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نقش ميادین فراساحل در عرضه نفت و گاز جهان

مقدمه
تولید از میادین نفتی دریایی در سال  های 
1930-1920 در آذربایجــان و ونزوئــا آغــاز 
شــد و در دهه 50 میادی درخلیج مکزیک 
به مقیــاس قابل  توجهی افزایش یافت. بعد از 
بحران نفتی  ســال 1973 میــادی و افزایش 
قیمت نفت  خام، کشورهای اروپایی با هدف 
کاهش وابســتگی به نفت کشورهای حوضه 
خلیــج فارس، توســعه میادین دریایــی را به 
طور جدی در دســتور کار خود قرار دادند و 
کشورهای حاشیه دریای شمال مثل انگلستان 
و نروژ، توســعه ذخایر خود را در عمق 150-
100 متری آغاز کردند. امروزه تمام شرکت  های 
نفتی اصلی1 در توسعه فراساحل فعالیت زیادی 
دارند و از آنجا که دســتیابی به نفت مرسوم2 
دشــوارتر و پرهزینه  تــر شــده، شــرکت  ها به 
توسعه ذخایر نفتی و گازی در آب  های عمیق 
و بــا فن  آوری  های پیچیده  تــر روی آورده  اند. 
الزم به ذکر اســت که نفت و گاز مرســوم به 
نفت و گازی گفته می  شــود که با استفاده از 
روش های مرسوم مانند فشار طبیعی میدان و یا 
پمپ های سرچاهی استخراج شده و یا پس از 
کاهش فشار میدان با تزریق آب و گاز قابلیت 

تولید پیــدا می کند. در مقابــل نفت و گازی 
را که عاوه بر حفــاری و تزریق، فرآیندهای 
دیگری برای اســتخراج آنها نیاز است و یا در 
مناطقی قرار گرفته انــد که بهره برداری از آنها 
با فن  آوری  های موجود ممکن نیســت، نفت 
و گاز غیرمرســوم گویند. روند افزایش قیمت 
نفت نیــز هزینه های زیاد تولیــد نفت در این 
مناطق را از نظر اقتصادی توجیه  پذیر نموده و 
به ایجاد فن  آوری  های جدید برای بهره برداری 

از ذخایر کمک کرده است. 

1- بررسی روند توسعه ميادین فراساحل
در شــکل-1 روند اکتشــاف و توسعه در 
مناطق فراساحلی از ســال 1940 به بعد نشان 

داده شده است.
همان طور که شــکل-1 نشان می  دهد در 
دهه 40 میادی اکتشــاف و توســعه در حوزه 
فراساحل در آب  های کم  عمق آغاز شده است. 
حفاری در آب  هــای عمیق  تر به طور جدی از 
اوایل دهه 60 توسعه یافته است؛ به صورتی که 
فعالیت  های اکتشافی و توسعه  ای فراساحل از 
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عمق حــدود 500 متر در نیمه دهه 70 به بیش 
از 2200 متر در نیمه دهه 80 رســیده است. اما 
پس از کاهش قیمت نفت و ثبات نســبی آن، 
رکورد جدیدی در اکتشافات به ثبت نرسیده تا 
اینکه دوباره پس از افزایش قیمت نفت از سال 
2004، عمق مناطق فراســاحلی مورد کاوش و 
حفاری آن با جهشی به بیش از 3000 متر رسید.
برخــی چالش  های توســعه نفــت و گاز 
فراساحل در جهان به ویژه در آب  های عمیق، 

عبارتند از:
● حساسیت سیستم  های تحویل نفت 	

و گاز در بخــش فراســاحل بســیار 
باالســت و اســتحکام تأسیســات 
فراساحلی نسبت به آنچه در خشکی 

است به کنترل بیشتری نیاز دارد.
●  عــدم اطمینــان فنــی، اقتصادی و 	

زیست  محیطِی نســبتًا باالی میادین 
نفــت و گاز فراســاحل، ریســک 
ســرمایه  گذاری در ایــن بخــش را 

افزایش می  دهد.
●  سرمایه  گذاری در بخش فراساحل به 	

شدت نسبت به نوسانات قیمت نفت 
حساس بوده و با توجه به سرمایه  بری 
باالی این بخــش، پیش  بینی جریان 
اقتصادی این پروژه  ها از حساســیت 
و پیچیدگی خاصی برخوردار است.

● و در مقابل، فرصت  های توسعه این 	
ذخایر نیز به شرح زیر هستند:

● در 	 گاز  و  نفــت  تمرکــز صنعــت 
دهه  های آینده بــر آب  های عمیق و 

فوق  العاده عمیق خواهد بود.
● صنعت فراســاحل به ویــژه در دهه 	

اخیر سابقه بسیار خوبی در فن  آوری و 
نوآوری داشته که از جمله آنها می  توان 
به مدیریت مؤثر بر طوفان  های اخیر 

در خلیج مکزیک اشاره کرد.
●  ایــن صنعت توانســته موفقیت  های 	

از  حمایــت  در  چشــم  گیری 
محیط  زیست به دست آورد )اوکانر3، 

.)2011
● میادین فراساحل به بازارهای عمده 	

مصرف در آســیای جنوب  شــرقی، 
اروپای  غربــی  و  آمریکای  شــمالی 
نزدیک بوده و پتانسیل مناسبی برای 

توسعه آنها ایجاد خواهد کرد.
● بسیاری از میادین نواحی خشکی از 	

نیمه عمر گذشته و در مسیر کاهش 
تولیــد قرار دارند که این مســأله نیز 
باعــث تقویــت حرکت به ســمت 

فراساحل خواهد بود.
●  افزایش قابل  توجــه قیمت نفت در 	

سال  های اخیر یکی دیگر از عوامل 
مؤثــر بر رونق صنعت فراســاحل به 

ویژه در آب  های عمیق بوده است.

این تحقیق قصد دارد با بررســی ذخایر، 
تولید و ســرمایه  گذاری در میادین فراساحلی 
مناطــق مختلف جهــان، نقش نفــت و گاز 
فراساحل را در بازار نفت و گاز جهان تحلیل 
کند. بــا توجه به اهمیت میادیــن نفت و گاز 
در آب  های عمیــق و فوق  عمیق در آینده بازار 
فراســاحل، این بخش به صــورت دقیق  تری 

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

2- توليد و ذخایر هيدروكربوری فراساحل
میادیــن نفت و گاز فراســاحلی شــامل 
میادینی است که در آب  های کم  عمق، عمیق 
و یــا فوق  عمیق قرار دارنــد. 20 درصد ذخایر 

  1    روند اکتشاف و توسعه در مناطق فراساحلي از سال 1940 به بعد
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  مقدمه

 50در آذربايجان و ونزوئال آغاز شـد و در دهـه             1920-1930هاي    سالدر  توليد از ميادين نفتي دريايي      
 مـيالدي و    1973بعد از بحران نفتي در سـال        .  افزايش يافت  توجهي  درخليج مكزيك به مقياس قابل    ميالدي  

 ،خلـيج فـارس  كشورهاي حوضـه   كاهش وابستگي به نفت      با هدف  خام، كشورهاي اروپايي    افزايش قيمت نفت  
 ثـل  م ادند و كشورهاي حاشيه درياي شـمال      توسعه ميادين دريايي را به طور جدي در دستور كار خود قرار د            

هـاي نفتـي      شـركت امروزه تمام   . متري آغاز كردند   100-150ه ذخاير خود را در عمق       انگلستان و نروژ، توسع   
تـر     دشوارتر و پرهزينـه    2نفت مرسوم  در توسعه فراساحل فعاليت زيادي دارند و از آنجا كه دستيابي به              1اصلي
. انـد   تـر روي آورده   هـاي پيچيـده    وريآ  و با فن هاي عميق  ها به توسعه ذخاير نفتي و گازي در آب      ، شركت شده

هاي مرسوم مانند     كه با استفاده از روش    شود      گفته مي نفت و گازي    به  نفت و گاز مرسوم      الزم به ذكر است كه    
ب و گـاز     و يا پس از كاهش فشار ميدان با تزريق آ          شدههاي سرچاهي استخراج      فشار طبيعي ميدان و يا پمپ     

كه عالوه بر حفـاري و تزريـق فرآينـدهاي ديگـري بـراي             را   زيدر مقابل نفت و گا    . دكن  قابليت توليد پيدا مي   
هـاي موجـود ممكـن          وريآ    برداري از آنها با فـن       اند كه بهره    و يا در مناطقي قرار گرفته     ست  نياز ا استخراج آنها   
 توليد نفت در اين منـاطق را  زيادهاي   هزينهروند افزايش قيمت نفت نيز       .غيرمرسوم گويند و گاز   نيست، نفت   

  .  ذخاير كمك كرده استبرداري از براي بهرهاي جديد ه  وريآ  ايجاد فنبه و نموده پذير    نظر اقتصادي توجيهاز
  

  ميادين فراساحلبررسي روند توسعه  -1
  . به بعد نشان داده شده است1940 روند اكتشاف و توسعه در مناطق فراساحلي از سال 1-شكلدر 

  

  

  2    ترکیب تولید نفت فراساحلی جهان ]10[
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  ]10 [ـ تركيب توليد نفت فراساحلي جهان1شكل 
  

 17چنـان    جالب است كه اروپا با داشتن ميادين بالغي كه عمدتاً در نيمه دوم عمر خود قـرار دارنـد، هـم     
 درصـدي در  16جنوبي در حال حاضر سهم        هر چند آمريكاي  . كند  درصد از نفت مناطق فراساحل را توليد مي       

نمـك برزيـل،      ها در ميادين تحـت      گذاري  مايهشود با افزايش سر     بيني مي   توليد نفت فراساحل را دارد، اما پيش      
  .پيدا خواهد كردتوجهي   اين سهم افزايش قابل

 ميـادين نفـت و گـازي عظيمـي زيـر اليـه              2007سـال   نمك بايد گفت كـه در           توضيح ميادين تحت  در  
 متري با يك اليه ضخيم سنگي       2000اين اليه نمك    . ضخيمي از نمك در منطقه فراساحل برزيل كشف شد        

بينـي    پـيش .  متري دريا قرار دارد    2000 خود اين اليه سنگي در عمق        و متري پوشانده شده     3000 تا   2000
. خـام باشـد     ميليارد بـشكه معـادل نفـت   50 اين ميادين بيش از  برداشت    شود حجم ذخاير نفت و گاز قابل        مي

 4يادين توليد خود را بـه بـيش از         ميليارد دالري در اين م     33گذاري    شركت پتروبراس در نظر دارد با سرمايه      
  ].11 [ميليون بشكه در روز برساند

ناهمگوني توليد نفت ميان مراكز مصرف و توليد كه در ميادين خشكي وجود دارد، در بخـش فراسـاحلي             
 درصـد   30فارس در توليـد نفـت جهـان حـدود             كه سهم كشورهاي حاشيه خليج     در حالي . شود  مشاهده نمي 

بـه عبـارت ديگـر توسـعه ميـادين نفتـي            . باشـد     مي درصد   6كشورها در بخش فراساحلي     است، اما سهم اين     
كننده بـوده     فراساحلي تا حدود زيادي متأثر از شرايط ژئوپليتيكي آن و تأمين امنيت عرضه كشورهاي مصرف              

  .است
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باقیمانــده نفت جهــان و 28 درصــد ذخایر 
باقیمانــده گاز جهان در این مناطق قرار دارد. 
در سال 2010 مجموع ذخایر قابل  برداشت نفت 
و گاز مناطق فراســاحل حــدود 650 میلیارد 
بشکه معادل نفت  خام4 برآورد شده که معادل 
20 درصد ذخایر شــناخته شــده نفــت و گاز 
جهان اســت. به همین دلیل بخش فراساحل 
همواره برای شرکت  های نفتی جذاب است؛ 
اما همواره باید توجه داشته باشیم که عملیات 
در عمق زیاد و فشار باال با چالش  های فن  آوری 

و اقتصادی زیادی همراه است.

2-1- توليد نفت  خام
در ســال 2010 تولیــد نفــت در بخــش 
فراساحل 23/6 میلیون بشکه در روز بوده که 
معادل 30 درصد کل تولید نفت جهان است. 
دو منطقه در جهان ســهمی بیش از 20 درصد 

در تولید نفت فراساحل دارند:
الف( منطقــه خاورمیانه )بــه طور عمده 
کشورهای حاشیه خلیج فارس( که بیش از 22 
درصد از نفت فراســاحل جهان را از آب  های 

کم عمق )کمتر از 200 متر( تولید می  کند.
ب( آب های عمیق غرب آفریقا که حدود 
20 درصد از نفت فراســاحل جهــان را تولید 
می  کند. کشورهای نیجریه، الجزایر و آنگوال از 

مهم  ترین کشورهای این منطقه هستند.
 جالب اســت که اروپا با داشــتن میادین 
بالغــی کــه عمدتــًا در نیمــه دوم عمر خود 
قــرار دارنــد، هم  چنــان 17 درصــد از نفت 
مناطق فراســاحل را تولیــد می  کند. هر چند 
آمریکای  جنوبــی در حــال حاضر ســهم 16 
درصدی در تولید نفت فراساحل را دارد، اما 
پیش  بینی می  شود با افزایش سرمایه  گذاری  ها 
در میادین تحت  نمک برزیل، این سهم افزایش 

قابل  توجهی پیدا خواهد کرد.
در توضیح میادین تحت  نمک باید گفت 
که در سال 2007 میادین نفت و گازی عظیمی 
زیر الیه ضخیمی از نمک در منطقه فراساحل 
برزیل کشف شــد. این الیه نمک 2000 متری 
با یک الیه ضخیم ســنگی 2000 تا 3000 متری 
پوشــانده شده و خود این الیه سنگی در عمق 

2000 متری دریا قرار دارد. پیش  بینی می  شــود 
حجم ذخایر نفــت و گاز قابل  برداشــت این 
میادیــن بیــش از 50 میلیــارد بشــکه معادل 
نفت  خام باشد. شرکت پتروبراس در نظر دارد 
با ســرمایه  گذاری 33 میلیــارد دالری در این 
میادین تولید خود را به بیش از 4 میلیون بشکه 

در روز برساند ]11[.
ناهمگونی تولید نفت میان مراکز مصرف 
و تولیــد که در میادین خشــکی وجود دارد، 
در بخش فراســاحلی مشــاهده نمی  شود. در 
حالی که سهم کشورهای حاشیه خلیج  فارس 
در تولید نفت جهان حدود 30 درصد است، 
اما سهم این کشــورها در بخش فراساحلی 6 
درصد می  باشد. به عبارت دیگر توسعه میادین 
نفتی فراساحلی تا حدود زیادی متأثر از شرایط 
ژئوپلیتیکی آن و تأمین امنیت عرضه کشورهای 

مصرف  کننده بوده است.

2-2- توليد گاز طبيعی
تولید گاز بخش فراســاحل در سال2010 
حدود 2/4 میلیارد مترمکعب در روز و معادل 
27 درصد تولید گاز طبیعی جهان بوده است. 
در بخش گاز فراساحل، تولید دریای شمال و 
شــرق دور در مقام نخست قرار دارد. البته به 
نظر می  رســد، با سرمایه  گذاری در اکتشافات 
قابل  توجهــی کــه در مناطق شــرق مدیترانه 

شامل لبنان، قبرس، مصر و سوریه و هم  چنین 
میدان پارس  جنوبــی در ایران صورت گرفته، 
ســهم خاورمیانه از 15 درصــد فعلی به طور 

قابل ماحظه  ای افزایش یابد.
اروپــای غربــی و شــرق دور، بــه عنوان 
دو منطقــه مصرف  کننده عمــده گاز طبیعی، 
بیشترین سهم را در تولید گاز فراساحل دارند 
که این مطلب مؤید اهمیت ژئوپلیتیکی توسعه 

میادین گازی فراساحل است.

 3- توسعه ميادین آب  های عميق و فوق  عميق 
 بر اســاس  تقســیم  بندی مرکــز تحلیلی
5،مناطقــی که عمق آب در آنها بیش 

،IFPEN  
از 1000 متر است، میادین عمیق6 و میادینی که 
در عمقی بیش از 1500 متر قرار دارند، میادین 
فوق عمیق7 محسوب می شوند. کاهش تولید 
نفت و گاز در میادین بالغ حوضه  های خشکی 
و آب  های کم  عمق و هم  چنین پیشــرفت  های 
فــن  آوری در ســال  های اخیر، عاملــی برای 
افزایش فعالیت در آب  های عمیق بوده است. 
از جمله این پیشــرفت  ها می  تــوان به فعالیت 
عمیق  ترین ســکوی FPSO 8جهان )متعلق به 
شرکت پتروبراس برزیل( در عمق 2438 متری 
زیر سطح دریا اشاره کرد که در منطقه پردیدو9 
فعال اســت. پیشرفت فن  آوری در اکتشاف به 
ویژه امکان تصویربرداری از نواحی زیرزمینی که 

  3     ترکیب تولید گاز فراساحلي جهان ]10[

 
 

  طبيعي گاز توليد -2-2
 27معـادل  و طبيعـي در روز   ميليارد مترمكعب گـاز  4/2حدود  2010توليد گاز بخش فراساحل در سال

در بخش گاز فراساحل، توليد درياي شـمال و شـرق دور در مقـام نخسـت     . درصد توليد گاز جهان بوده است
توجهي كه در مناطق شرق مديترانه شامل   گذاري در اكتشافات قابل  رسد، با سرمايه  البته به نظر مي. قرار دارد

 15، سـهم خاورميانـه از   ايران صـورت گرفتـه   در جنوبي  يدان پارسچنين م  لبنان، قبرس، مصر و سوريه و هم
  .اي افزايش يابد  درصد فعلي به طور قابل مالحظه

كننده عمده گاز طبيعي، بيشترين سهم را در توليد   اروپاي غربي و شرق دور، به عنوان دو منطقه مصرف
  .يادين گازي فراساحل استمؤيد اهميت ژئوپليتيكي توسعه ماين مطلب گاز فراساحل دارند كه 
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  ]10[ ـ تركيب توليد گاز فراساحلي جهان2شكل 
  
   عميق  فوق و عميق هاي  آب ميادين توسعه -3

متر اسـت،   1000مناطقي كه عمق آب در آنها بيش از ، IFPEN5مركز تحليلي  بندي  بر اساس  تقسيم
. دنشو يمحسوب م 7فوق عميق ميادين رند،متر قرار دا 1500و مياديني كه در عمقي بيش از  6ميادين عميق

هـاي    چنـين پيشـرفت    عمـق و هـم    هاي كـم   هاي خشكي و آب  هضكاهش توليد نفت و گاز در ميادين بالغ حو
هـا    از جمله اين پيشرفت. هاي عميق بوده است  هاي اخير، عاملي براي افزايش فعاليت در آب  وري در سالآ  فن
 2438در عمـق   )شركت پتروبـراس برزيـل  به  تعلقم(جهان  FPSO8رين سكوي ت  عميقتوان به فعاليت   مي

وري در اكتشـاف بـه ويـژه    آ  پيشـرفت فـن  . فعال است، 9پرديدو اشاره كرد كه در منطقهمتري زير سطح دريا 
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در زیر الیه  های نمک و سایر موانع قرار دارند 
و هم  چنین دارای پیچیدگی  های زمین  شناسی 
هستند، سبب شده کمیت و کیفیت ارزیابی از 

میادین فراساحل توسعه یابد.
عــاوه بــر ایــن افزایــش احساســات 
ملی  گرایانه در سال  های اخیر و هم  چنین رشد 
توان  مندی  های فنی و مدیریتی شرکت  های ملی 
نفت برای توسعه میادین ساده  تر مانند آب  های 
کم  عمق سبب شــده جهت  گیری میان  مدت 
و بلندمــدت شــرکت  های بین  المللی نفت و 
شرکت  های مســتقل در بازار نفت، به سمت 
ذخایر هیدروکربوری غیرمتعارف که اغلب در 
آب  های عمیق قرار دارند، قرار گیرد )میچل11، 

.)2012

3-1- ذخایر و توليد نفت    خام آب  های عميق
450 میدان جدید در آب  های بیش از 1000 
متر کشف شــده که 38 درصد آن در خلیج 
مکزیک آمریکا، 18 درصد در آب  های برزیل، 
26 درصد در خلیج گینــه در آفریقا )آنگوال، 
نیجریــه، کنگو، گینه و غنــا( و 13 درصد در 
منطقه آسیاپاسیفیک )استرالیا ، هند، مالزی، 
اندونزی و چیــن( قرار دارد. اکتشــافاتی نیز 
در نروژ، مصر، فلســطین اشغالی، ترینیداد و 
توباگو، کانادا و گرینلند صورت گرفته است. 

در ســال 2008 میــادی حجــم ذخایــر 
کشف  شــده در عمــق بیــش از 1000 متر، 72 
میلیارد بشــکه بود که تقریبًا معادل 4 درصد 
ذخایــر جهان اســت و 90 درصد آن در چهار 
کشــور برزیل، آمریکا، آنگوال، و نیجریه قرار 
دارد. در آن ســال تولید نفت از عمق بیش از 
1000 متری، 3/2 میلیون بشکه در روز تخمین 
زده شد که حدود 3 درصد تولید جهانی بود. 
نیمی از ایــن تولید از آب  هــای آفریقای  غربی 
انجام می  شــود. در حالی که در سال 2000، از 
ســهم 22 درصدی میادین فراساحل تنها یک 
درصد آن به آب  های عمیق تعلق داشــت. در 
ســال 2010 این ســهم به 6 درصد از سهم 30 
درصدی میادین فراســاحل رسید. به عبارت 
دیگر ســرعت رشــد بهره  برداری از آب  های 
عمیق، بیش از میادین آب  های کم  عمق است. 
در شــکل-4 توزیع جغرافیایی تولید نفت در 
آب  هــای عمیق )بیش از 1000 متر( ارائه شــده 

است.

3-2- ذخایر و توليد گازطبيعی آب  های عميق
مجموع 2700 میلیــارد مترمکعب ذخایر 
گازی کشف  شــده در عمق بیــش از 1000 متر 
نیز متعلق به هفت کشور استرالیا )40 درصد(، 
هند، آمریکا، اندونزی، نیجریه )هر یک بین 8 

تا 10 درصد(، چین و برزیل )هر یک 5 درصد( 
است. 2 درصد از تولید گاز جهان نیز از عمق 
بیش از هزار متری دریا استخراج می  شود که به 
طور عمده مربوط به کشور آمریکا است. البته 
استرالیا نیز از سال 2011 فعالیت  های اکتشافی 
و توســعه  ای گســترده  ای را در حــوزه میادین 
فراساحلی در عمق بیش از 1000 متر آغاز کرده 
و پیش  بینی می  شود این کشور در سال  های آتی 
یکــی از بازیگران اصلی بازار گاز فراســاحل 
خواهد بود. در شــکل-5 توزیــع جغرافیایی 
تولید گاز در آب  های عمیق )بیش از 1000 متر( 

ارائه شده است.
نگاهی به تولید نفت و گاز در بلوک  هایی 
در عمق 500 تا 1000 متری نشــان می  دهد که در 
بازه زمانی سال  های 2005 تا 2010 میادی، تولید 
از این بلوک  ها دو برابر شــده اســت. تولید از 
میادین عمیق و فوق  عمیــق به ترتیب 3 و 3/5 
برابر شده است. در صورت تداوم قیمت باالی 
نفت و بهبود وضعیت اقتصاد جهانی، این روند 

حتی با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

4- حفاری دریایی در جهان
از مجمــوع 116000 چاهــی که در ســال 
2011 در سطح جهان حفر شــده، تعداد 3400 
چاه )حــدود 3 درصد( در مناطق فراســاحل 
بوده است. 30 درصد حفاری  های فراساحلی 
مربوط به جنوب شــرق آسیا )با در نظر گرفتن 
سهم قابل  توجه چین( است. آمریکای  شمالی، 
اروپا، آمریکای  جنوبی )با در نظر گرفتن ســهم 
قابل  توجه برزیل( در رده  های بعدی قرار دارند. 
در شــکل-6 توزیع جغرافیایــی فعالیت  های 
حفاری فراساحل ارائه شده است. این شکل به 
خوبی نشان می  دهد که سهم تولید نفت و گاز 
خاورمیانه در صنعت فراســاحل رو به کاهش 

است.
در ســپتامبر 2011، تعــداد 1320 نــاوگان 
دریایی شــامل دکل حفاری، کشتی حفاری 
و ... وجــود داشــت کــه 760 نــاوگان آن 
مشــغول حفــاری در مناطــق مختلف جهان 
بودند. این امر نشــان  دهنده نرخ کاربری 58 
درصدی آنهاســت. بحران مالی ســال 2008    4    توزیع جغرافیایي تولید نفت در آب هاي عمیق  تر از 1000 متر ]10[
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  عميق هاي  آب گازطبيعي توليد و ذخاير -3-2

 متر نيز متعلق به هفت      1000شده در عمق بيش از         ميليارد مترمكعب ذخاير گازي كشف     2700مجموع  
هـر  (، چـين و برزيـل   ) درصد10 تا  8هر يك بين    (يكا، اندونزي، نيجريه    ، هند، آمر  ) درصد 40(كشور استراليا   

بـه  شود كه      درصد از توليد گاز جهان نيز از عمق بيش از هزار متري دريا استخراج مي               2. است)  درصد 5يك  
 اي  هـاي اكتـشافي و توسـعه         فعاليـت  2011البته استراليا نيز از سال      .  مربوط به كشور آمريكا است     هعمدطور  

ايـن  شـود    بينـي مـي     متر آغاز كرده و پيش1000ه ميادين فراساحلي در عمق بيش از ضاي را در حو     گسترده
 توزيـع جغرافيـايي     4-شـكل در  . خواهد بـود  هاي آتي يكي از بازيگران اصلي بازار گاز فراساحل            در سال كشور  

  .ارائه شده است)  متر1000بيش از (هاي عميق   توليد گاز در آب
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  ]10 [ متر1000تر از هاي عميقـ توزيع جغرافيايي توليد گاز در آب4 شكل
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ســبب کاهــش 15 درصــدی نــرخ کاربری 
اســت.  فراســاحلی شــده  فعالیت  هــای   و 
شکل-7 نرخ بهره  برداری از دکل  های حفاری 

در مناطق مختلف جهان را نشان می  دهد.
همان طور که از این شــکل پیداســت، 
بیشترین نرخ بهره  برداری در سال 2011 مربوط 
به اروپا، آمریکای  جنوبی و آفریقا و کمترین آن 

مربوط به آمریکای  شمالی است.
از 350 میلیارد دالری که طی ســال  های 
2000 تا 2008 صرف حفاری فراســاحل شده، 
180  میلیــارد دالر در برزیل، آفریقای  غربی و 

آسیاپاسیفیک هزینه شده است.
در حــال حاضر نرخ اجاره در همه مناطق 

دنیا کمتــر از نرخ  های مربوط بــه دوره قبل از 
بحران ســال 2008 است. اگرچه به دلیل رونق 
حفاری در آب های کم  عمق آسیای جنوب شرقی 
و هم  چنین تأثیر کمتــر رکود اقتصاد جهانی بر 
این منطقه نرخ اجاره برای ســکوهای حفاری 
جک  آپ11حدود 10 درصــد افزایش یافته، اما 
نرخ اجاره شناورهای حفاری در آب  های عمیق 
بــه دلیل رکود اقتصاد جهانی حدود 10 درصد 
کاهش یافته اســت. در کوتاه  مدت با تشــدید 
فعالیت  های اکتشــاف و تولید در سال 2012، 
احتمااًل نرخ اجاره ســکوهای حفاری افزایش 
یابد. ارزش بازار حفاری فراساحل در سال 2011 
حدود 38 میلیارد دالر برآورد می  شــود که در 

مقایسه با سال 2010 تغییری را نشان نمی  دهد.

5- صنعت ساخت تأسيسات فراساحلی در جهان 
در حال حاضر 17000 سکوی عملیاتی در 
میادیــن دریایی فعال بوده و هر ســاله بیش از 
400 ســکوی ثابت، شناور و زیردریایی ساخته 
می  شــود. بیش از 50 درصــد پروژه  ها مربوط 
به سکوهای ثابت برای عمق کمتر از 300 متر 
است که به طور عمده برای حفاری در مناطق 
جنوب  شرق آسیا و خاورمیانه ساخته می  شود. 
10 درصــد پروژه  هــا نیز در بخش ســکوهای 
شناور است. مابقی ســرمایه  گذاری  ها مربوط 
به پروژه  های زیردریایی برای اتصال تأسیسات 
سرچاهی به تأسیسات تولید نفت در سکوها 

بوده است.
تعداد پروژه  های ســاخت از ســال 2005، 
بــه صورت میانگیــن 15 درصد رشــد کرده 
است. بحران مالی سال 2008 سبب افت نرخ 
رشد ساالنه به کمتر از 5 درصد شد. ساخت 
ســازه  های فراساحلی بین ســال  های 2005 تا 
2008 حــدودًا دو برابر شــده و از 27 میلیارد 
دالر به بیش از 50 میلیارد دالر رســید. بحران 
مالی سال 2009 این روند را برای دو سال پیاپی 
مختل کرد. در ســال 2011 اندازه این بازار 56 
میلیارد دالر تخمین زده شد که به طور تقریبی 

با وضعیت قبل از بحران قابل مقایسه است.

6- آینده صنعت نفت و گاز فراساحل 
بــر اســاس پیش  بینی مؤسســه تحقیقاتی 
GBI، تا ســال 2015 تولید نفت  خام فراساحل 
به حدود 27 میلیون بشکه در روز می  رسد. از 
سوی دیگر تولید گاز طبیعی نیز به 74 میلیارد 
فوت مکعب در روز خواهد رســید. در ســال 
2020 نیز تولید نفت  خام و گازطبیعی از بخش 
فراســاحل به ترتیب به 26 میلیون بشکه و 73 

میلیارد فوت مکعب در روز خواهد رسید. 
بهره  بــرداری از میادیــن آب  های عمیق و 
فوق  عمیق با قیمت  های نفت هر بشکه حدود 
70 تــا 90 دالر توجیه اقتصادی دارد و با توجه 
بــه افزایش قیمت نفت و احتمــال تداوم این 
رونــد، برای توســعه این میادین آینده بســیار    6    توزیع منطقه  اي دکل هاي حفاري فراساحل ]10[

 
 

٨

 دهد كه در بـازه زمـاني         متري نشان مي   1000 تا   500هايي در عمق      نگاهي به توليد نفت و گاز در بلوك       
توليـد از ميـادين عميـق و        . هـا دو برابـر شـده اسـت           ميالدي، توليد از ايـن بلـوك       2010 تا   2005 هاي    سال
در صورت تداوم قيمت بـاالي نفـت و بهبـود وضـعيت اقتـصاد               .  برابر شده است   5/3 و   3عميق به ترتيب      فوق

  .ا سرعت بيشتري ادامه خواهد يافت اين روند حتي ب،جهاني
  

  جهان در دريايي حفاري -4
 3حـدود   ( چـاه    3400، تعـداد    فر شـده   در سطح جهان ح    2011 چاهي كه در سال      116000  مجموع از
 در  بـا (هاي فراساحلي مربوط به جنوب شـرق آسـيا             درصد حفاري  30. اطق فراساحل بوده است   در من ) درصد

سـهم   در نظـر گـرفتن    بـا   (جنـوبي     شمالي، اروپـا، آمريكـاي      آمريكاي. است) توجه چين    سهم قابل  نظر گرفتن 
ي حفـاري فراسـاحل     هـا    توزيع جغرافيايي فعاليـت    5-شكلدر  . هاي بعدي قرار دارند     در رده ) توجه برزيل   قابل

دهد كه سهم توليد نفت و گاز خاورميانه در صنعت فراساحل رو              خوبي نشان مي    به شكلاين  . ارائه شده است  
  .به كاهش است
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  ]10 [هاي حفاري فراساحل دكلاي   ـ توزيع منطقه5شكل 

  
 كـه ود داشت   وج...  ناوگان دريايي شامل دكل حفاري، كشتي حفاري و          1320  تعداد ،2011در سپتامبر   

 درصـدي   58 دهنده نرخ كـاربري     نشاناين امر   . ل حفاري در مناطق مختلف جهان بود       ناوگان آن مشغو   760
. هاي فراساحلي شده اسـت       درصدي نرخ كاربري و فعاليت     15 سبب كاهش    2008بحران مالي سال    . ستآنها

  .دهد  شان ميهاي حفاري در مناطق مختلف جهان را ن  برداري از دكل   نرخ بهره6-شكل
  
  

  5    توزیع جغرافیایي تولید گاز در آب هاي عمیق تر از 1000 متر ]10[
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  ]10 [ متر1000تر از   هاي عميق ـ توزيع جغرافيايي توليد نفت در آب3شكل 

  
  عميق هاي  آب گازطبيعي توليد و ذخاير -3-2

 متر نيز متعلق به هفت      1000شده در عمق بيش از         ميليارد مترمكعب ذخاير گازي كشف     2700مجموع  
هـر  (، چـين و برزيـل   ) درصد10 تا  8هر يك بين    (يكا، اندونزي، نيجريه    ، هند، آمر  ) درصد 40(كشور استراليا   

بـه  شود كه      درصد از توليد گاز جهان نيز از عمق بيش از هزار متري دريا استخراج مي               2. است)  درصد 5يك  
 اي  هـاي اكتـشافي و توسـعه         فعاليـت  2011البته استراليا نيز از سال      .  مربوط به كشور آمريكا است     هعمدطور  

ايـن  شـود    بينـي مـي     متر آغاز كرده و پيش1000ه ميادين فراساحلي در عمق بيش از ضاي را در حو     گسترده
 توزيـع جغرافيـايي     4-شـكل در  . خواهد بـود  هاي آتي يكي از بازيگران اصلي بازار گاز فراساحل            در سال كشور  

  .ارائه شده است)  متر1000بيش از (هاي عميق   توليد گاز در آب

آنگوال; %3 برزيل; %6
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نيجريه; %1
مالزي; %3
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  ]10 [ متر1000تر از هاي عميقـ توزيع جغرافيايي توليد گاز در آب4 شكل
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خوبی پیش  بینی می  شــود )میچل، 2012(. در 
صورت تداوم قیمت باالی نفت و بهبود رشد 
اقتصادی جهان ســهم تولید نفت از آب  های 
عمیق تا ســال 2050 بــه 50 درصــد از تولید 
فراساحل خواهد رســید )جافی و سالیگو12، 

.)2011
بر اساس پیش  بینی IFPEN، طی سال  های 
2009 تــا 2015 در صنعت حفاری فراســاحل 
بیــش از 300 میلیــارد دالر در مناطق برزیل، 
آفریقای غربی و آسیاپاســفیک و 150 میلیارد 
دالر در ســایر مناطــق جهان هزینــه خواهد 

شــد. به عبارت دیگــر، بیــش از 60 درصد 
سرمایه  گذاری در صنعت حفاری فراساحل در 

این مناطق متمرکز خواهد بود.
با وجــود رشــد قابل توجــه فعالیت  های 
اکتشــاف و توســعه در آب  هــای عمیــق و 
فوق  عمیق، هم  چنان سهم بیشتر تولید نفت و 
گاز مربوط به آب  هــای کم  عمق خواهد بود. 
از بیــن بیش از هزار میدانی که تا ســال 2015 
در مناطق فراســاحلی به بهره  برداری خواهند 
رســید، بیــش از 80 درصد ایــن میادین در 
نواحی کم  عمق بوده و 85 درصد تولید میادین 

جدید فراســاحل نیز مربوط به همین میادین 
خواهد بود. پیش  بینی می  شود 50 میلیارد دالر 
ســرمایه  گذاری در این مناطق در سال 2011 به 
60 میلیــارد دالر در ســال 2015 افزایش یابد. 
البته هنوز حجم اکتشافات در مناطق کم  عمق 
به مراتب بیش از آب  های عمیق اســت. برای 
مثال حجم ذخایر میادین کاشاگان قزاقستان، 
 Obskoye Bay میــدان گازی پارس  جنوبــی و
روسیه، به مراتب بیش از میدان Usan نیجریه 
کــه یکی از میادین بــزرگ در آب های عمیق  

.)2012،Infield( است، می  باشد
و  شناور  سکوهای  فن  آوری  های 
میادین  برای  زیردریایی  فن  آوری  های 
در  را  رشد  سریع  ترین  عمیق  آب  های 
پیش  بینی  و  دارد  فراساحل  پروژه  های 
از  این بخش  ها  در  می  شود سرمایه  گذاری 
21 میلیارد دالر در سال 2011 به 37 میلیارد 

دالر در سال 2015 افزایش یابد.
گاز  و  نفت  تولید  پیش  بینی  شکل-8  در 
بلوک  های  از  نفت  خام(  بشکه  هزار  )معادل 
دریایی در اعماق بیش از 500 متر ارائه شده است.
با وجود بحران بدهی در اتحادیه اروپا، 
در  آسیا  اقتصادی  رشد  می شود  پیش  بینی 
سال 2012، حدود 6/9 درصد و در سال 
بخش  باشد.  درصد   7/3 حدود   ،2013
عمده رشد اقتصادی منطقه مربوط به چین 
و هند است. کشورهای منطقه برای کاهش 
تا  می  کنند  تاش  واردات  به  وابستگی 
میادین داخلی خود را توسعه دهند. بنابراین 
در قاره آسیا فعالیت  های اکتشاف و توسعه 
می  شود  پیش  بینی  یافت.  خواهد  افزایش 
بیشترین  آفریقا  از  پس  آینده  سال  پنج  در 

سرمایه  گزاری در آسیا صورت گیرد.
خصوصیت  مهم  ترین  مدت  کوتاه  در 
آسیا کم  عمق بودن آب است. بنابراین هزینه 
سکوهای  توسعه  و  لوله  خط  سرمایه  ای 
ثابت، بزرگ  ترین بخش هزینه  های توسعه 
برای  البته  بود.  خواهد  منطقه  این  در 
استخراج کامل ذخایر منطقه در کشورهایی 
مثل میانمار و فیلیپین باید به آب  های عمیق  تر 
فکر کرد. توسعه اکتشاف به ویژه در هند، 
مالزی، چین و اندونزی سبب می  شود در 
پنج سال آینده بازارهای خط لوله، شناور و 
تجهیزات زیردریایی رشد داشته باشد. بیشترین 

  7    نرخ استفاده از دکل هاي حفاري در مناطق مختلف ]10[
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  ]10 [هاي حفاري در مناطق مختلفدكلنرخ استفاده از  -6شكل

  
 مربـوط بـه اروپـا،       2011بـرداري در سـال         پيداسـت، بيـشترين نـرخ بهـره        شـكل  كه از ايـن       طور همان
  .شمالي است  جنوبي و آفريقا و كمترين آن مربوط به آمريكاي  آمريكاي
  ميليـارد    180 صرف حفـاري فراسـاحل شـده،         2008 تا   2000ي  ها   ميليارد دالري كه طي سال     350از  

  .فيك هزينه شده استيغربي و آسياي پاس  دالر در برزيل، آفريقاي
 2008هاي مربوط به دوره قبل از بحران سـال            در حال حاضر نرخ اجاره در همه مناطق دنيا كمتر از نرخ           

چنـين تـأثير كمتـر ركـود          شرقي و هـم     ي جنوب عمق آسيا   هاي كم   به دليل رونق حفاري در آب     اگرچه  . است
 درصد افـزايش يافتـه، امـا    10 حدود 10آپ  جكنرخ اجاره براي سكوهاي حفاري  اقتصاد جهاني بر اين منطقه      

 درصـد كـاهش يافتـه       10  به دليل ركود اقتصاد جهاني حدود      هاي عميق   نرخ اجاره شناورهاي حفاري در آب     
، احتمـاالً نـرخ اجـاره سـكوهاي         2012هاي اكتـشاف و توليـد در سـال            يتمدت با تشديد فعال     در كوتاه . است

شـود كـه      ورد مـي  آ ميليارد دالر بر   38 حدود   2011ارزش بازار حفاري فراساحل در سال       . حفاري افزايش يابد  
  .دهد   تغييري را نشان نمي2010در مقايسه با سال 

  
   جهان در فراساحلي تأسيسات ساخت صنعت -5

 سـكوي   400 بـيش از     ه و هـر سـال     بوده سكوي عملياتي در ميادين دريايي فعال        17000در حال حاضر    
ها مربوط بـه سـكوهاي ثابـت بـراي عمـق               درصد پروژه  50بيش از   . شود  ثابت، شناور و زيردريايي ساخته مي     

شـرق آسـيا و خاورميانـه سـاخته            بـراي حفـاري در منـاطق جنـوب         هعمدبه طور    متر است كه     300كمتر از   

 
 

١١

 Usan روسـيه، بـه مراتـب بـيش از ميـدان      Obskoye Bayجنـوبي و    كاشاگان قزاقستان، ميدان گازي پارس
  ).Infield, 2012(باشد   هاي عميق  است، مي!ه يكي از ميادين بزرگ در آبكنيجريه 
تـرين رشـد را       هاي عميق سـريع     هاي زيردريايي براي ميادين آب      وريآ    هاي سكوهاي شناور و فن      وريآ    فن
ر در سـال     ميليـارد دال   21 از   هـا     بخشگذاري در اين      شود سرمايه   بيني مي   هاي فراساحل دارد و پيش      در پروژه 

  . افزايش يابد2015 ميليارد دالر در سال 37 به 2011
هاي دريايي در اعماق بـيش    از بلوك) خام  معادل هزار بشكه نفت(بيني توليد نفت و گاز        پيش 7-شكلدر  

  . متر ارائه شده است500از 

  
   متر500ر اعماق بيش از هاي دريايي د  از بلوك) خام  معادل هزار بشكه نفت(ـ توليد نفت و گاز 3نمودار 

  
  حـدود ،2012ر سـال  شود رشد اقتـصادي آسـيا د  !بيني مي   بحران بدهي در اتحاديه اروپا، پيش   با وجود 

بخش عمده رشد اقتصادي منطقـه مربـوط بـه چـين و             .  درصد باشد  3/7  حدود ،2013 درصد و در سال      9/6
كنند تا ميادين داخلي خود را توسـعه          يكشورهاي منطقه براي كاهش وابستگي به واردات تالش م        . هند است 

 سـال   5شود در     بيني مي   پيش. هاي اكتشاف و توسعه افزايش خواهد يافت        بنابراين در قاره آسيا فعاليت    . دهند
  .در آسيا صورت گيردگذاري   بيشترين سرمايهپس از آفريقا آينده 

اي خـط لولـه و     ابراين هزينه سـرمايه بن. عمق بودن آب است  ترين خصوصيت آسيا كم  در كوتاه مدت مهم  
البتـه بـراي اسـتخراج    . هاي توسعه در اين منطقه خواهـد بـود     ترين بخش هزينه    توسعه سكوهاي ثابت، بزرگ   

توسـعه اكتـشاف    . تر فكر كرد    هاي عميق   كامل ذخاير منطقه در كشورهايي مثل ميانمار و فيليپين بايد به آب           
 سال آينده بازارهاي خط لوله، شناور و تجهيـزات          5شود در     ندونزي سبب مي  به ويژه در هند، مالزي، چين و ا       

دهنـده    بيشترين رشد در فاز تكميل تأسيسات زيردريايي خواهد بـود كـه نـشان             . داشته باشد زيردريايي رشد   
  .تر است  هاي عميق  عمق به آب  هاي كم  حركت از آب

  8    تولید نفت و گاز )معادل هزار بشکه نفت  خام( از بلوك  هاي دریایي در اعماق بیش از 500 متر
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رشد در فاز تکمیل تأسیسات زیردریایی خواهد 
بود که نشان  دهنده حرکت از آب  های کم  عمق 

به آب  های عمیق  تر است.
مرکــز مطالعــات زمین  شناســی آمریکا 
)USGS( در سال 2012، سواحل شرقی آفریقا 
مانند فراســاحل موزامبیک، تانزانیا، اتیوپی 
و کنیــا را دارای میادیــن جذابی بــه ویژه در 
بخش گاز معرفی کرده است. این مرکز حجم 
ذخایر موجود در آب  های عمیق شــرق آفریقا 
را 27 میلیارد بشــکه نفت  خام و 441 تریلیون 
مترمکعــب گاز طبیعــی برآورد کرده اســت 

)میچل، 2012(.
کشــورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی 
ســابق نیز مناطقی دارند کــه از ظرفیت  های 
بسیار خوب و قابل  توجهی در عرصه فراساحل 
برخوردارنــد )BP، 2011(. اگــزون موبیــل و 
شرکت ملی نفت روسیه، که برای اکتشافات 
فراســاحلی دریــای کارا در شــمال روســیه 
همکاری می  کننــد، معتقدند که این فعالیت 
می  تواند به اکتشافات جدیدی در بهره  برداری 
از میادین غیرمرسوم کمک کند. شرکت  های 
چینی نیز در تاش هستند تا بتوانند به مخازن 
آسیای مرکزی و روسیه دست پیدا کنند و حتی 
این انگیزه در آنها وجود دارد که در پروژه  های 
بخش خصوصی در شــرق آفریقا مشــارکت 

داشته باشند )میچل، 2012(.

جمع  بندی و نتيجه  گيری
بــا افزایش قیمت نفــت در نیمه دوم دهه 
70 و اوایــل دهــه 80، تولید نفــت از میادین 
فراســاحل به طور جدی آغاز شــد. بر اساس 
آخریــن گزارش  ها، در حال حاضر بیش از 30 
درصــد نفت  خام جهان و حدود 27 درصد از 
گاز جهان، از این میادین برداشت می  شود که 
در این میان بیشترین سهم، مربوط به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس و غرب آفریقاست.
اکتشافی و  وضعیت ســرمایه  گذاری  های 
توســعه  ای در حوزه فراســاحل نشان می  دهد 
که جهت  گیری در آب  های کم  عمق به سمت 
شرق و جنوب  شــرق آسیا و در آب  های عمیق 
به ســمت غرب آفریقا و آمریــکای التین و به 
ویژه میادین تحت نمک این کشــور است.در 
تولید گاز از آب  های عمیق، استرالیا نیز دارای 

پتانسیل قابل  توجهی می  باشد.
بهره  بــرداری از میادیــن آب  های عمیق و 
فوق  عمیــق با قیمت  های 70 تــا 90 دالر برای 
هر بشــکه نفت  خام، توجیه اقتصادی داشــته 
و با توجــه به افزایش قیمت نفــت و احتمال 
تداوم آن، توسعه این میادین چشم  انداز مناسبی 

خواهد داشت.
بر این اساس پیش  بینی می  شود سهم تولید 
نفت و گاز کشــورهای حاشیه خلیج فارس از 
میادین فراساحلی کاهش و سهم غرب آفریقا، 

آمریکای التین و آسیا پاسیفیک افزایش یابد. 
در این میان رشــد فــن  آورِی بهره  بــرداری از 
آب  های عمیق و فوق  عمیق و هم  چنین افزایش 
قیمت جهانی نفت موجب شده تا بهره  برداری 
از آب  های عمیق و فوق  عمیق از یک درصد در 
سال 2000 به 6 درصد در سال 2011 و 11 درصد 

در سال 2015 افزایش یابد.
در پایان این نکته حائز اهمیت اســت که 
عــدم تعادل ســاختاری در تولیــد و مصرف 
نفت  خام و گاز  طبیعی در میادین خشکی، در 
بخش فراساحل وجود ندارد و این مسئله یکی 
از عواملی است که انگیزه کافی در کشورهای 
مصرف  کننــده ایجــاد می  کند تــا هزینه  ها و 
ریســک  های فنی، اقتصادی و زیست  محیطی 
این حوزه را بپذیرند. از این رو پیشنهاد می شود 
با توجــه به توان  منــدی شــرکت های داخلی 
برای بهره برداری از میادین آب های کم عمق، 
بازاریابی و حضور در بازارهای شــرق آسیا در 
حــال حاضر مورد توجه قرار گیرد تا با حضور 
در این بازار بتوان از منافع اقتصادی و ژئوپلتیکی 
آن بهره برد. عاوه بر این باید به تدریج تحقیق 
  و توســعه برای بهره بــرداری از میادین موجود 
در آب های عمیق در دســتور کار شرکت های 
داخلی فعال در فراساحل کشور قرار گیرد تا 
بتوانند در آینده عرضه نفت و گاز فراســاحل 

نقش  آفرینی کنند.
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