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Таснифи захирањо ва манбаъњои дурнамои  
нафт ва газњои сўзанда 

 
                            1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 

 
          1. Таснифи захирањои конњои истихрољшаванда ва манбањои 
дурнамои нафт ва газњои сўзанда тибќи моддаи 5-и Ќонуни  Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи сарватњои зеризаминї», банди 8-и Низомномаи 
Комиссияи давлатї оид ба захирањои канданињои фоиданок,  ки бо 
ќарори Њукумати  Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2007 № 656 
тасдиќ шудааст, тањия гардида, принсипњои ягонаи њисобкунї, бањодињї 
ва баќайдгирии давлатии захирањои истихрољшаванда ва манбаъњои 
дурнамои нафт ва газњои сўзандаро вобаста ба дараљаи омўзиш ва омода 
будани онњо барои тањќиќ ва истифодабарии минбаъда бо 
дарназардошти њифзи табиат ва дигар мањдудиятњо мутобиќи талаботи  
ќонунгузории амалкунанда муќаррар менамояд. 

2. Нафт ва газњои сўзандаи дар ќаъри замин љойдошта дар асоси 
тањлили омўзиши геологї ва дараљаи омодагиашон ба истихрољи 
саноатї, ба гурўњњои зерин таќсим мешаванд: 

- миќдори нафт, газњои сўзанда ва љузъиѐти њамроњи дар таркиби 
онњо мављудбудае, ки дар  ќаъри замин њамчун захирањо  (минбаъд 
захирањои геологї) дар пармачоњњои тањќиќшуда  љойгиранд; 

 - миќдори нафт, газњои сўзанда ва компонентњои њамроњи онњо, ки 
дар домњои нафтугазгири тавассути пармачоњњо нокушода, ѐ дар 
ќабатњо, уфуќњо ва комплексњои нафтугаздор ва нафтугаздори ояндадор 
(минбаъд манбањои геологї) љойгир мебошанд.  

3. Захирањои нафт ва газњои сўзанда дар асоси натиљањои корњои 
геологї-иктишофї ва истихрољї њисобї карда мешаванд. Маълумотро 
дар бораи захирањои конњои нафту газњои сўзанда барои банаќшагирї ва 
истихрољи онњо, њангоми амалисозии лоињањои сармоягузорї барои 
иктишоф ва азхудкунии конњо, тартиб додани лоињаи интиќол ва 
коркарди комплексии нафт ва газњои сўзанда,  тањияи консепсияи рушди 
иќтисодї ва иљтимоии субъектњои Љумњурии  Тољикистон ва умуман 
Љумњурии Тољикистон ва њалли мушкилоти илмии бо пешгўии 
нафтугаздорї вобастабуда истифода менамоянд.    

4.Захирањои нафт ва газњои сўзандаро дар њудуди музофотњои 
нафтугаздор, вилоятњо, ноњияњо, зонањо, майдонњо ва  домњои људогона 
алоњида барои нафт ва алоњида барои газ бањогузорї менамоянд. 

5. Кони (ѐ ќисми кони) нафт ва гази сўзандае, ки  нафтугаздории 
саноатиаш исбот шудааст, объекти њисоби миќдори захирањо ба шумор 
меравад. Комплексњои нафтугаздор, уфуќњо ва домњо, ки нафтугаздории 
онњо аз рўйи натиљањои тањќиќоти геологї, геофизикї ва геокимиѐвї 
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пешбинї шудааст - объектњои бањодињии миќдори захирањо ба шумор 
мераванд.      

6. Аз рўйи ањамияти саноатї ва самаранокии иќтисодиашон 
захирањои нафт ва газњои сўзанда ба гурўњњои захирањо људо мешаванд. 

7. Гурўњи захирањоро аз рўйи ањамияти саноатии кон ва бузургии 
даромади софи дисконтишуда муайян менамоянд. 

8. Вобаста ба самаранокии иќтисодиашон манбаъњои нафт ва газро 
ба гурўњњои манбаъњо таќсим менамоянд.  

9. Гурўњњои манбаъњоро вобаста ба бузургии арзиши интизории 
захирањо људо менамоянд. 

10. Вобаста ба дараљаи омўзиши геологї ва азхудкунии саноатї 
захирањои геологї ва манбањои геологї ба категорияњо таќсим 
мешаванд. 

11. Ба категорияњо људокунии захирањо, вобаста ба омўзиши 
геологиашон, аз рўйи дараљаи омўзиши сохти геологї ва нафтугаздории 
кон тавасути корњои њаффорї, усулњои геофизикї, тањќиќоти 
истењсолию тањлилї, ки ба њисобу китоби сањењи захирањо ва дар асоси 
моделњои геологї ва филтратсионии захирањо тањияи лоињањои 
истихрољиро имкон медињад, анљом дода мешавад.   

12. Људо намудани категорияњои манбаъњо вобаста ба омўзиши 
геологї, аз рўйи омўзиши сохти геологї ва нафтугаздории ќитъаи ќаъри 
замин дар майдону дар жарфо (дар бурриш), тавассути њаффории 
параметрї ва љустуљўї, корњои геофизикї, геологї ва дигар намудњои 
корњои љустуљўї – иктишофї ва вобаста ба сањењии тањияи   модели 
геологии домњои умедбахш ва боэътимодии бањодињї барои тањияи 
лояњои корњои љустуљўйї ва иктишофї анљом дода мешавад. 

13. Људо намудани категорияњои захирањо, аз рўйи азхудкунии 
саноатї, вобаста ба дараљаи ба истењсолот љалбкунии кони 
бањододашаванда анљом дода мешавад. 

14. Њисобу китоби захирањо ва бањодињии манбаъњо бо усулњои 
муайянкунанда (дитерминї) ва эњтимолї гузаронида мешаванд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

15. Њангоми истифодабарии усулњои даќиќ тавсия дода мешавад, 
ки ба ихтилофоти њисобу китоби захирањо ва бањодињии манбаъњо дар 
асоси муайянкунии сањењи нишондињандањои њисобї бањо дода шавад. 

16. Дар сурати истифодабарии усулњои эњтимолї муайянкунии 
њудудњои зайли бањодињии захирањо ва манбаъњо имкон доранд: 

 - камтарин (Р90) – ваќте, ки бузургии арзѐби шудаи захирањо ва 
манбаъњо бо эњтимолияти 0,9 тасдиќ мегардад; 

 
-  Р50 мусоид ѐ асоси (заминавї) – ваќте, ки  бузургии бањодињандаи 

захирањо ва манбаъњо бо эњтимолияти 0,5 тасдиќ мегардад; 
-  (Р 10) зиѐдтарин – ваќте, ки  бузургии бањодињандаи захирањо ва 

манбаъњо бо эњтимолияти 0,1 тасдиќ мегардад. 
17. Њангоми муайян намудани захираи конњо захирањои нафт, 

газњои сўзанда ва унсурњои дар таркиби онњо мављуд буда  (конденсат, 
этан, пропан, бутан, сулфур, њелий, металлњо),  ки истихрољи маќсадноки  
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онњо бо њисобњои технологї, техникї-иќтисодї асоснок карда шудаанд,  
бояд алоњида њисобї карда шаванд. 

18. Њисоб ва баќайдгирии захирањои нафт, газњои сўзанда ва 
компонентњои  онњо, ки дорои ањамияти саноатї мебошанд, дар њар як 
бахши кон ба алоњидагї  ва умуман барои кон аз рўйи мављудияти онњо 
дар ќаъри замин, бидуни талафѐбї њангоми коркарди кон, гузаронида 
мешаванд. 

19. Мутобиќи моддаи 32 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сарватњои зеризаминї» бо маќсади баќайдгирии њолати базаи 
ашѐи минералї Тарози давлатии захирањои нафт ва газњои сўзанда дар 
асоси Радабандї бурда мешавад. Тарози давлатї  бояд маълумотро оид 
ба миќдор, сифат, дараљаи омўзиши захирањои њар як навъи канданињои 
фоиданоки конњои ањамияти саноатї дошта, тарзи љойгиршавии онњо, 
оид ба  дараљаи азхудкунии саноатї, истихрољ, талафѐбї ва таъмин 
будан бо захирањои иктишофшудаи канданињои фоиданоки саноатиро 
дар  бар гирад. 

20.Захирањои нафт, конденсати  газї ва компонентњои онњо  њисобї 
карда шуда  ба ќайд гирифта мешаванд, манбањои нафт ва конденсатњои 
газ бошанд, дар воњидњои вазнї бањо дода шуда, ба њисоб гирифта 
мешаванд. 

21. Захирањои газ ва њелий њисобї шуда ба ќайд гирифта мешаванд, 
манбаъњои ояндадор ва дурнамоии газ ва њелий  бошад, дар воњидњои 
њаљмї бањо дода шуда, ба њисоб гирифта мешаванд. Њисобкунї, 
бањодињї ва баќайдгирї мувофиќи талаботи  стандартї (њангоми 
фишори 0,1 Мпа ва њарорати 200 С) гузаронида мешаванд. 

22. Бањодињї ва баќайдгирии сифати нафт ва газњои сўзанда 
мутобиќи талаботи муќарраршуда, бо назардошти технологияи 
истихрољ ва коркард, ки истифодабарии пурраи онњоро таъмин 
менамояд, гузаронида мешавад.  

23. Конњои нафт ва газњои сўзанда бо маќсади пешбурди  
бањисобгирии захирањои нафту газ аз рўйи њолати фазавї ва таркиби 
пайвастагињои карбогидритї, њаљми захирањо ва муракабии сохти 
геологї таќсим карда мешаванд. 

24. Дар конњои нафт ва газњои сўзанда њангоми ошкор шудани 
обњои зеризаминї, дар пармачоњњо њарорат, таркиби кимиѐвии обњои 
зеризаминї муайян карда шуда, мављуд будани йод, бром, бор ва дигар 
компонентњои фоиданок дар таркиби обњои зеризаминї барои  асоснок 
намудани гузаронидани корњои махсуси иктишофи геологї, љињати бањо 
додани захирањои обњои зеризаминї, муайян намудани имконпазирии 
истифодаи онњо барои људо намудани компонентњои муфид ѐ ки барои 
эњтиѐљоти барќу гармидињї ва ѓ. ба роњ монда мешавад. 

25. Њангоми њисобу баќайдгирии захирањо ва манбаъњои нафту газ, 
оид ба њифзи ќаъри замин, нигоњдорї ва бењсозии муњити атроф дар 
сурати азхудкунии конњои нафту газ, чорабинињо пешбинї карда 
мешаванд. 
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2.  КАТЕГОРИЯИ ЗАХИРАЊО ВА МАНБАЪЊОИ  
ДУРНАМОИИ НАФТУ ГАЗ ВОБАСТА БА ОМЎЗИШИ ГЕОЛОГЇ ВА  

ДАРАЉАИ АЗХУДКУНИИ САНОАТЇ 
 

26. Захирањои нафту газ аз рўи омўзиши геологї ва дараљаи 
азхудкунии саноатї ба категорияњои А (эътимоднок), В (муќарраршуда), 
С1 (бањододашуда), С2 (тахминшуда) таќсим мешаванд. 

27. Категорияи А (эътимоднок) захирањои коркардшавандаи кон ва 
ѐ ќисми он, мебошанд, ки тавассути пармачоњњои истихрољї мутобиќи 
њуљљатхои лоињавї оид ба истихрољ, парма карда шудаанд. Сохти 
геологии кон, шакл ва андозаи он муайян карда шуда, марзњои газу 
нафту об, бо маълумоти  пармагарї, намунабардорї ва маводњои 
тањќиќоти геофизикии дар пармачоњ анљом дода шуда асоснок карда 
шудаанд. Таркиби литологї, навъи коллекторњо, ќабатњои самаранок ва 
нафтугаздор, таркиб ва хусусияти карбогидритњо дар шароити  ќабатї 
ва стандартї ва хусусияти технологии конњо (рељаи кор, масрафи нафт, 
газ, конденсат, самаранокии чоњ), ки бо маълумоти пармачоњњои 
истифодашаванда муќаррар карда шудаанд, хусусияти обгузаронї, 
пиезохосияти ќабат, фишор дар ќабат, њарорат, коэффитсиенти бо 
фишор баровардан пурра омўхта шудаанд, барои тартиб додани модели 
бисѐрченакаи геологї ва  полоишии кон бо дараљаи баланди сањењ 
басанда мебошанд. Азхудкунии манфиатноки ќабати муфид бо 
њуљљатњои фановарии  лоињавї барои коркард муайян шуда, бо 
истихрољи воќеї тасдиќ мешавад. 

28. Ба категорияи А дохил мешаванд: 
- захираи ќабатњои  азхудкардашудаи саноатї (ѐ ќисми онњо), ки бо 

пармачоњњои истихрољї њангоми иљро намудани технологияњои коркард 
тибќи њуљљатњои лоињавї барои истихрољ парма шудаанд; 

- захирањои  саноатии конњои азхудкардашуда (ѐ ќисми онњо), ки 
дар лањзаи њисобот бо сабабњои гуногун бо пармачоњњо парма 
намешаванд (дар мавзеи пармачоњњои бозистода), дохил намудани онњо 
ба коркард аз љињати иќтисодї асоснок шудаанд ва харољоти иловагии 
асосии назаррасро талаб намекунанд; 

- захираҳои конњои истихрољшудаистода (ѐ қисми он), ки 
метавонанд иловатан аз лињози иќтисодї манфиатнок, бо истифодаи 
усулњои саноатии азхудшудаи афзун намудани нафтдињї аз захираҳои 
геологии њамин ќабат  гирифта шаванд;   

- захираҳое, ки метавонанд иловатан аз ҳисоби  захираҳои геологии 
дар ин ќабат буда, дар натиљаи зич намудани шабакаи аввалияи 
пармачоҳњои истихрољї, гирифта шаванд.   

29. Категорияи В (муќарраршуда) – захираҳои иктишофшуда ва 

барои коркард омодашудаи кон (ѐ қисми он), ки бо усулҳои 
сейсмоиктишофї, ѐ усулњои дигари саҳеҳтар омўхта шудаанд ва бо 

пармачоҳҳои љустуљўї, бањодиҳї, иктишофї ва чоҳхои пешгузарандаи 
истифодашаванда, парма карда шудаанд, ки дар натиља љоришавии 
саноатии нафту газ ба даст омадааст. Сохти геологии кон, хусусияти 
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полоишї-ѓунљояндагии љинсҳо-колекторҳо, таркиб ва хусусияти 
флюидҳо, тавсифи гидродинамикї, дебити чоҳҳо аз рўйи натиљаи 
тадќиқоти геологї - истењсолї ва  истифодабарии таљрибавии чоҳҳои 

ягона кофташуда ниҳоят хуб омўхта шудаанд. Дараљаи омўзиши 
параметрҳои кон барои сохтани модели эътимодноки геологию 
полоишии онњо кифоя мебошанд. Азхудкунии  самараноки кон бо 
маълумоти истихрољи таљрибавї, тањќиқот дар пармачоҳњо ва бо 
ҳуљљатҳои технологии лоиҳавии коркард тасдиќ карда шудаанд. 

30. Ба категорияи В захираи ќитъањои ќабатњои дар  минтаќаи 
таровиши пармачоњї мављуд буда мансуб мебошанд, ки  дар онњо 
љоришавии саноатї  њангоми санљиш ва (ѐ) истихрољи таљрибавї  ба даст 
омадаанд. 

31. Категорияи C1 (арзѐбишуда ѐ бањододашуда) захираҳои қисми 
коне мебошанд, ки бо усулњои сейсмї-иктишофии боварибахш ѐ дигар 
усулҳои саҳеҳтар дар минтаќаи дренажшавии эњтимолии чоҳҳои 
намунабардорї нашуда, ки ба захираҳои категорияҳои А ва В њамшафат 
мебошанд, ба он шарте, ки маълумоти геологию геофизикии мављудбуда 
ба самаранокии саноатии қабати ошкоршуда дар ин қисми кон ишора 
менамояд. Дараљаи омўзиши  параметрҳои геологию-амалии кон барои 

сохтани модели пешакии геологї ва њисобкунии захираҳо кифоя 
мебошанд.  

32. Захираҳои категорияи C1 дар ҳолате људо карда мешаванд, ки 
маълумоти геологию геофизикї бо боварии асоснок яклухт будани 
ќабатро ба тарафи категорияи људошавандаи C1 исбот карда тавонад. 

33. Параметрҳои технологии коркарди кон аз рўйи шабоҳат 
доштанашон бо ќитъањои омўхташудаи конњои дигар, ѐ бо 
истифодабарии љињатњои монандии онњо бо конњои истихрољшаванда 
муайян карда мешаванд.   

34. Самаранокии истихрољи кон дар шабоњат бо ќисмати 
омўхташудаи кон муайян карда мешавад.  

35. Ба захирахои категорияи C1 дохил мешаванд: 
-  қисми парманошудаи кон, ки ба захирањои категорияҳои А+ В то 

ба масофаи ќитъаи таровиши имконпазир њамшафат мебошанд; 
- қисми кон дар атрофи чоҳҳои намунабардорї ношуда, агар 

самаронокии ин кон бо намунагирї ва ѐ истифодаи чоҳҳои дигар исбот 
шуда бошад. 

36. Категорияи C2 (тахминшуда) – захираҳое, ки дар қисмњои 

тавассути пармачоҳҳо ноомўхтаи кон ва дар қитъаи чоҳҳои 
намунабардорї ношудаи заҳбуршуда мављуданд. Маълумот оид ба 
параметрҳои геологогию амалии конњо аз рўйи шабоҳат бо қисми 

омўхташудаи кон қабул карда мешаванд ва дар њолати зарурат  бо 
конҳои сохташон монанди дар ҳудуди минтақаи нафтугаздор мављудбуда 

қабул мешавад. Маълумоти мављуда бояд барои сохтани модели 
геологии пешакї ва њисоби захирањо басанда бошад. Параметрҳои 

технологї ва самаранокии иқтисодии коркарди захираҳо аз рўйи 
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шабоҳатнокї бо минтақаҳои омўхташудаи кон ва ѐ бо истифодаи 
шабоҳатнокї бо кони коркардшаванда муайян карда мешавад. 

37. Ба захирањои  категорияи C2 дохил мешаванд: 
- ќитъаҳои кон, ки байни њудуди исботшуда ва марзи ќитъаҳои 

захираҳои категорияҳои нисбатан баланд мављуд буда, агар маълумоти 
геологию геофизикии кофї оид ба пайваста давом ѐфтани ќабат  мавчуд 
бошад; 

- ќабатҳои самаранокиашон исботношуда, вале бо маводҳои 

тањќиқоти геофизикии чоҳ дар чоҳҳои истифодашавандаи транзитї 
омўхта шудаанд, њамзамон бо маълумоти тањќиқоти геофизикии дар 
чоњхо гузаронида шуда эътимоди асоснокшуда оид ба самаранок будани 
онҳо  бошад; 

- бахшњои тектонии парманашудаи конњое, ки самаранокии 
муқаррар доранд. Дар њоле, ки маълумоти геологии мављудбуда ба 
имконияти дар ҳудуди бахшњо мављуд будани қабатҳои самараноки аз 

рўйи тавсифи литологї-фатсиавиашон ба қисми омўхташудаи кон 
шабењ, ишора мекунанд. 

38. Њангоми баҳисобгирї захираҳои категорияҳои А, В ва C1 – ро 
бо захирахои категорияи C2 зам намудан тавсия дода намешавад. 

39.Манбаҳои нафт ва газҳои сўзанда вобаста ба дараљаи омўзиши 
геологии онњо ба категорияҳои D1 (маҳдудшуда),  D2 (ояндадор) ва  D3 

(пешгўишаванда) тақсим карда мешаванд. 
40. Категорияи D1 (маҳдудшуда)  - манбаъҳои нафт ва газҳои 

сўзандаи дар ќабатњои самаранокиашон имкон доштаи домњои 
ошкоршуда ва барои корњои пармагарї омода гардида. Шакл, андоза ва 
шароити хобиши  конҳои тахминшуда, ки ба ин категория мансуб 

дониста мешаванд дар натиљаи тањќиқоти геологї-геофизикї муайян 
карда шудаанд, ғафсї ва хусусияти коллектории қабатҳо, таркиб ва 

хосияти нафт ва газ бошад, дар шабеҳ бо конҳои иктишофшуда қабул 
карда мешаванд.  

41.Категорияи D2 (ояндадор) - манбаҳои нафт ва газҳои сўзандаи 
комплексњои  литологї-стратиграфї ва уфўќњо, ки нафтугаздории 
саноатии онњо дар ҳудуди сохторҳои минтаќавии калон исбот шудааст. 
Бањодиҳии миқдории манбаъҳои дурнамо бошад, аз рўйи натиљаи 

тадќиқоти минтаќавии  геологї, геофизикї, геохимиявї ва дар  шабењ бо 
конҳои кушодаи ҳудуди минтаќаи арзѐбишаванда гузаронида мешавад. 

42. Категорияи D3 (дурнамои) - манбаъҳои нафт ва газҳои сўзандаи 

маљмуъњои литологї-стратиграфие, ки дар ҳудуди сохторњои калони 
минтаќавї бањо дода мешаванд, вале нафтугаздории саноатии онњо 
њанўз исбот нашудааст. Ояндадории мављудияти нафт ва газ дар ин 
маљмўъњо дар асоси маълумотњои ба даст омадаи  геологї, геофизикї ва 
геохимиявї пешгўї карда мешаванд. Бањодињии миќдории манбаъњои 
дурнамои ин категорияњо аз рўйи параметрњои тахминї дар асоси 
тасавуроти геологии мављудбуда ва дар шабоњат бо дигар минтаќањои 
нисбатан бештар омўхташуда, ки  дар он љо конњои кашфшудаи нафт ва 
газњои сўзанда муќаррар карда шудаанд, гузаронида мешаванд.   
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3. ГУРЎЊИ ЗАХИРАЊО ВА МАНБАЪЊОИ НАФТУ ГАЗ  

ВОБАСТА БА САМАРАНОКИИ  ИЌТИСОДЇ 
 
43. Захирањои нафту газ ва унсурњои таркиби онњо аз рўи дараљаи 

самаранокии иќтисодї ва имконияти азхудкунии саноатии онњо ва 
истифодабарї ба ду гурўњ таќсим мешаванд:  

- ањамияти саноатї дошта; 
-  ѓайрисаноатї. 
44. Захирањои ањамияти саноатї дошта ба манфиатноки мўътадил 

ва манфиатноки шартї  људо мешаванд. 
45.Захирањои конњое (ќабатњое), ки дар лањзаи бањодињї тибќи 

њисоби техникї-иќтисодї манфиатнок мебошанд, дар шароити бозории 
раќобатнок њангоми истифодаи техника ва технологияњои истихрољ  ва 
коркарди ашѐ, риояи талаботро барои истифодабарии самаранок ва 
њифзи муњити атроф таъмин менамоянд, захирањои манфиатноки 
мўътадил њисобида мешаванд.  

46. Захирањои конњое (ќабатњое), ки дар лањзаи бањодињї тибќи 
њисоби техникї-иќтисодї дар шароити раќобатноки бозорї, бо сабаби  
нишондодњои пасти техникиву иќтисодї доштанашон самаранокии 
дилхоњро таъмин карда наметавонанд, аммо азхудкунии онњо вобаста  ба 
таѓйирѐбии арзиши нафту газ ѐ пайдо гаштани бозори нав ва 
технологияи нави коркард аз лињози иќтисодї имконпазир мегардад, 
захирањои манфиатноки шартї њисобида мешаванд. 

47. Ба захирањои ѓайрисаноатї  захирањое мансуб дониста 
мешаванд, ки љалби онњо барои коркард дар лањзаи бањодихї аз лињози 
иќтисодї мувофиќи максад набуда, аз љињати техникиву технологї 
имконнопазир мебошанд. Ба ин гурўњ захирањои нафт ва газњои сўзандаи 
конњои дар њамин марњила азхудкуниашон аз љињати иќтисодї  
манфиатовар набуда,  инчунин  конњои ба таваќќуф гузошташуда, 
конњои дар њудуди ќитъањои муњофизати обњо, мањалњои ањолинишин, 
иншоотњо,  объектњои кишоварзї, мамнуъгоњњо, ѐдгорињои табиї, 
таърихї ва фарњангї љойгир буда ва  конњое, ки аз роњи мошингард ва 
њудудњои ба инфрасохтори нафтугаздори рушдѐфта дохилшаванда хело 
дур љойгиранд, дохил мешаванд.  

48.Дар конњои ањамияти саноатї дошта дар асоси њисобњои 
технологї ва иќтисодї захирањои истихрољшаванда њисоб ва ба ќайд 
гирифта мешаванд. 

49. Ба захирањои истихрољшаванда ќисми захирањои геологие, ки 
истихрољашон  аз зери замин дар лањзаи њисобї намудан аз љињати 
иќтисодї самаранок буда, дар шароити бозории раќобатнок њангоми 
истифодаи самараовар таљњизоти замонавї ва технологияи истихрољ бо 
назардошти риояи талаботи муњофизати сарватњои табиї ва муњити 
атроф љавобгў мебошанд, дохил мешаванд. 

50. Дар конњо ва  ќабатњои дорои захирањои  ѓайрисаноатї  
захирањои  геологї ба њисоб ва ба ќайд гирифта мешаванд. 
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51.  Манбаъњо аз љињати самаранокии иќтисодиашон ба ду гуруњ: 
манфиатовар ва манфиатовариашон номуайян таќсим мешаванд. 

52. Ба манбаъњои манфиатовар манбаъњое мансуб дониста 
мешаванд, ки дорои арзиши захирањои  мусбии интизорї мебошанд. 

53. Ба манбаъњои манфиатовариашон номуайян бошад, манбаъњое 
мансуб дониста мешаванд, ки дар лањзаи бањодињї арзиши интизории ин 
захирањо муайян нестанд. 

54. Ба манбаъњои истихрољшаванда ќисми манбаъњои геологие 
дохил мешаванд, ки дар лањзаи бањодињї истихрољи онњо аз ќаъри замин 
аз љињати иќтисодї самаранок мебошад. 

55. Дар манбаъњои манфиатовариашон номуайян, манбаъњои 
истихрољшаванда људо карда намешаванд. 

 
4. ХУСУСИЯТИ КОНЊОИ (ЌАБАТЊОИ) НАФТ ВА   

ГАЗЊОИ СЎЗАНДА ВОБАСТА БА ЊОЛАТИ  МАРЊИЛАВЇ  
 

56.Вобаста ба  њолати марњилавї ва таркиби пайвастагињои 
карбогидратии асосї дар ќаъри замин конњои (ќабатњои) нафт ва газњои 
сўзанда ба навъњои зерин таќсим мешаванд: 

- нафтие (Н), ки  танњо  нафти  ба дараљаи гуногун аз газ сершуда 
доранд; 

-  газунафтї (ГН), ки дар таркиби онњо ќисми асосии ќабатњо аз 
нафт иборат буда, сарпўши газии он аз љињати њаљми сўзишвории шартї 
аз захираи нафт зиѐд нест; 

- нафтугазї (НГ), ки ба онњо захирањои гази лоячаи нафтдор 
мансубанд. Лоячаи нафт дар чунин захира камтар аз 50% њаљми умумии 
сўзишвории шартиро ташкил медињад;   

- газї (Г) - ки дар таркибашон танњо газ вуљуд дорад; 
- газуконденсатї (ГК), ки таркибашон аз газ ва конденсат иборат 

мебошад; 
- нафту газу конденсатї (НГК) таркибашон аз нафт, газ ва 

конденсат иборат аст. 
57. Дар захирањои газї вобаста ба  миќдори С_5+В гурўњњои 

зерини захирањои газуконденсатї људо  менамоянд: 
- камконденсат, ки то 25 г/м3 конденсат доранд; 
- миѐнаконденсатї, ки аз 25 то 100 г/м3  конденсат доранд; 
- баландконденсатї, ки аз 100 то  500 г/м3  конденсат доранд; 
- бењамто, ки  беш аз 500 г/м3 конденсат доранд. 
 

5. ДАРАЉА БАНДИИ КОНЊОИ (ЌАБАТЊОИ) НАФТУ ГАЗ   
АЗ  РЎИ БУЗУРГИИ ЗАХИРАЊОИ ИСТИХРОЉШАВАНДА  

 
58. Конњои нафт ва  газ вобаста ба бузургии захирањои 

истихрољшавандаи нафт ва захирањои геологии газ ба навъњои зерин 
таќсим мешаванд: 

- бењамто – зиѐда аз 300 млн. т. нафт ѐ 500 млрд. м3 газ; 
- бузург – аз 30 то 300 млн. т. нафт ѐ аз 30 то 500 млрд. м3 газ; 
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- миѐна – аз 3 то 30 млн. т. нафт ѐ аз 3 то 30 млрд. м3 газ; 
- хурд – аз 1 то 3 млн. т. нафт ѐ аз 1 то 3 млрд. м3 газ; 
- нињоят хурд – камтар аз 1 млн. т. нафт  ѐ камтар аз 1 млрд. м3 газ. 

 
6. ТАЌСИМОТИ ЗАХИРАЊОИ НАФТ ВА ГАЗЊОИ СЎЗАНДА  

ВОБАСТА БА МУРАКАБИИ  СОХТИ  ГЕОЛОГЇ 
 

59. Вобаста ба муракабии сохти геологї навъњои зерини 
захирањоро фарќ менамоянд: 

-  сохташон одї – захирањои якњолатдошта, ки  ба сохторњои 
рахнаношуда ва ѐ камрахнашуда алоќаманд мебошанд. Ќабатњои 
самараноки ин захирањо дар майдон ва бурриш ѓафсї ва хусусияти 
коллектории устувор доранд; 

- мураккабсохт – захирањои як ва дуњолатдор, ки ќабатњои 
самарадори онњо дар майдон ва бурриш ѓафсї ва хусусияти коллектории 
таѓйирѐбанда доранд, ѐ коллекторњои онњо бо сангњои обногузар иваз 
шуда метавонанд, ѐ бо вайронањои тектонї мураккаб гардидаанд;  

- сохташон нињоят мураккаб – захирањои як ва дуњолата, ки онњо 
њам љойивазшавии литологї ѐ рахнањои тектоникї, њам ноустувории 
ѓафсии ќабатњову хусусияти колектории ќабатњои самаранок доранд; 
чунин захирањо њамчунин сохти мураккаб ва нафтњои вазнин доранд. 
 
 


