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تحلیلی بر حضور شركت های آمریکایی
در توسعه منابع نفت و گاز خلیج فارس و دریای خزر

مقدمه 
آمري��کا در س��ال 2011 پ��س از عربس��تان 
سعودی و روسیه با تولید روزانه 7/8 میلیون بشکه 
نفت خام سومین تولید كننده نفت خام و با مصرف 
روزانه 18/8 میلیون بشکه بزرگترين مصرف كننده 
نفت خام جهان بوده است. با توجه به ذخاير اندک 
نفت خام آمريکا )رتبه 29 ام جهان( و در راس��تای 
تأمین امنیت عرضه انرژی، شركت های آمريکايی 
حض��ور چش��م گیری در كش��ورهای نفتخی��ز 
جه��ان دارند. نگاهی گذرا ب��ه صنايع نفت و گاز 
كش��ورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس و دريای 
خزر نیز مؤيد اين موضوع اس��ت. ش��ركت های 
آمريکايی هم اكنون در 41 پروژه در كش��ورهای 
مزب��ور فعالیت دارند كه از اين تع��داد، 27 پروژه 
 3 ،LNG مربوط ب��ه تولید نفت و گاز، 6 پ��روژه
پروژه خط  لوله، 1 پروژه پااليش��گاهي و 4 پروژه 

در حوزه پتروشیمی  است.
در حال حاضر از مجموع 9 پروژه  از 27 پروژه 
تولی��د نفت خام و گاز طبیع��ی در مجموع روزانه 
2/73 میلیون بشکه نفت خام و ساالنه 16/3 میلیارد 

متر مکعب گاز طبیعی تولید می شود كه با تکمیل 
فرآيند توسعه تمامي اين پروژه ها اين میزان حداقل 
تا 8 میلیون بش��که نف��ت و 36 میلیارد متر مکعب 
گاز طبیعی افزاي��ش خواهد يافت. ظرفیت نهايی 
6 پ��روژه LNG 91 میلی��ارد متر مکعب و ظرفیت 
واحدهای پتروشیمی  نیز در مجموع 3/95 میلیون 
تن اس��ت. الزم به ذكر است كه اين میزان تا سال 

2015 به 4/4 میلیون تن افزايش خواهد يافت.
در ح��وزه دريای خزر، خطوط   لوله نفت خام 
CPC و BTC به ترتیب با ظرفیت انتقال800 هزار 
و يک میلیون بش��که نفت خام در روز، نفت خام 
قزاقس��تان و آذربايج��ان را به س��مت اروپا انتقال 
می دهن��د. در ح��وزه خلیج فارس پ��روژه دلفین 
انرژی با ظرفی��ت 20 میلیارد متر مکعب، گاز قطر 
را به امارات و عمان انتقال می دهد. ش��ركت های 
آمريکايی در هر يک از سه خط  لوله فوق سهام دار 

هستند.
 به طوركل��ي، شناس��ايی مناف��ع و برنامه های 
آتی شركت های آمريکايی نه تنها كمک شايانی 
در جه��ت تحلیل رفتارهای آمري��کا در منطقه و 

حداكثر نمودن منافع ملی كشور خواهد نمود، بلکه 
ضرورت اتخاذ استراتژي مشخص و بلندمدت در 
رفتار با كشورهاي همسايه، به ويژه در زمینه انرژي 

را خاطر نشان مي سازد. 

1- حضور ش�ركت هاي آمریکایي در كشورهای 
حاشیه خلیج فارس

در راس��تاي رواب��ط سیاس��ی و اقتص��ادی 
گس��ترده آمريکا با كش��ورهای حاش��یه خلیج 
در  آمريکاي��ی  نفت��ی  ش��ركت های  ف��ارس، 
فعالیت های باالدس��تی و پايین دس��تی نفت خام 
و گاز طبیعی اين كش��ورها باالخص عربس��تان، 
عراق و قطر كه در مجموع بیش از 26/2 درصد 
ذخاير نفت خام و 17/6 درصد ذخاير گاز طبیعی 
جه��ان را در اختیار دارند، حضور چش��م گیری 
دارند. از مهم ترين ش��ركت های آمريکايی فعال 
در ح��وزه خلیج فارس می توان به ش��ركت های 
و  اكس��ون موبیل  كونوكوفیلیپ��س،  ش��ورون، 
اكس��یدنتال پترولیوم اش��اره ك��رد. به طور كلي 
ش��ركت هاي آمريکايي در منطق��ه خلیج فارس 

قادر شادی وند1  معاونت برنامه ریزی وزارت نفت
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در 20 پروژه اكتش��اف، توس��عه و تولید نفت و 
گاز فعالی��ت دارن��د. از 5 پ��روژه در حال تولید 
در مجم��وع روزان��ه 920 هزار بش��که نفت خام 
تولید می ش��ود و با تکمیل فرآيند توسعه میادين 
موجود و جديد اين میزان تا 4/37 میلیون بشکه 
در روز افزايش خواهد يافت. از جمله مهم ترين 
میادين در حال توس��عه با مشاركت شركت های 
آمريکاي��ی، میادين زبیر و قرن��ه غربی در عراق 
هس��تند ك��ه پیش بینی می ش��ود تولی��د آنها در 

مجموع به 3/45 میلیون بشکه در روز برسد. 
در 6  آمريکاي��ی همچنی��ن  ش��ركت های 
پروژه LNG، يک پروژه پااليشگاهي، 4 پروژه 
پتروش��یمي و يک پروژه خط  لول��ه انتقال گاز 
مشاركت عمده دارند. ظرفیت نهايی پروژه های 
LNG م��ورد نظر 91 میلی��ارد متر مکعب، پروژه 
پااليش��گاهي مورد نظر 375 هزاربشکه در روز، 
پروژه هاي پتروشیمی 3/95 میلیون تن در سال و 
خط  لوله انتقال گاز 20 میلیارد متر مکعب در سال 
است. در ادامه به چگونگي حضور شركت هاي 
آمريکايي در كشورهاي مورد نظر در اين منطقه 

اشاره مي شود.

1-1- كشور عراق
كش��ور ع��راق به لط��ف ذخاير قاب��ل توجه 
نفت خام و امکان افزايش تولید، همواره مورد توجه 
ش��ركت های نفتی بین المللی بوده و شركت های 
آمريکايی نیز از اين قاعده مس��تثنی نیس��تند. در 
س��ال های اخیر دولت عراق برای توس��عه میادين 
نف��ت و گاز خود به اقدام ب��ه برگزاری مناقصات 
متنوعی نمود كه با استقبال شركت های بین المللی 
مواجه شد. در دور اول مناقصات، شركت اكسون 
موبیل )60 درصد س��هام( به همراه ش��ركت شل 
)15 درصد س��هام( برنده مناقصه توس��عه فاز اول 
میدان قرنه غربی ش��دند كه براساس برنامه روزانه 
2/325 میلیون بشکه نفت خام از فاز اول اين میدان 
تولید خواهد شد. شركت اكسیدنتال  پترولیوم نیز 
 Eni به همراه كنسرس��یومی  شامل ش��ركت هاي
ايتالیا، Kogas كره جنوبی و Sinopec چین برنده 
توس��عه میدان نفتی زبیر در استان بصره شدند كه 
بر اس��اس برنامه تولید آن به روزانه 1/125 میلیون 
بشکه خواهد رسید. همچنین شركت ماراتن اويل 
نیز در 4 بلوک اكتشافی در منطقه كردستان عراق 
فعالیت دارد. به طور كلي شركت های آمريکايی به 

همراه ش��ركای خود از میادين نفتي عراق بالغ بر 
3/4 میلیون بشکه نفت خام تولید خواهند كرد.

1-2- كشور كویت
كش��ور كوي��ت از ذخاي��ر و س��طوح تولید 
قابل توجه نفت خام برخوردار اس��ت كه به دلیل 
مصرف داخلی اندک، روزانه مقادير قابل توجهی 
نفت خ��ام تولیدي خود را ص��ادر مي كند. از اين 
رو ش��ركت های بین المللی مايل به فعالیت در اين 
كشور نفت خیز هستند. ش��ركت شورون آمريکا 
يک��ی از اين شركت هاس��ت كه از س��ال 1949 
رهبری كنسرسیوم تولید نفت خام از منطقه مرزی 
عربستان و كويت را با تولید روزانه 100 هزار بشکه 
در اختیار دارد. در سال 2009 اين شركت قرارداد 
خود با كش��ور كويت را به مدت 30 س��ال ديگر 
تمديد نمود. اين شركت از 3 میدان وفرا، فواريس 
جنوب��ی و ام قدير جنوبی در منطق��ه مزبور روزانه 
103 هزار بش��که نفت خام تولید می كند. شورون 
همچنین عالوه  بر رهبری كنسرس��یوم اكتشاف و 
توسعه میادين منطقه شمال كويت، طی قراردادی 
با ش��ركت ملی نفت كوي��ت )KNPC( در زمینه 
بهبود كیفیت محصوالت پااليشی پااليشگاه های 
ش��عیبا، مینا عبداهلل و مینا آل احمدی با اين شركت 

همکاری مي نمايد.

1-3- كشور عربستان سعودي
كشور عربستان به عنوان دومین دارنده ذخاير 
نفت خام و بزرگ ترين تولید كننده نفت خام جهان 
هم��واره مورد توجه اياالت متحده آمريکا بوده و 
در دهه های گذش��ته روابط سیاس��ی و اقتصادی 
گسترده ای بین اين دو كشور برقرار شده است. از 
اين رو با وجود عدم حضور گسترده شركت های 
خارج��ی در بخش نفت و گاز عربس��تان به ويژه 
ممنوعیت فعالیت در بخش باالدس��تی نفت خام، 
ش��ركت های آمريکايی حضور قابل توجهی در 
صنايع نف��ت و گاز اين كش��ور دارند. ش��ركت 
شورون، به عنوان تنها شركت نفتی خارجی فعال 
در بخش باالدستی نفت عربستان سعودی، از سال 
1949 رهبری كنسرسیوم تولید نفت خام از منطقه 
مرزی عربستان و كويت را بر عهده دارد. عالوه  بر    1    فعالیت شرکت های آمریکایی در کشورهای حاشیه خلیج فارس
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درصد ذخاير گاز طبيعي جهان را در  6/17خام و  درصد ذخاير نفت 2/26و قطر كه در مجموع بيش از 
توان  ميآمريكايي فعال در حوزه خليج فارس  يها شركتترين  از مهم. گيري دارند حضور چشماختيار دارند، 

ي ها شركت يطور كل هب. پتروليوم اشاره كرد موبيل و اكسيدنتال شورون، كونوكوفيليپس، اكسون يها شركت به
 در پروژه 5 از .نفت و گاز فعاليت دارنداكتشاف، توسعه و توليد پروژه  20در منطقه خليج فارس در آمريكايي 
و با تكميل فرآيند توسعه ميادين  شود ميتوليد خام  نفتهزار بشكه  920در مجموع روزانه  حال توليد

ترين ميادين در  مهمجمله از  .ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت 37/4موجود و جديد اين ميزان تا 
بيني  كه پيش هستندميادين زبير و قرنه غربي در عراق  ،آمريكايي يها شركتحال توسعه با مشاركت 

  . برسد در روز ميليون بشكه 45/3شود توليد آنها در مجموع به  مي
پروژه  يك و پتروشيميپروژه  4، يپااليشگاهپروژه يك ، LNGپروژه  6در  همچنين آمريكايي يها شركت

، مكعب مترميليارد  91مورد نظر  LNGي ها ظرفيت نهايي پروژه .انتقال گاز مشاركت عمده دارند لوله  خط
 خطو  ميليون تن در سال 95/3 ميپتروشيهاي  پروژه ،در روز هزاربشكه 375 مورد نظر يپااليشگاهپروژه 

هاي آمريكايي در  در ادامه به چگونگي حضور شركت .است در سال مكعب مترميليارد  20انتقال گاز  لوله 
  .شود منطقه پرداخته مياين كشورهاي مورد نظر در 

  
  هاي آمريكايي در كشورهاي حاشيه خليج فارس فعاليت شركت: 1-شكل

منطقه مشترك مرزي
 عربستانكويت و

Chevron        Occidental         Conocophillips        ExxonMobil  
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اين شركت Saudi Chevron Phillips كه مجتمع 
پتروشیمی   al-Jubail با ظرفیت 2/25 میلیون تن در 
س��واحل خلیج فارس را در اختی��ار دارد، به طور 
ChevronPhil-  ششترک تحت مالکیت شركت
lips Chemical و گروه س��رمايه گذاری صنعتی 
عربس��تان )SIIG( قرار داش��ته و 50 درصد سهام 
ش��ركت  ChevronPhillips Chemical نی��ز در 
اختیار ش��ركت كونوكوفیلیپس اس��ت. شركت 
ش��ورون بخشی از س��هام مجتمع تولید مواد اولیه 
 al-Jubail واق��ع در Saudi Polymers ش��یمیايی
را نیز در اختیار دارد. همچنین ش��ورون به عنوان 
يکی از بزرگ ترين خريداران نفت خام عربستان، 
نفت خ��ام اين كش��ور را بر اس��اس ق��راردادی با 
ش��ركت آرامکو جهت عرضه به پااليشگاه های 
خود خريداری می كند. ش��ركت اكس��ون موبیل 
نیز س��رمايه گذاری قابل توجه��ی در بخش پايین 
دستی نفت و گاز عربستان سعودی انجام داده كه 
مهم ترين آنها سرمايه گذاری مشترک 50 درصدی 
با شركت آرامکو در پااليشگاه 375 هزار بشکه ای 
Samref و مش��اركت 50 درص��دی با ش��ركت 
SABIC در پتروشیمی Yanpet   در شهر ينبوع به 
ظرفیت 1/7 میلیون تن در سال است. اين شركت 
همچنین رهبر كنسرسیوم پروژه توسعه گاز منطقه 

دريای سرخ عربستان است.

1-4- كشور امارات متحده عربي
امارات متحده عربی به لطف ذخاير سرش��ار 
نفت خام خود، سطح تولید و صادرات قابل توجه اي 
دارد. اين پتانسیل به همراه وجود زيرساخت های 
مناسب فعالیت، شركت های بین المللی نفتی را به 
حضور در بخش نفت و گاز اين كش��ور ترغیب 
كرده است. ش��ركت كونوكوفیلیپس آمريکا 40 
 Shah درصد س��هام پروژه توس��عه میدان گازی
به ظرفیت تولی��د 28 میلیون متر مکع��ب در روز 
را در اختی��ار دارد و 60 درص��د باقیمان��ده نیز در 
اختیار ش��ركت امارات��ی GASCO زير مجموعه 
ش��ركت ملی نف��ت ابوظبی )ADNOC( اس��ت. 
ش��ركت اكس��ون موبیل نیز در دو كنسرس��یوم 
باالدستی دريايی امارات متحده عربی سهام دارد. 
اين ش��ركت 9/5 درصد س��هام كنسرس��یومی  به 

رهبری شركت بهره برداری نفت خشکی ابوظبی 
)ADCO( با تولید روزانه بالغ بر 130 هزار بش��که 
نفت خام و همچنین 28 درصد سهام میدان عظیم 
 Zakum ب��اال را با تولید روزانه 550 هزار بش��که 
نفت خام در اختیار دارد. اكسون موبیل بزرگ ترين 
عرضه كننده روغن صنعتی در امارات نیز مي باشد. 
شركت اكسیدنتال در سال 2008 با پرداخت 550 
میلی��ون دالر به ش��ركت ملی نف��ت ابوظبی100 
درص��د امتیاز اكتش��اف، توس��عه و برداش��ت از 
دو می��دان نفت��ی Rahman و Jarn Yaphour را 
به دس��ت آورد. اين ش��ركت 24/5 درصد سهام 
پ��روژه دلفین انرژی را نیز در اختی��ار دارد. مابقی 
 51( Mubadala سهام پروژه به ش��ركت اماراتی
درصد( و TOTAL فرانس��ه )24/5 درصد( تعلق 
دارد. پروژه دلفی��ن انرژی با ظرفیت انتقال روزانه 
56 میلیون متر مکعب گاز طبیعی )ساالنه 20 میلیارد 
متر مکعب(، از تأسیس��ات گازی رأس الفان قطر 
آغاز ش��ده و ب��ا عبور از ام��ارات متحده عربی به 

كشور عمان می رسد.

1-5- كشور قطر
ش��ركت های آمريکايی در 14 پروژه عمده 
نف��ت و گاز در قطر مش��اركت دارند. ش��ركت 
اكس��ون موبیل در پروژه ه��ای قط��رگاز1و2 )10 
درصد س��هام پروژه قطرگاز 1، 30 درصد س��هام 
فاز 4 و 18/3 درصد س��هام ف��از 5 پروژه قطرگاز 
2( و رأس گاز1و2و3 )25 درص��د س��هام رأس 
گاز 1، 30 درصد س��هام رأس گاز 2 و 30 درصد 
س��هام رأس گاز 3( مش��اركت دارد ك��ه ظرفیت 
آنها به ترتی��ب 29/7 و 50/3 میلیارد متر مکعب و 
در مجموع 80 میلیارد متر مکعب اس��ت. همچنین 
اين ش��ركت در پروژه های گازی الخلیج 1و2 به 
 Barzan ظرفیت روزانه 56 میلی��ون متر مکعب و
با ظرفیت تولید آتی 48 میلیون متر مکعب در روز 
گاز ترش مشاركت دارد. شركت كونوكوفیلیپس 
30 درصد س��هام پ��روژه قط��رگاز 3 را به همراه 
 Mitsui ش��ركت های قطرگاز )68/5 درص��د( و
)1/5درصد( در اختی��ار دارند. ظرفیت اين پروژه 

10/8 میلیارد متر مکعب در سال است. 

  2    فعالیت شرکت های آمریکایی در قطر
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  آمريكايي در قطر يها شركتفعاليت : 2-شكل

  
 خزردرياي  كشورهاي حاشيههاي امريكايي  حضور شركت - 2

خزر، با توجه به ذخاير نفت و گاز اين درياي از فروپاشي شوروي سابق و استقالل كشورهاي حاشيه  پس
آمريكايي به حضور در اين  يها شركتو همچنين استراتژي آمريكا مبني بر حضور فعال در منطقه، كشورها 

  . بودندي مزبور در كشورهاحاضر خارجي  يها شركتاز اولين  ها شركتكشورها عالقمند شدند و اين 
فعاليت در حوزه درياي خزر  خام نفتانتقال  لوله  خط 2و ميدان  7آمريكايي در  يها شركتدر حال حاضر 

ترين  بزرگبه عنوان  آذربايجان ACGقزاقستان و  ، كاشقان و نورسلطانكاراچاگانك ،تنگيزهاي  ميدان .دارند
سه ميدان  .هستنددار  آمريكايي در همه آنها سهام يها شركتروند كه  ميميادين حوزه درياي خزر به شمار 

گاز  مكعب مترميليارد  3/16و  خام نفتميليون بشكه  8/1در مجموع روزانه  ACGتنگيز، كاراچاگانك و 
 8/3حداقل تا  خام نفتتوليد  ،كنند كه با تكميل فرآيند توسعه ميادين فعلي و جديد ميطبيعي توليد 

است  نكته قابل توجه آن .يابد ميفزايش ا مكعب مترميليارد  36ز و توليد گاز طبيعي به ميليون بشكه در رو
آمريكايي در  يها شركتمنطقه درياي خزر از ناحيه مياديني كه  خام نفتكه بيشترين افزايش در توليد آتي  

هاي آمريكايي در كشورهاي مورد  در ادامه به چگونگي حضور شركت .شدحقق خواهد م هستند،دار  آنها سهام
  .شود نظر در منطقه پرداخته مي

Anadarko         CononoPhillips      ExxonMobil           Occidental     
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ش��ركت اكس��یدنتال فعالیت های اكتشاف 
و توس��عه میادين نفتی دريايی الش��رقی جنوبی و 
شمالی و الريان قطر را بر عهده دارد. در سال 2011 
تولید نفت اين میادين به ترتی��ب 110 و 60 هزار 
بش��که در روز بوده اس��ت. اين شركت همچنین 
24/5 درصد س��هام پروژه دلفین انرژی را نیز در 
اختیار دارد. ديگر شركت آمريکايي، آناداركو در 
بلوک های 4 و 11 قطر )49 درصد سهم( مشغول 

به انجام فعالیت های اكتشافی است.
 

2- حضور ش�ركت هاي امریکایي در كش�ورهای 
حاشیه دریای خزر

پس از فروپاش��ی شوروی س��ابق و استقالل 
كش��ورهای حاشیه درياي خزر، با توجه به ذخاير 
نفت و گاز اين كش��ورها و همچنین اس��تراتژی 
آمريکا مبنی بر حضور فعال در منطقه، شركت های 
آمريکاي��ی به حضور در اين كش��ورها عالقمند 
ش��دند و اين ش��ركت ها از اولین ش��ركت های 

خارجی حاضر در كشورهای مزبور بودند. 
در ح��ال حاضر ش��ركت های آمريکايی در 
7 می��دان و 2 خط  لوله انتق��ال نفت خام در حوزه 

درياي خ��زر فعالی��ت دارند. میدان ه��ای تنگیز، 
كاراچاگانک، كاش��قان و نورس��لطان قزاقستان 
ب��ه عن��وان بزرگ تري��ن  و ACG آذربايج��ان 
میادين ح��وزه دريای خزر به ش��مار می روند كه 
ش��ركت های آمريکاي��ی در همه آنها س��هام دار 
 ACG هستند. از سه میدان تنگیز، كاراچاگانک و
در مجموع روزانه 1/8 میلیون بش��که نفت خام و 
16/3 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید می شود 
كه با تکمیل فرآيند توسعه میادين فعلی و جديد، 
تولید نفت خام حداقل تا 3/8 میلیون بشکه در روز 
و تولید گاز طبیعی به 36 میلیارد متر مکعب افزايش 
مي يابد. نکته قابل توجه آن اس��ت  كه بیش��ترين 
افزايش در تولید آتی نفت خام منطقه دريای خزر 
از ناحی��ه میادينی كه ش��ركت های آمريکايی در 
آنها س��هام دار هستند، محقق خواهد شد. در ادامه 
به چگونگي حضور ش��ركت هاي آمريکايي در 
كشورهاي مورد نظر در منطقه پرداخته مي شود.

2-1- كشور تركمنستان
ش��ركت اكس��ون موبیل در حوزه اكتشافي 
Nebitdag می��دان Burun كه اكن��ون در اختیار 

Ga-  ���ركت ايتالیائی انی است و همچنین پروژه
rashsyzlyk-2 حضور داش��ت. اين ش��ركت از 
س��ال 2002 فعالیت های خود را در تركمنس��تان 
متوقف ك��رد، اما با روی كار آمدن دولت جديد 
تركمنستان در س��ال 2006 و به دنبال رايزنی های 
رئی��س جمه��وري تركمنس��تان، در نهايت اين 
شركت در سال 2010 دفتر خود را در اين كشور 
بازگش��ايی كرد و اع��الم نمود ك��ه فعالیت های 
اكتش��افی خود را از س��ر خواهد گرفت. شركت 
ش��ورون نیز مذاكراتش را با دولت تركمنس��تان 
در خصوص توس��عه میدان يوالتان جنوبی ادامه 

می دهد.

2-2- كشور قزاقستان
شركت اكس��ون موبیل به همراه شركت های 
مل��ی نف��ت قزاقس��تان )كازمون��ای گاز(، ان��ی، 
توت��ال و ش��ل هر كدام ب��ا س��هم 16/81درصد، 
كونوكوفیلیپس با سهم 8/4 درصد و اينپکس ژاپن 
با سهم 7/55 درصد، سهام میدان عظیم كاشقان را 
در اختیار دارند. ذخاير كشف شده اين میدان بین 
9 تا 13 میلیارد بش��که نفت خام برآورد مي شود و 
انتظار می رود با تکمیل سه فاز توسعه اي اين میدان، 
تولید نفت خام آن به 1/2 میلیون بش��که در روز تا 

سال2016 افزايش يابد.
شركت ش��ورون 50 درصد س��هام شركت 
TengizChevoil )مجري توس��عه و بهره برداری 
از میدان تنگیز( را در اختیار دارد. مابقی سهام اين 
شركت در اختیار شركت های اكسون موبیل )25 
درص��د(، كازمونايگاز )20 درصد( و لوک آركو 
روس��یه )5 درصد( است. در س��ال 2011 روزانه 
450 هزار بش��که نفت خام و 6 میلیارد متر مکعب 
گاز طبیع��ی از اين میدان تولید ش��ده اس��ت و بر 
اس��اس برنامه، تولی��د اين میدان در انتهای س��ال 
2014 به 1 میلیون بش��که در روز افزايش خواهد 
يافت. همچنین ش��ركت شورون 20 درصد سهام 
ش��ركت بهره برداری نفت كاراچگانک )مجری 
میدان عظیم كاراچگانک در شمالغرب قزاقستان( 
ك��ه دارای 1/2Tcm ذخاير گاز طبیعی و بیش از 
7 میلیارد بشکه ذخاير میعانات و نفت خام است را 
در اختیار دارد. باقیمانده س��هام شركت در اختیار    3    میادین Tengiz، Karachanganak و کاشقان قزاقستان
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  و كاشقان قزاقستان Tengiz ،Karachanganakميادين :  3 شكل

  
 خام نفتكه  CPC خام نفتانتقال  كيلومتري 1570 لوله  خطدرصد سهام  15 شورونهمچنين شركت 

  خطاين  .دارداختيار در  كند ميمنتقل روسيه در ساحل درياي سياه  Novorossiyskبندر  قزاقستان را به
كه با اجراي برنامه  استهزاربشكه در روز  800و ظرفيت فعلي آن آغاز به كار كرده  2001از سال  لوله

  . يابد ميافزايش در روز ميليون بشكه  34/1اي به  توسعه

  
  CPCخام  لوله نفت خط: 4شكل

  
با شركت  ميليارد دالر 40به ارزش  طي يك قرارداد مشاركت در توليد 2008در سال  كونوكوفيليپسشركت 

ميدان دريايي نورسلطان واقع در جنوب توسعه ) شلبا همكاري ( با مشاركت شركت المبادله و كازمونايگاز
سهام اين . عهده گرفت را بر خام نفتميليارد بشكه  65/4 ذخاير با Kurykدر نزديكي بندر  و شهر آكتائو

  . درصد است 5/24شركت از اين ميدان 
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شركت های انی و بی جی )هركدام 32/5 درصد( 
و لوک اويل )15 درصد( است. تولید نفت خام اين 
میدان در س��ال 2010 معادل 366 هزار بش��که در 
روز و تولید گاز طبیعی آن 6/7 میلیارد متر مکعب 
در س��ال بوده است. براساس برنامه موجود، تولید 
نفت خام و گاز طبیعی اين میدان در 10 سال آينده 
ب��ه بیش از 750 ه��زار بش��که در روز نفت خام و 
س��االنه 18 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی افزايش 

مي يابد.
 همچنین ش��ركت ش��ورون 15 درصد سهام 
 CPC خط  لول��ه 1570 كیلومتری انتقال نفت خام
 Novorossiysk كه نفت خام قزاقس��تان را به بندر
روس��یه در ساحل دريای س��یاه منتقل می كند در 
اختی��ار دارد. اين خط  لوله از س��ال 2001 آغاز به 
كار كرده و ظرفیت فعلی آن 800 هزاربش��که در 
روز اس��ت كه با اجرای برنامه توس��عه ای به 1/34 

میلیون بشکه در روز افزايش مي يابد.
ش��ركت كونوكوفیلیپس نیز در س��ال 2008 
طی يک قرارداد مشاركت در تولید به ارزش 40 
میلیارد دالر با شركت كازمونايگاز و با مشاركت 
ش��ركت المبادله )با همکاری شل( توسعه میدان 
دريايی نورسلطان واقع در جنوب شهر آكتائو و در 
نزديکی بندر Kuryk با ذخاير 4/65 میلیارد بشکه 
نفت خام را بر عهده گرفت. س��هام اين شركت از 

اين میدان 24/5 درصد است. 

2-3- كشور آذربایجان
ش��ركت ش��ورون در عملی��ات توس��عه و 
بهره برداري میدان بزرگ دريايی ACG آذربايجان 
با ذخاير برآورد شده 5 تا 6 میلیارد بشکه نفت خام 
حض��ور دارد. براس��اس گزارش ش��ركت بی پی 
)رهبر كنسرس��یوم توس��عه و بهره  ب��رداری میدان 
ACG( در س��ال 2011 روزانه يک میلیون بشکه 
نفت خ��ام و 11 میلیون متر مکع��ب گاز همراه از 
اين میدان تولید شده اس��ت. اعضای كنسرسیوم 
و س��هام آنها عبارتند از بی پی )%34/1(، شورون 
)%10/3(، اكس��ون موبیل )%8(، اينپکس )10%(، 
سوكار )%10(، استات اويل )%8/6(، دوون انرژی 
)%5/6(، ايتوک )%3/9(، ه��س انرژی )%2/7( و 

TPAO تركیه )6/8%(.

شركت ش��ورون 8/9 درصد سهام خط لوله 
انتقال نفت خام باكو-تفلیس-جیحان )BTC( را نیز 
در اختیار دارد. ظرفیت فعلی اين خط  لوله روزانه 
 ACG يک میلیون بشکه است كه نفت خام میدان
آذربايجان و همچنین بخشی از نفت خام قزاقستان 
را به بندر جیحان تركیه در سواحل مديترانه انتقال 
می دهد. ش��ركت كونوكوفیلیپس نیز 2/5 درصد 

سهام اين خط  لوله را در اختیار دارد. 
 ،ACG شركت اكسون موبیل عالوه  بر میدان 
Araz- 15 درصد س��هام كنسرسیوم توسعه میدان
Alov-Sharg واقع در آب های عمیق جنوب میدان 
شاه دنیز با مشاركت شركت های سوكار آذربايجان 
)40 درص��د(، بی پ��ی )15 درصد(، اس��تات اويل 
)15 درص��د(، TPAO )10درص��د( و ان كان��ا )5 
درصد( را در اختیار دارد. مطالعات زمین شناس��ی 

و لرزه نگاری میدان مزبور انجام ش��ده است، اما با 
مخالفت ايران ش��ركت بی پی برنامه توسعه میدان 
را متوقف نموده است. شركت پنزويل آمريکا نیز 
سهام دار 45 درصد سهام شركت بین المللی نفت 
كاسپین )CIPCO( -مجري توسعه میدان قره باغ با 

ذخاير 620 میلیون بشکه نفت خام- است. 

 نتیجه گیری و پیشنهادها
كش��ورهای منطقه خاورمیان��ه و دريای خزر 
در مجموع 70 درصد ذخاير گاز طبیعی و حدود 
64 درص��د ذخاي��ر نفت خام جه��ان را در اختیار 
دارند و اي��ن وضعیت موجب اهمیت ويژه منطقه 
در تأمی��ن انرژی جه��ان گرديده اس��ت. آمريکا 
به عن��وان بزرگترين مصرف كنن��ده نفت و گاز 
جه��ان، عالوه بر دنبال نمودن مقاصد سیاس��ی، به 

CPC 4    خط لوله نفت خام  

  8صفحه  _شاديوند _... در آمريكايي هاي شركت حضور بر تحليلي _سرفصل _03
 

٨ 
 

  
  و كاشقان قزاقستان Tengiz ،Karachanganakميادين :  3 شكل

  
 خام نفتكه  CPC خام نفتانتقال  كيلومتري 1570 لوله  خطدرصد سهام  15 شورونهمچنين شركت 

  خطاين  .دارداختيار در  كند ميمنتقل روسيه در ساحل درياي سياه  Novorossiyskبندر  قزاقستان را به
كه با اجراي برنامه  استهزاربشكه در روز  800و ظرفيت فعلي آن آغاز به كار كرده  2001از سال  لوله

  . يابد ميافزايش در روز ميليون بشكه  34/1اي به  توسعه

  
  CPCخام  لوله نفت خط: 4شكل

  
با شركت  ميليارد دالر 40به ارزش  طي يك قرارداد مشاركت در توليد 2008در سال  كونوكوفيليپسشركت 

ميدان دريايي نورسلطان واقع در جنوب توسعه ) شلبا همكاري ( با مشاركت شركت المبادله و كازمونايگاز
سهام اين . عهده گرفت را بر خام نفتميليارد بشكه  65/4 ذخاير با Kurykدر نزديكي بندر  و شهر آكتائو

  . درصد است 5/24شركت از اين ميدان 

  5    خط لوله نفت خام باکو-تفلیس-جیحان
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  6    فعالیت شرکت های آمریکایی در میادین نفت و گاز آذربایجان

  10صفحه  _شاديوند _... در آمريكايي هاي شركت حضور بر تحليلي _سرفصل _03
 

١٠ 
 

المللي نفت  بيندرصد سهام شركت  45 دار شركت پنزويل آمريكا نيز سهام .ميدان را متوقف نموده است
  . است - خام ميليون بشكه نفت 620 باغ با ذخاير مجري توسعه ميدان قره- ) CIPCO( كاسپين

  
  هاي آمريكايي در ميادين نفت و گاز آذربايجان فعاليت شركت:  6شكل 

  
 هايري و پيشنهادگ هنتيج

درصد ذخاير  64حدود  درصد ذخاير گاز طبيعي و 70در مجموع  خزركشورهاي منطقه خاورميانه و درياي 
موجب اهميت ويژه منطقه در تأمين انرژي جهان گرديده و اين موضع در اختيار دارند جهان را  خام نفت
به  بر دنبال نمودن مقاصد سياسي، نفت و گاز جهان، عالوه كننده مصرفآمريكا به عنوان بزرگترين . است

 مستمر و مؤثر در كشورهاي نفت و گاز خيز منطقههمواره به دنبال حضور  منظور تأمين امنيت انرژي خود
آنچه مسلم است، منطقه مزبور با مركزيت ايران، در آينده نيز سهم  .بوده است خزرو درياي  خاورميانه

نظر   بنابراين حضور و نفوذ در بخش انرژي كشورهاي مورد. ايفا خواهد نمود را اي از تأمين انرژي جهان عمده
 يها شركت، براساس اطالعات ارائه شده. اي از منابع انرژي جهان خواهد بود عمدهبه مثابه كنترل سهم 

ر، امارات، مانند عربستان سعودي، عراق، قطبا منابع غني نفت و گاز  يآمريكايي با حضور در كشورهاي
ند تثبيت خواهبيش از پيش نقش خود را در آينده بازار انرژي جهان  قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان

در كشورهاي همسايه و تحليل رفتارها و  ها شركتهاي اين  بنابراين افزايش شناخت از فعاليت .نمود

منظور تأمین امنیت ان��رژی خود همواره به دنبال 
حضور مستمر و مؤثر در كشورهای نفتخیز منطقه 
خاورمیانه و دريای خزر بوده اس��ت. آنچه مسلم 
است، منطقه مزبور با مركزيت ايران، در آينده نیز 
سهم عمده اي از تأمین انرژي جهان را ايفا خواهد 
نم��ود. بنابراي��ن حضور و نف��وذ در بخش انرژي 
كشورهاي مورد  نظر به مثابه كنترل سهم عمده اي 
از منابع انرژي جهان خواهد بود. براساس اطالعات 
ارائه شده، ش��ركت های آمريکايی با حضور در 

كشورهايي با منابع غنی نفت و گاز مانند عربستان 
سعودی، عراق، قطر، امارات، قزاقستان، آذربايجان 
و تركمنس��تان نقش خود را در آينده بازار انرژی 
جهان بی��ش از پیش تثبیت خواهند نمود. بنابراين 
افزايش ش��ناخت از فعالیت های اين شركت ها در 
كش��ورهای همسايه و تحلیل رفتارها و برنامه های 
آتی آنها، كشور را در اتخاذ سیاست های مناسب 
جهت حضور مؤثر در عرصه مبادالت بین المللی 

انرژی ياری خواهد نمود.

در ش��رايط موج��ود به كارگی��ری سیاس��ت 
هوش��مندانه از سوی جمهوری اس��المی  ايران در 
راس��تاي افزايش همکاری های منطق��ه ای انرژی، 
تأمین كننده منافع ملی و بین المللی كش��ور خواهد 
بود. امروزه، هرچند قدرت هاي استکباري در جهت 
منزوی كردن جمهوری اس��المی  اي��ران در حوزه 
انرژي تالش فراواني را به عمل مي آورند، اما موانع 
و كمبودهای داخلی همچون نداش��تن ديپلماسي 
خارجي مش��خص در حوزه ان��رژي، عدم تقويت 
روابط چندجانبه انرژی محور منطقه ای، كم كاری 
در جذب س��رمايه و تکنولوژی شركت های معتبر 
بین المللی و عدم ايجاد مسیرهاي انتقال و ترانزيت 
نف��ت و گاز، زيان های جب��ران ناپذيری را متوجه 
كش��ور خواهد نم��ود. از جمله م��وارد قابل ذكر 
می توان به عدم حضور فعال ش��ركت های داخلی 
در مناقصات میادين نفت و گاز عراق و افغانس��تان 
و كش��ورهای حاشیه دريای خزر اشاره نمود و اين 
در حالی است كه پیش دستی ايران جهت حضور 
در برخ��ی میادي��ن و كنسرس��یوم ها )مانند میدان 
شاه دنیز، میدان لنکران-تالش و خط  لوله گاز طبیعی 
باكو- تفلیس- ارزروم آذربايجان( مانع از مشاركت 
شركت های آمريکايی در اين پروژه ها شده است. 
بنابراين پیشنهاد می شود با تقويت روابط انرژی محور 
با كشورهای همس��ايه و مشاركت در فعالیت هاي 
توس��عه، تولید، پااليش و انتقال يا ترانزيت نفت و 
گاز، در راس��تای خنثی سازی نفوذ رو به گسترش 
آمريکا در كشورهای منطقه و حفظ جايگاه ايران 

در معادالت انرژي جهان اقدام شود.
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