهکی ٔ چّ زض لهًطٔ ظثبٌ فبضؼی) يیتٕاٌ ثّ زِْب ـبػط ٔ َٕیؽُسِ نفت َفبیی
اـبضِ ًَٕز کّ انحك ثطذی اظ آثبض پسیسآيسِ اظ ؼٕی ایٍ ؼطایُسگبٌ ٔ َٕیؽُسگبٌ چُبٌ يؽتحکى يیًَبیس
کّ زضذٕض َمس ٬ثطضؼی ٬تأيم ٔ تؼًك ثؽیبض يیثبـس.

مناطق گزدشگزی
 ثبظاض لسیًی نفت َفأ ثبظاض لسیًی ٔ حًبو تبضیری ػهی آثبز٬ کبخ لطجی ْتم ثعضگ لسا ٔ ؼیًبيؽدس خبيغ خٕضـط ثمؼّ الب ؼیس يحًس ضضب ثٍ يٕؼی انکبظى (ع) ثب يؼًبضی ٔیژِ ثمؼ ّٔ آلب ؼیس ػجسهللا ثٍ يٕؼی انکبظى (ع) ثب َمبـیْبی زیٕاضی لسیًی ثمؼ ّٔ آلب ؼیس ػهی کیب ثٍ يٕؼیانکبظى (ع) ثمؼ ّٔ آلب ؼیس يحًس یًُی زض نیچبِ ثب َمبـیْبی زیٕاضیؼبحم ظیجبی ؼفیسضٔزؼبحم ظیجبی زضیبی ذعض-ثبظاضْبی ْفتگی (ـُجّ ٔ ؼّ ـُجّ)

مشاهیز
آیت هللا ـید حؽیٍ نیچبئی؛ زاضای ْفت حکى اختٓبز اظ ْفت تٍ اظ فمٓبی يتفرك ػًط ذٕز(يسفٌٕ زض لجطؼتبٌ ـیربٌ لى) -آیت هللا ؼیس يحًس ػهی فبطًی
-آیت هللا ؼیس حؽٍ فبطًی

ثمّ االؼالو ؼیس ػجسهللا فبطًی (يسفٌٕ زض لجطؼتبٌ ٔازی انؽالو َدف اـطف)ػاليّ ظیٍ انؼبثسیٍ ػؽکطی نفت َفبئیآیت هللا ـید يحًس پٕضخؼفط نفت َفبئیحدت االؼالو پبک پٕض ؛ ًَبیُسِ يمبو يؼظى ضْجطی زض کفٕض چیٍ پطٔفؽٕض ثًٍٓ يٓطی اظ چٓطِْبی يبَسگبض ػهًی ٔ ضیبضیپطٔفؽٕض حؽیٍ َٕحساَی فبضؽ انتحمیم ضـت ّٔ فیعیک اتًیپطٔفؽٕض ـبزيٓط يهک پٕض يسضک فٕق زکتطای ـیًی آنی پهیًط اظ زاَفگبِ فهٕضیسای آيطیکب ٔ اؼتبززاَفگبِ لُؼتی الفٓبٌ
زکتط ضيضبٌ ػهی لبزق ظازِ فٕق ترمك ضـت ّٔ کبضثطز يربثطات زض يُٓسؼی پعـکی ٔ ًَبیُسِ يطزوضـت زض زٔضِ لجم يدهػ
زکتط حؽٍ تبيیُی؛ ًَبیُسِ يطزو ضـت زض يدهػ ـٕضای اؼاليیزکتط يحًس ثبلط َٕثرت ؛ ًَبیُسِ ؼبثك ضـت زض يدهػ ٔ ػضٕ يدًغ تفریك يمهحت ٔ يؼبٌٔثطَبيّضیعی ٔ َظبضت ضاْجطزی ٔ ؼطپطؼت يؼبَٔت تٕؼؼّ يسیطیت ٔ ؼطيبیّ اَؽبَی زض زٔنت یبظزْى
يحًس ػهی َمٕی خٕضـطی اؼتبز زاَفگبِ گیالٌپطٔفؽٕض لسٔؼیاؼتب يیط احًس نفت َفبئی ؛ اؼتبز ٔ يؼبٌٔ پژْٔفی زاَفگبِ گیالٌ اؼتبز يطحٕو فطیسٌٔ پٕضضضب؛ ذٕاَُسِ ٔ پژْٔفگط ػطل ّٔ يٕؼیمی فٕنکهٕض گیالٌغالو ضضب ايبَی َٕاظَسِ چیطِ زؼت ٔیهٌٕظَسِ یبز ؼیس ػهی ظیجبکُبضی ذٕاَُسِ ٔ فؼبل زض ػطلّ يٕؼیمیفطايطظ زػبیی ذٕاَُسِ يطزيی گیهک ظثبٌپٓهٕاٌ ظَسِ زل؛ خٓبٌ ثرؿ ػؽکطی زاضَسِ ضکٕضز ٔ پُح َفبٌ لٓطيبَی زض ضـتّ ٔظَّ ثطزاضی َبثیُبیبٌ ٔکى ثیُبیبٌ خٓبٌ
َؼًت النّای؛ َمبؾَٕ ٬یؽُسِ خٕاز ضضبیی خٕضـطی ثطَس ِٔ ػُٕاٌ "ثٓتطیٍ َٕاظَسِ ٔیهٍ ایطاَی" ٔ "ضتجّ أل ثٓتطیٍ آُْگؽبظی زض ؼجکاؼتبز حجیت ا ...ثسیؼی" زض َرؽتیٍ خفُٕاض ِٔ ؼطاؼطی يٕؼیمی ایطاَی زاَفگبِْبی ایطاٌ.

