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روسيه، ميادين نفتى، قطب شمال، پروژه هاى باالدستى

اكتشافات نفتي روسيه در مناطق شمالي؛
استراتژي حفظ و تقويت جايگاه در معادالت بين المللي انرژي

روسيه به عنوان دومين توليدكننده ى بزرگ نفت در جهان، با توجه به موقعيت ژئوپوليتيكى مناسب از لحاظ نزديكى به بازار مصرف آسيا تالش مى كند 
تا با افزايش توليد، نه تنها در آينده ســطح توليد فعلى خود را حفظ كند بلكه با افزايش صادرات، ســهم بيشترى از بازار در حال رشد آسيا را  نيز به خود 
اختصاص دهد. در اين ميان، توسعه ى ميادين دست نخورده و بكر روسيه در آبهاى قطب شمال اين كشور نقشى اساسى در راستاى دستيابى به اين هدف 
ايفا مى كند. اين حوزه كه شامل درياهاى Barents، Kara، Pechora، Laptev، Chukchi، Bering و درياى شرق سيبرى است در مجموع بيش از 400 

ميليون تن ذخيره ى نفتى و 8 تريليون مترمكعب ذخيره ى گازى را در خود جاى داده كه در حال حاضر شامل 25 ميدان نفتى و 83 حلقه چاه است.

آرش نقاش*، عنايت اهللا طاهرزاده  مديريت امور بين الملل شركت ملى نفت
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مقدمه
بر اساس گزارش ساالنه ى شركت BP در سال 
2013، روسيه با 93 ميليارد بشكه ذخيره ى نفتى از 
نظر مقدار ذخاير نفت خام در بين كشورهاى جهان 
در جايگاه هفتم و از نظــر توليد نفت با رقم 10/7 
ميليون بشــكه در روز، پس از عربستان در جايگاه 
دوم قــرار دارد [1]. اگرچه توليد نفت روســيه در 
2008 و دو ماهه ى نخســت 2009 يك درصد در 
مــاه كاهش يافت اما پــس از آن روندى صعودى 
به خود گرفت كه بهره بردارى از ميادين نفتى جديد 
مؤثر ترين عامل اين افزايش توليد بود. ميدان نفتى 
Vankor در شرق ســيبرى كه جزء ميادين جديد 
اين كشور به شمار مى رود بيشترين تأثير را در اين 
افزايش توليد داشته است. اگرچه توليد نفت روسيه 
در دســامبر 2013 با 10/588 ميليون بشكه در روز 
در دوره ى پس از شوروى سابق به اوج خود رسيد 
اما پس از آن نرخ رشد توليد روندى نزولى به خود 

گرفت و از 1/4 درصد در ژانويه به 0/2 درصد در 
ژوئــن كاهش يافت. البته توليد نفت دو شــركت 
Bashneft و گازپروم نفت در هفت ماهه ى نخست 
2014 به ترتيب با 9/5 و 2/3 درصد افزايش نسبت 
به دوره ى مشابه 2013، بيشترين نرخ رشد را داشته 
است. اما توليد نفت بزرگ ترين شركت هاى نفتى 
روسيه يعنى روسنفت و لوك اويل به ترتيب با 0/5 
و 0/4 درصد كاهش نسبت به دوره ى مشابه 2013 
به 118 و 50 ميليون تن رسيد. افزايش 2/1 درصدى 
عرضه ى نفت خام روسيه به پااليشگاه هاى داخلى 
اين كشور نشان مى دهد كه روسيه به دنبال افزايش 
توليد داخلى فرآورده هاى نفتى و كاهش صادرات 
نفت خام است. هر چند روسيه تصميم دارد سطح 
توليد كنونى خود (حدود 10 ميليون بشكه در روز) 
را حفظ كند. اما قدمت اكثر ميادين اين كشــور و 
روند كاهشى نرخ برداشت از آنها سبب شده دولت 
روسيه به فكر توسعه ى ميادين جديد بيافتد. ميادين 

دريايى روســيه در قطب شمال و شرق اين كشور 
مناطق مناسبى براى جبران اين كاهش توليد هستند. 
در همين راســتا در مقاله ى حاضر ضمن آشــنايى 
با ميادين شــمالى روســيه در نواحى قطب شمال، 
اســتراتژى ها و پروژه هاى توسعه اى اين كشور در 

بخش باالدستى بررسى شده است.

1- ذخاير و ميادين روسيه در آبهاي قطب شمال
بــا توجه به قدمت ميادين نفتى غرب روســيه و 
روند كاهش توليد نفت خام اين كشور، اگر دولت 
روسيه بخواهد جايگاه دومين كشور توليدكننده ى 
نفــت جهان را حفــظ كند بايد توجــه ويژه اى به 
توســعه ى ميادين جديد داشته باشــد. از همين رو 
دولت اين كشــور بايد در سيســتم تعرفه اى خود، 
هزينــه ى زياد تعرفــه ى برداشــت از ميادين نفتى 
جديــد واقع در آبهاى ســاحلى را به صفر كاهش 
دهد تا شــركت هاى فعال در اين منطقه انگيزه اى 
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جهت ازدياد برداشــت از اين ميادين پيدا كنند. از 
جمله ى ايــن ميادين، ميادين نفتى دريايى شــمال 
روســيه در آبهاى قطب شمال هستند. شركت هاى 
نفتى مختلفى در اين منطقه فعال هستند كه توزيع 
جغرافيايى فعاليت آنها در شكل-1 نشان داده شده 

است [6].
نكته ى قابل توجه آن اســت كه توليد از ميادين 
نفتى جديد روسيه نيز نتوانسته كاهش توليد ميادين 
قديمى اين كشور در غرب سيبرى را به طور كامل 
جبران كند. ايــن موضوع باعث شــد در ژوئيه ى 
ســال جارى توليد نفت روسيه براى نخستين بار از 
2009 به بعد با 0/4 درصد كاهش نسبت به دوره ى 
مشابه 2013 به 43/9 ميليون تن يعنى 10/35 ميليون 
بشكه در روز برسد كه كمترين رقم ثبت شده پس 
از اوت 2012 محســوب مى شــود. هر چند داليل 
متعــددى براى ايــن كاهش توليد بيان مى شــود، 
اما كاهش تعداد حفارى هــا و كمبود تقاضا براى 
نفت خام روســيه در بازارهاى داخلى و خارجى از 
مهم ترين اين عوامل به شــمار مى روند. توليد نفت 
روســيه در هفت ماهه ى نخست سال جارى نسبت 
به دوره ى مشابه سال گذشته با 0/8 درصد افزايش 
بــه حدود 305 ميليون تن رســيده، اما نكته ى مهم 
در خصوص كاهش رشــد توليد آن است كه اين 
موضــوع با كاهش توليد اغلب ميادين قديمى اين 
كشــور و عدم بهره بــردارى از ميادين جديد نفتى 
وضعيت بغرنج ترى به خود خواهد گرفت. بنابراين 
با توجه به مســائل مطرح شده مطالعه ى پروژه هاى 
توســعه اى در شــمال روســيه از اهميــت ويژه اى 

برخوردار است [4].
همان طــور كه در شــكل-1 نشــان داده شــده 
پروژه هاى مختلفى در شــمال روســيه و در مناطق 
قطب شــمال اين كشــور در حال انجام است كه 

اطالعات آنها در جدول-1 ارائه شده است:
در ادامه به نكاتى مهم در خصوص ذخاير نفت و 
گاز روسيه در درياهاى قطب شمال اشاره مى شود:

نخســتين پروژه ى توليد نفت از ميادين دريايى 
روســيه در قطب شمال، از دســامبر 2013 توسط 
 Priazlomnoye شركت گازپروم و در ميدان نفتى
 Barents، آغاز شــد. اين منطقــه كه از درياهــاى
 Kara، Pechora، Laptev، Chukchi، Bering
و درياى شرق سيبرى تشكيل مى شود در مجموع 

شــامل بيش از 400 ميليون تــن ذخيره ى نفتى و 8 
تريليــون مترمكعب ذخيره ى گازى اســت كه در 
حال حاضر، 83 حلقه چــاه و 25 ميدان نفتى را در 
بر مى گيرد. بر اساس آمارهاى وزارت منابع طبيعى 
روسيه، حجم ذخاير قابل برداشــت اين كشور در 
مناطق دريايى بيش از 100 ميليارد تن (730 ميليارد 
بشــكه) اســت كه 87 درصد آن را منابع آبى و 13 
درصد مابقى را منابع نفتى تشكيل مى دهند. حدود 
70 درصد از مجموع اين منابع، در منطقه ى دريايى 
روسيه در قطب شمال و درياى Okhotsk در شرق 
اين كشــور قرار دارد. در قطب شمال نيز درياهاى 
Kara و Barents بيشتر داراى ذخاير گاز و ميعانات 
 Pechora هســتند و درياى (condensate) گازى
بيشتر حاوى منابع نفتى است؛ درياى Okhotsk هم 
ذخاير گازى و هم ذخاير نفتى دارد. همان طور كه 
در جدول-1 نشان داده شده حجم عمده ى ذخاير 
نفت و گاز روسيه در مناطق شمالى، شمال غربى و 
در قطب شــمال قرار گرفته كه درياى Kara  با 37 

ميليارد تن بيشــترين ذخاير را در خود جاى داده و 
پــس از آن دو دريــاى Barents و Pechora با 25 
ميليارد تن در مجموع در جايگاه دوم قرار دارند. در 
حال حاضر نيز در مجموع 22 ميدان نفتى فعال در 
اين سه منطقه، امكان دسترسى به حدود 8 ميليارد تن 
نفت يا گاز را فراهم كرده اند. عمليات اكتشاف اكثر 
48 ميدان دريايى فعال روســيه در دوره ى شوروى 
ســابق انجام شــده و عمليات اكتشــاف در مناطق 
دريايى در ســال هاى اخير بيشــتر به مناطق دريايى 
خزرAzov، Okhotsk و Kara محدود شده است. 
اين در حالى اســت كه با وجود حدود 13 ميليارد 
 Laptev، تــن ذخيره ى نفت و گاز در چهار درياى
Chukchi، Bering و شــرق سيبرى تا كنون هيچ 
ميــدان نفتى در ايــن چهار منطقه بــه بهره بردارى 
نرسيده است. در حال حاضر تنها دو شركت دولتى 
روسنفت و گازپروم، مجوز فعاليت در ميادين جديد 
دريايى روسيه را دارند. در واقع اين گونه فعاليت ها 
در مناطــق دريايى در ســال 2008 توســط دولت 

1 حوزه هاى نفت و گاز روسيه در قطب شمال [6]

1  مهم  ترين ميادين نفتى فالت قارة  ى روسيه

No. of fieldsResources
mn toe

Reserves
mn toeoffshore fields 

1125,794,084,519,52Barents Sea, sPechora Sea

1137,478,083,731,81Kara Sea (inc. Ob and Taz bays)

106,977,961,737,24Sea of Okhotsk

1481,054,55Sea of Japan

4389,0323,34Azov sea

-634,77-Black Sea

02,651,53801,92Caspian Sea (Russian sector)

-3,260,00-Laptev Sea

-3,335,00-Chukchi Sea

-1,075,00-Bening Sea

-5,583,00-East Siberian Sea

256,149,80Baltic Sea
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روسيه محدود شد. اما قبل از اعمال اين محدوديت، 
شركت لوك اويل توانســته بود مجوز فعاليت در 
چندين ميدان درياى خزر و بالتيك را كسب كند. 
در حــال حاضر نيز اين شــركت به شــدت تالش 
مى كند تا از طريق البى هاى خود در دولت روسيه، 
مجوز حضور در آبهاى قطب شمال را كسب نمايد. 
در اين ميان، شــركت روسنفت با در اختيار داشتن 
44 مجوز فعاليــت در حوزه ى نفتى مناطق دريايى 
 ،Barents،Kara ، Pechora، Azov، Chukchi
ســياه، خزر و شرق سيبرى، بيشترين مجوز فعاليت 
در مناطــق دريايى را در اختيار دارد. اين شــركت 
در مجمــوع با اين تعداد مجوز، توانايى فعاليت در 
ذخايرى به وســعت 42 ميليارد تــن نفت و گاز را 
دارد كه 34/6 ميليارد تن آن در مناطق دريايى قطب 
شمال قرار گرفته است. سياست شركت روسنفت 
توســعه ى ميادين دريايِى تحت مجوز بهره بردارى 
خود از طريق انعقاد قرادادهاى خدمات خطرپذير 
(2RSC) با شــركت هاى خارجى است كه در اين 
نوع قراردادها 33/33 درصد را به شركت خارجى 
واگذار كــرده و 66/67 درصد مابقى را در اختيار 
خود نگه مى دارد. اين شركت تا سال 2023، انجام 
250 هزار كيلومتر مربع لرزه نگارى دوبعدى و 60 
هزار كيلومتر مربع لرزه نگارى ســه بعدى، حفارى 
89 حلقه چاه مطالعاتى، 223 حلقه چاه اكتشافى و 
300 حلقه چاه توليدى را در ميادين دريايى تحت 
مجوز بهره بردارى خود در برنامه دارد. نخستين چاه 
اكتشافى شركت روسنفت در سال آينده در شرق 
همــكارى  بــا    Prinovozemelsky-1

شركت ExxonMobil حفارى خواهد شد.
در همين راستا شــركت گازپروم نيز 17 مجوز 
حفارى در مناطق دريايى را از دولت روسيه كسب 
كــرده و هم اكنون فعاليت خــود را روى پروژه ى 
ساخالين-3 در درياى Okhotsk متمركز نموده كه 
قرار است تا 2015 دو تا سه حلقه چاه اكتشافى را در 

اين منطقه حفارى كند.

Barents 1-1- درياى
همان طور كه در شكل-3 نشان داده شده از لحاظ 
منابع هيدروكربنى، دو منطقه ى دريايى Barents و 
Pechora بهترين و بزرگ ترين مناطق روســيه در 
قطب شمال هستند. اما تاريخ مشخصى براى آغاز 

بهره بردارى از ميادين اين مناطق مشــخص نشــده 
است. ميدان Shtokman با 3/9 تريليون مترمكعب 
 Barents ذخيره، بزرگ ترين ميــدان گازى درياى
اســت كه 560 كيلومتر تا منطقه ى يخبندان كامل 
در قطب شــمال فاصلــه دارد و شــركت گازپروم 
قصد دارد تا سال 2020 آن را به بهره بردارى برساند. 
دو شــركت Statoil نروژ و شــركت Total فرانسه 
به عنوان شركاى شركت گازپروم در توسعه ى اين 
ميدان اعــالم آمادگى كردند. شــركت Statoil با 
شــركت گازپروم به توافق نهايى نرسيد و از پروژه 
خارج شــد، اما شــركت Total همچنان به فعاليت 
خود ادامه مى دهد. اين قراردادها همگى به صورت 
سرمايه گذارى مشترك است كه با توجه به احتمال 
فراوان شكســت و هزينه ى زياد اكتشــافات آنها، 

قراردادها به شــكل   RSC منعقد مى شــود. ضمن 
 Ludlovskoye و Ledovoye اينكه دو ميدان نفتى
نيــز به فاصله ى 70 تا 110 كيلومترى شــمال ميدان 
Shtokman قــرار دارند و گازپــروم قصد دارد در 
حــدود ســال 2040 (هنگام كاهش توليــد ميدان 
Shtokman) بهره بــردارى از اين دو ميدان را آغاز 
كند. نزديكى اين ميادين به ميدان Shtokman باعث 
مى شود گازپروم بتواند به نحوى برنامه ريزى نشده از 

زيرساخت هاى خود در اين دو ميدان استفاده كند.
در نقطه ى مقابل، مجوز فعاليت شركت روسنفت 
در درياى Barents مربوط به منطقه اى حاوى منابع 
نفتى و گازى نزديك مرز نروژ اســت كه تا كنون 
به دقت اكتشاف  نشده و به همين دليل اين شركت، 
شركت Eni ايتاليا را به تيم خود اضافه كرده است. در 

2  توليد نفت روسيه در سال هاى 2014-2013 (واحد: ميليون بشكه در روز)

Pechora و Barents 3  حوزه ى فعاليت شركت گازپروم در درياهاى
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حال حاضر شركت روسنفت مشغول انجام عمليات 
لرزه نــگارى دوبعــدى و ســه بعدى در دو بلوك 
 ZapadnoPrinovozemelsky) منطقــه اين  نفتى 
 Perseyevsky و Barents در شمال شــرقى درياى
در شــمال غربى) اســت. اين منطقــه 14/6 ميليارد 
بشــكه نفت خام و 1/9 تريليــون مترمكعب گاز را 
در خود جاى داده اســت. نخستين چاه اين منطقه 
نيز در ســال 2020 يا 2021 حفارى خواهد شــد و 
پيش بينى مى شــود توليد اقتصادى نفت و گاز در 
اين منطقه در سال 2030 انجام گردد. در جنوب و 
جنوب غربى اين ميدان نيز سه ميدان گازى متوسط 
وجــود دارند كه تا كنون شــركت خاصى مجوز 
فعاليت در آنها را كســب نكرده است. اما شركت 
دولتى Zarubezhneft تالش مى كند اين مجوزها 
را اخذ نمايد. بزرگ ترين ميدان اين منطقه، ميدان 
گازى Murmanskoye است. از لحاظ ژئوپلتيك 
و شــرايط جوى، توليد از اين ميدان با 120 ميليارد 
مترمكعب ذخيره ى گازى بســيار آسان تر از توليد 
از ميادين درياى Barents اســت كه در اختيار دو 

شركت گازپروم و روسنفت هستند.

Pechora 1-2- درياى
ميدان نفتى Prirazlomnoye با 511 ميليون بشكه 
نفت، بزرگ ترين ميدان نفتى اين منطقه محسوب 
مى شــود كه نخســتين ميدان نفتى روسيه در قطب 
شمال است. از دسامبر سال گذشته شركت گازپروم 
بهره بردارى از اين ميدان را آغاز كرده و قرار است 
در 2020 به توليد 120 هزار بشكه در روز برسد. قرار 
است نفت خام سنگين و ترش (با درجه API معادل 
23/8 و مقدار سولفور 2/2 درصد) اين ميدان بزرگ 
به اروپا صادر شــود. ميدان Dolginskoye دومين 
ميدان نفتى بزرگ اين دريا محســوب مى شود كه 
پراكندگى مخازن آن سبب پرهزينه تر بودن توليد 
آن خواهد شــد و از لحاظ فنى نيز برداشــت از اين 
ميدان نســبت به ميدان Prirazlomnoye مشكل تر 
است. به همين دليل شركت گازپروم براى توسعه ى 
اين ميدان به دنبال جذب شريك خارجى است. طبق 
اظهــار گازپروم توليد از اين ميدان در ســال 2020 
آغاز خواهد شــد و طبق برنامه قرار اســت در سال 
2027 توليد آن به 96 هزار بشكه در روز برسد. البته 
اين آمارها مربوط بــه قبل از اضافه كردن دو حلقه 

چاه جديد به ســه حلقه چاه حفارى شده  است. اين 
ميدان تنها ميدان روسيه در قطب شمال است كه به 
بهره بردارى رسيده و به اذعان شركت هاى مختلف 
فعال در حوزه ى مطالعات نفتى، توليد آن هيچ روند 
پيش بينى شده اى ندارد و اطالعات آن در هاله اى از 

ابهام قرار دارد.

شــركت گازپــروم تــالش مى كنــد مجــوز 
فعاليت روى ميــدان ديگرى در ايــن منطقه به نام

 Severo-Zapadny را نيز كسب كند و با همكارى 
شركت Shell آن را توسعه دهد. تا كنون هيچ گونه 

عمليات حفارى در اين ميدان انجام نشده است.
ميدان North Gulyaevskoye از ديگر ميادين 

Kara و Barents 4  بلوك هاى اكتشافى شركت روسنفت در آبهاى

Pechora 5   حوزه ى فعاليت شركت روسنفت در درياى
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مقاالت تحليلي-كاربردي

دريــاى Pechora، واقــع در 50 كيلومترى غرب 
منطقــه ى Priazlomnoye اســت كه بر اســاس 
مجوز منطقه ى South Russky در اختيار شركت 
 North Gulyaevskoye روسنفت مى باشد. ميدان
13 ميليون تن ذخيره ى نفتى و 52 ميليارد مترمكعب 
ذخيره ى گازى دارد كه تا كنــون تنها در 1980، 
يك حلقه چاه در اين منطقه حفارى شــده است. 
در حال حاضر شــركت روســنفت مشغول انجام 
 South Russky لرزه نگارى سه بعدى در منطقه ى
اســت. اين شــركت همچنين مجــوز فعاليت در 
بلــوك نفتــى Medynsko-Varandeisky را نيز 
دارد كه شــامل دو ميــدان Medynsko-more و 
Varandeisky-more اســت. همان طــور كه در 
شكل-5 نشــان داده شــده اين ميادين كه بين دو 
ميــدان Priazlomnoye و Varandeisky (متعلق 
به شــركت Lukoil) واقع شده اند به خوبى توسط 
از  قبــل  كــه   Arktikshelfneftegaz شــركت 
روســنفت مجوز فعاليت در آنها را داشــته توسعه 
يافته اند. ميــدان Pomorskoye كــه در يك صد 
كيلومترى غرب ميدان Gulyaevskoye واقع شده 
و در اختيار شركت روسنفت قرار دارد، تنها ميدان 
اين منطقه اســت كه فقط ذخاير گازى و ميعانات 
گازى دارد. نكته ى قابل توجه در خصوص ميادين 
گازى اين منطقه قرارداد جديد روســنفت جهت 
توسعه ى چندين ميدان گازى اين منطقه با شركت 
دولتى Petrovietnam ويتنام است. با توجه به روند 
كاهشى توليد داخلى ويتنام، قرار است اين كشور 
گاز ميادين مذكور را به شكل LNG دريافت كند.

Kara 1-3- درياى
دريــاى Kara از لحــاظ ژئوپلتيكــى ادامــه ى 
حوزه ى گازى Yamal در شــمال روســيه است. 
كارشناسان زمين شناسى شركت روسنفت عقيده 
 Novaya Zemlya دارند كه در حوالى جزيــره ى
 East كه ســه بلوك گازى شركت روسنفت با نام
Prinovozemelsky در آنجا واقع شــده، نفت نيز 
كشــف خواهد شــد. هر چند در دوره ى شوروى 
 Rusanovskoye سابق در اين منطقه، دو ميدان نفتى
و Leningradskoye كشــف گرديد اما پيش بينى 
مى شــود در صورت كشــف هر ميدانــى در اين 

جزيره، حجم عمده ى ذخيره ى آن گاز باشد.

داده  نشــان  جــدول-3  در  كــه  همان طــور 
شــده در ســال جارى دو شــركت روســنفت و 
ExxonMobil تصميم گرفتند نخســتين عمليات 
 Universitetskaya منطقــه ى  در  را  اكتشــاف 
آغــاز كننــد. ايــن منطقه كــه بخشــى از بلوك 
در   (EPNZ1) East Prinovozemelsky-1 
جنوب غربى درياى Kara است در شكل-4 نشان 
داده شده اســت. منطقه ى Universitetskaya در 
 Novaya 120 كيلومترى ســاحل و بين دو ميدان
Zemlya و Leningradskoye واقع شــده است. 
اين فعاليت اكتشافى، نخستين اقدام از نوع خود در 
درياى Kara پس از دوران شوروى سابق است. اما 
با توجه به دماى هوا و يخبندان اين دريا، تنها از اوت 
تا سپتامبر مى توان در آن حفارى كرد و با توجه به 
محدود بودن ايــن بازه ى زمانى، نمى توان بيش از 
يك عمليات حفارى در سال را از اين منطقه انتظار 
داشــت. با وجود اينكه ايگور ســخين مديرعامل 
شركت روســنفت پيش تر اعالم كرده بود كه دو 
شركت روسنفت و ExxonMobil در سال جارى 
ميــالدى اين ميدان را به توليد خواهند رســاند اما 
الكساندر نوواك وزير انرژى روسيه معتقد است 
كه توليد از ميادين دريايى اين كشور در منطقه ى 

قطب شمال از 15 سال ديگر آغاز خواهد شد.
شركت گازپروم جهت توسعه ى ميادين درياى 
Kara كه مجوز فعاليت آنها را اخذ كرده، نه تنها از 
سوى دولت فشارى احساس نمى كند، بلكه ممكن 
است برخى از مجوزهايى كه در سال گذشته در اين 
حوزه كسب كرده را نيز رها نمايد. اگرچه ممكن 
اســت دولت روســيه بتواند با ارائه ى يك سيستم 
تعرفه اى مناسب و جديد، انگيزه هاى اين شركت را 

براى فعاليت در ميادين مذكور افزايش دهد.

Taz و OB 1-4- خليج هاى
در نقطه ى مقابِل ميادين درياى Kara كه عموماً 
 OB نيازمند فن آورى بااليى هستند، ميادين خليج
و Taz اغلــب در آبهــاى كم عمــق و در نزديكى 
ســاحل قرار دارند و از همين رو شركت گازپروم 
نيز بيشــتر روى اين گونــه ميادين متمركز شــده 
Severo- اســت. از جمله ى اين ميادين مى توان به
Kamenomysskoye Kamenomysskoye-
 more ،Semakovskoye Antipayutinskoye
 ،Tota-Yakhinskoye، Chugoryakhinskoye
و Obskoye اشــاره كــرد كه همگــى در آبهاى 

كم عمق و در نزديكى ساحل قرار دارند.
و   Severo-Kamenomysskoye ميــدان  دو 
ميادين  بزرگ ترين   Kamenomysskoye-more
گازى ايــن نواحــى محســوب مى شــوند كه در 
مجموع ظرفيت توليد 30/4 ميليارد مترمكعب گاز 
در سال را خواهند داشت و قرار است در فاصله ى 
ســال هاى 2020-2018 به بهره بردارى برسند. اين 
ميادين پس از توسعه در مجموع ظرفيت توليد گاز 
تا ســقف50 ميليارد مترمكعب در سال را خواهند 
داشــت كه اين گاز از طريق خط لوله به منطقه ى 

Yamburg منتقل خواهد شد (شكل-6).
نكته ى قابل توجه آنكه در شــرايط فعلى بيشتر 
تالش كشــورهايى نظير آمريــكا، انگليس، ژاپن 
و اســتراليا، تحريم انرژى روسيه است. در اين بين 
آمريــكا تحريم هاى خود بــا ممنوعيت صادرات 
تجهيــزات فنى مورد اســتفاده در توليد از ميادين 
دريايى روسيه را به طور ويژه بر توليد همين ميادين 
جديد متمركز كرده تا با ممانعت از توليدى شدن 
آنها، دولت روســيه را تحت فشار قرار دهد. اما به 
گزارش نشريه ى پالتس، با وجود افزايش نگراني ها 

HoldsNo. of wellsWedter depth mRosnett 

oil412-22Medysnkoye-more
oil214-18Varandey-mor

 oil , Gas 110-30Seveto-Gulyaevskoye
 Gas , condensate 120-30Pomorskoye

Gazprom
oil517-19Prirazlomnoye
oil2(+3plonned)15-62Dolginskoye
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 Gas , condensate 120-30Pomorskoye
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oil517-19Prirazlomnoye

oil3(+2plonned)15-62Dolginskoye

Pechora 2  ميادين نفتى و گازى درياى
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در مورد تأثير بالقوه ى تحريم هاي اخير اتحاديه ى 
اروپــا و اياالت متحده بر روســيه، شــركت هاي 
روســنفت و اكسون موبيل از اوت گذشته عمليات 
حفاري نخستين چاه نفتي را در درياي Kara واقع در 
قطب شمال آغاز كردند. توافقنامه ى همكاري دو 
شركت در اجراي عمليات حفاري قطب شمال در 
سال 2010 به امضا رسيد و قرار بود عمليات حفاري 
اين چاه دو ماه به طول بيانجامد. ايگور سخين مدير 
اجرايي روسنفت در اين زمينه اظهار كرده كه آغاز 
عمليات حفاري در دريــاي Kara مهم ترين اتفاق 
ســال جاري در صنعت نفت و گاز جهان به شــمار 
مي رود. به گفته ى وي نتايج تحقيقات و مطالعات 
زمين شناسي دو شركت روسنفت و اكسون موبيل 
نشــان مي دهد اين منطقه قابليت زيادى براى توليد 
نفت دارد. ســخين عنوان كرده كــه منابع موجود 
در درياي Kara با منابع فعلي عربســتان سعودي و 
همچنين ظرفيت هاي بالقوه و توسعه يافته ى خليج 

مكزيك، آالسكا و كانادا قابل قياس است [5].

نتيجه گيرى
توسعه ى زيرساخت هاى نفتى بخش باالدستى 
روســيه در قطب شــمال هر چند ممكن است در 
كوتاه مدت افزايش توليد نفت روســيه را به دنبال 
نداشته باشد اما نشان دهنده ى برنامه ريزى بلندمدت 
اين كشــور در جهــت حفظ ســطح توليد فعلى 
است. چراكه مدتى است زيرساخت هاى صنعت 
نفت روســيه (از ميادين نفتى گرفته تا تأسيســات 
فرآورش و انتقال) بسيار فرسوده شده اند و اجراى 
پروژه هاى توســعه اى و اكتشــافى جديد از جمله 
فعاليت هاى باالدســتى در نواحى شــمال روسيه 
از الزامــات و اولويت هــاى دولت و صنعت نفت 
اين كشــور به شمار مى رود. روســيه از اين طريق 
ضمن حفظ بازارهاى ســنتى خود، بــه بازارهاى 

بسيار بزرگ و پرمصرف چين و هند نيز دسترسى 
بيشــترى پيدا خواهد كرد. البته در همان گام هاى 
نخستين اجراى اين پروژه ها و ادامه ى فعاليت هاى 
مذكــور از نظــر مالــى و به ويژه برخــوردارى از 
فن آورى پيشرفته ى غربى در عمليات اكتشاف و 
استخراج، بدون شــك بروز مناقشات اوكراين و 
آغاز تحريم غرب عليه روســيه، اين كشــور را با 
چالش بزرگى در دستيابى به اهداف خود روبرو 
كرده اســت. به ويژه آنكــه شــرايط كار در اين 
نواحى نيز بسيار ســخت، طاقت فرسا و فوق العاده 
هزينه بر خواهد بود. از طرفى در برخى گزارش ها 

اشاره شــده كه در اثر كاهش قيمت هاى نفت در 
بازارهاى جهانى، روســيه از ژوئن ســال گذشته 
تــا اوايل ســال جديــد ميــالدى (2015) حدود

150-100 ميليارد دالر زيان خواهد كرد كه اگر 
فرار 150ميلياد دالرى ســرمايه ها از اين كشــور، 
كاهش ذخاير ارزى آن بــه كمتر از 400 ميليارد 
دالر و به ويــژه كاهــش ارزش پــول روســيه در 
مقايســه با دالر آمريكا را مدنظــر قرار دهيم، اين 
كشور مجبور است دوباره راهى طوالنى را جهت 
دســتيابى به برنامه ها و اهداف خود و رســيدن به 

ارقام جديد در توليد و صادرات نفت بپيمايد.

Taz و OB 6  ميادين خليج هاى
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Kara Seas EPNZ blocks (Rosneft and ExxonMobil)

GasCrudeWater depthsize

  2.1 trillion rn  21. 7bn bl  60- 300km  47, 400km2 EPNZ 1

  2.2 trillion rn  12. 7bn bl  25- 220km  39, 500km2EPNZ 2

  5.7 trillion rn  1. 7bn bl  25- 110km  39, 000km2EPNZ 3

Kara در درياى EPNZ 3  مشخصات بلوك هاى حوزه ى


