
9

ماهنامه  علمى- ترويجى اكتشاف و توليد نفت و گاز/ شماره 102 / تير ماه 1392

مقدمه
از 145 كشور جهان كه ساحل دارند، 51 كشور 
در فاصله سال  هاي 2012-2010 حداقل يك دكل 
براي حفاري در دريا به  كار گرفته  اند. از سال 1985 
تا كنون نيز بيش از 120  هزار چاه دريايي حفاري 
(خليج  آمريكا  در  آن  از  نيمي  از  بيش  كه  شده 
مكزيك) بوده است. هم  چنين در دهه 2000، به  طور 
دريايي حفاري  متوسط ساالنه حدود 3500 چاه 
شده؛ به  طوري كه در حال حاضر حدود يك  سوم 
نفت  خام جهان از ميادين نفتي دريايي توليد مي  شود. 
لذا اهميت بازار صنعت حفاري در بخش فراساحل 
روز  به  روز در حال افزايش است. در اين ميان صنعت 
حفاري در دريا را مي  توان به بخش  هاي مختلفى 
بسيار  حفاري  صنعت  فعاالن  براي  كرد.  تقسيم 
مهم و ضروري است كه بتوانند بازيگران، قيمت، 
حجم و ارزش بازار و ساير عوامل كليدي هر يك 
از اين بخش  ها را به  درستي و به  طور مجزا شناسايي 

كرده، براي حضور در اين صنعت برنامه  ريزي انجام 
داده و استراتژي  هاي مناسبى تدوين كنند. بي  شك 
و  صنعت  اين  مختلف  بخش  هاي  به  عدم  توجه 
يكسان انگاشتن شرايط بازار در همه زيربخش  هاي 
آن، مي  تواند منجر به ناديده انگاشتن واقعيات بازار 
در تدوين مدل كسب و كار يك شركت فعال در 
اين صنعت باشد. بنابراين در نوشتار حاضر، نخست  
نگاهي مختصر به انواع دستگاه  هاي حفاري دريايي 
و وضعيت  هاي مختلف آنها در طول چرخه عمر 
بازارهاي  از  هريك  سپس  و  داشت  خواهيم  آن 
موردنظر را به  طور جداگانه مورد بررسي و تحليل 

قرار خواهند گرفت.

1- معرفي انواع دستگاه  هاي حفاري دريايي
طرز  اساس  بر  دريايي  حفاري  دستگاه  هاي 
استقرار آنها در كف دريا (متصل بودن يا نبودن) به 
دو دسته ثابت1 و شناور2 تقسيم مي  شوند.دكل  هاي 

شناور شامل دو دسته نيمه  شناور3 و كشتي حفاري4 
است. دكل  هاي نيمه  شناور در آب  هاي عميق (عمق 
حدود 600 فوت) كه امكان رسيدن پايه  هاي دكل 
به كف دريا وجود ندارد و تالطم امواج زياد است 
استفاده مي  شوند.كشتي حفاري يك كشتي بسيار 
مربوطه  تجهيزات  و  حفاري  دكل  شامل  بزرگ 
است. حفاري با كشتي در مناطق آرام كه تالطم 

امواج زيادي ندارند انجام مي  شود.
دكل  هاي ثابت داراي پايه بوده به كف دريا 
متصلند و معموالً براي آب  هاي با عمق كمتر از 
500 فوت استفاده مي  شوند و شامل سه دسته سكو 

(بارج5، پلتفرم6 و جك  آپ7) است.
و  يدك  كش  توسط  جك  آپ  دكل  هاي 
به  صورت پايه باال به محل برده شده و در محل، 
برده  پايين  هيدروليكي  به  وسيله جك  هاي  پايه  ها 
دكل  هاي  مي  شوند.  متصل  دريا  كف  به  و  شده 
بارج معموالً در باتالق  ها و جاهايي كه عمق آب 

بررسي بازارهاي مختلف صنعت حفاري فراساحل جهان

علي خواجوي*  معاونت برنامه ريزي وزارت نفت  

(a.khajavi@gmail.com) نويسندة عهده  دار مكاتبات *

بر اساس مطالعات انجام شده، بازار صنعت حفاري دريايي به پنج بخش مجزا قابل  تفكيك است كه به ترتيب ارزش با  زار عبارتند از: مالكيت و انجام عمليات حفاري، 
ساخت دستگاه  هاي جديد، خريد و فروش دستگاه  هاي دست  دوم، تعمير و ارتقاء دستگاه  هاي حفارى موجود، اسقاط  كردن دستگاه  هاي خارج از رده است.

در اين نوشتار سطح فعاليت  ها، بازيگران عمده، قيمت  ها و جريان مالي هر يك از بخش  هاي بازار حفاري دريايي معرفي شده است. بررسي حجم جريان مالي پنج 
بازار كليدي فوق در فاصله سال  هاي 2012-2005 نشان مي  دهد كه ساالنه 50-40 ميليارد دالر جريان مالى در بخش قراردادهاي انجام عمليات حفاري، 10-20 
ميليارد دالر جريان مالى در بخش ساخت دكل  هاي جديد، 7-2 ميليارد دالر جريان مالى در بخش خريد و فروش دكل  هاي دست  دوم، 5-1 ميليارد دالر جريان 

مالى در بخش ارتقاء و تعميرات دكلهاي موجود و كمتر از 50 ميليون دالر جريان مالى در بخش اسقاط دكل  هاي از كار افتاده وجود دارد.
بازار حفاري دريايي، حجم بازار، جريان مالي
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مقاالت تحليلي-كاربردي

كمتر از 20 فوت است استفاده مي  شوند .نوع ديگر 
دكل  هاي حفاري دريايي ثابت سكو، پلتفرم است. 
استقرار  دريا  وسط  در  كه  است  سازه  اي  سكو 

مى  يابد و داراي دو نوع است:
  Self Contained كه خود داراي دكل حفاري 

است.
  Tendered كه دكل ندارد و براي حفاري  بايد 

دكل را روي سكو سوار كرد.

2- وضعيت  هاي مختلف يك دستگاه حفاري در 
طول چرخه عمر خود

هر دستگاه حفاري در طول چرخه عمر خود 
از لحاظ فعاليت و آمادگي در يكي از وضعيت  هاى 

زير قرار دارد (شكل-1):
  دكل فعال8

  دكل آماده به كار9
  دكل نيازمند تعميرات10

  دكل از كار افتاده11
  دكل از رده خارج شده12

دكل فعال به دكلي اطالق مي  شود كه قرارداد 
كار دارد. اين تنها نوع از حالت  هاي مختلف يك 
مى  شود.  آن حاصل  از  درآمدي  كه  است  دكل 
دكل  هاي فعال ممكن است مشغول حفاري، در 
حال انتظار، حمل و نقل، برپايي يا جمع  آوري باشند.

به  طور كلي زماني كه براي فعاليت يك دكل 
آن  باشد، وضعيت  نداشته  قراردادي وجود  فعال 
دكل غيرفعال خواهد بود. در طبقه  بندي دكل  هاي 
كار  كوتاهي  مدت  براي  كه  دكلي  به  غيرفعال، 
نداشته باشد ولي در صورت نياز بتواند به  فوريت 
براي كار اعزام و آماده گردد در اصطالح دكل 
آماده به كار مي  گويند. اين  گونه دكل  ها معموالً 
از اين فرصت براي نگهداري و تعميرات استفاده 
مي  كنند و به  عنوان دكل  هاي قابل  عرضه در بازار 

لحاظ مي  شوند.
نوع ديگر دكل  هاي غيرفعال را در اصطالح 
دكل  هاى نيازمند تعميرات مي  نامند و آن وضعيتي 

است كه پيمانكاران انتظار به  كارگيري و استفاده 
يك  باشند.  نداشته  را  مدت  كوتاه  در  دكل  از 
دكل ممكن است از چند ماه تا چند سال در اين 
وضعيت باقي بماند. طبيعي است اين  گونه دكل  ها 
قابل  عرضه در  و  فعال  در زمره دكل  هاي  معموالً 
بازار لحاظ نمي  شوند و براي بازگشت به شرايطي 
كه امكان فعاليت داشته باشند نياز به صرف زمان 
و هزينه  فراوان دارند. اين نوع دكل  ها معموالً در 
بازار دكل  هاي دست  دوم خريد و فروش مي شوند. 
يك دكل حفاري چندين بار در طول چرخه عمر 
خود ممكن است در اين دسته قرار بگيرد. الزم به 
ذكر است مدت زمان قرارگيري در اين وضعيت 
با افزايش سّن دستگاه  ها بيشتر نيز مي  شود. پس از 
چند سال كه دكل در وضعيت نيازمند تعميرات قرار 
داشته باشد، هزينه  هاي زياد تعمير و راه  اندازي مانع 
استفاده مجدد از آن شده و به دكل از كار افتاده 
تغيير وضعيت مي  دهد. براي اين نوع دكل  ها بسيار 
نادر ممكن است موقعيت كار پيش بيايد و اغلب 
بخش  هايي از آنها براي فعاليت استفاده مي  شود. 
يك دكل ممكن است قبل از اينكه براي از رده 
شود  فرستاده  آب  شدن)  و  (اسقاط  شدن  خارج 

سال  ها در اين وضعيت باقي بماند.

3- بازار قراردادهاي حفاري
بازار قراردادهاي حفاري توسط سه شاخص 
نرخ اجاره روزانه13، ضريب بهره  برداري14 و تعداد 

ناوگان15 تبيين و بررسي مي  شود:
از  است  تابعي  روزانه  اجاره  نرخ  الف) 
از  بازار  تقاضاي  بازار.  تقاضاي  و  عرضه  حجم 
سرمايه  گذاري انجام  شده در پروژه  هاي باالدست كه 
با قيمت  هاي نفت  خام و ريسك  هاي سرمايه  گذاري 
اجاره روزانه  نرخ  تأثير مي  پذيرد.  متناسب است، 

مى  تواند به  خوبي شرايط بازار را تبيين كند.
ب) ضريب بهره  برداري نسبت دكل  هاي فعال 
به دكل  هاي موجود تعريف مى شود. اين ضريب، 
درصد دكل  هاي مشغول به  كار و هم  چنين ظرفيت 
مازاد موجود در بازار را نشان مي  دهد. به دليل فشرده 

بودن بازار، ضريب بهره  برداري زياد موجب افزايش 
نرخ اجاره روزانه دكل  ها نيز مي  شود. اين موضوع 
مي  تواند به سازندگان دستگاه  هاي حفاري نيز پيام 
بدهد كه در صورت عرضه دستگاه جديد، امكان 
جذب آن در بازار وجود دارد؛ به  ويژه زماني كه اين 
ضريب در مجموع مناطق مختلف جهان اين  چنين 

باشد.
ج) تعداد ناوگان، كل دستگاه  هاي حفاري در 
مناطق مختلف جهان در شركت  هاي مختلف را 
نشان مي  دهد. تعداد زياد دستگاه  هاي حفاري يك 
شركت، بيانگر سهم زياد آن از بازار و هم  چنين 

قدرت نقدينگي و جريان مالي مناسب آنست.

3-1- بازيگران
حفاري  قراردادهاي  بازار  عمده  بازيگران 
تعداد دكل كه شامل  داشتن  اختيار  در  لحاظ  از 
دستگاه  هاي دردست ساخت تا پايان سه ماه نخست 
سال 2011 و دكل  هاى نيازمند تعميرات نيز مي  شود 
به تفكيك نوع در جدول-1 نشان داده شده است. 
در سال 2011، تعداد دستگاه  هاي حفاري دريايي 
دست  در  آنها  عمده  كه  بوده  دكل   868 جهان 

شركت  هاى زير است:
Transocean 

Noble Drilling 
ENSCO 

Diamond Offshore 
Hercule offshore 

اين پنج شركت در مجموع حدود 390 دكل و 
سهم ي معادل 45 درصد از كل دستگاه  هاي حفاري 
دريايي را در اختيار دارند. هشت شركت نخست 
جدول-1 به تنهايي بيش از 55 درصد از دكل هاي 
دريايي جهان را در اختيار دارند. هم  چنين توزيع 
جغرافيايي دكل  هاي دريايي فعال به تفكيك نوع 
شده  داده  نشان  جدول-2  در  سال 2011  در  آن 
است. همان  طور كه مالحظه مي  شود بيشترين تعداد 
دستگاه  هاي حفاري در خليج  فارس قرار دارد كه 
همه دكل  هاي موجود ثبت  شده در اين منطقه از 
بازار  هستند. كوچك  ترين حجم  نوع جك  آپ 
نيز در مديترانه، درياي سرخ، درياى سياه، درياي 
خزر، شرق كانادا، درياي كارائيب و غرب استراليا 

مي  باشد.

3-2- قيمت
برگزاري  در طول  اجاره روزانه معموالً  نرخ    1   وضعيت  هاي مختلف يك دستگاه حفاري در طول چرخه عمر خود
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توسط  اغلب  نرخ  اين  مي  شود.  روشن  مناقصات 
شركت  هاي پيمانكار حفاري اعالم مي  شود و برخي 
 RigLogix, ODS-Petrodata, مؤسسات معتبر نظير
و  آناليز  جمع  آوري،  به  اقدام   Rigstar, RigData
قراردادهاي  به عقد  با توجه  مقايسه آن مي  كنند. 
جديد، اين شاخص همواره در حال به  روز  رساني و 
تغيير است و بنابراين شاخص مناسبي براي بررسي 
اجاره  نرخ  شكل-2  در  مي  شود.  محسوب  بازار 
دستگاه  هاي حفاري دريايي به تفكيك نوع آنها 

نشان داده شده است.
حفاري،  دكل  هاي  اجاره  روزانه  قيمت  هاي 
در فاصله سال  هاى 2005-2000 تقريباً يكنواخت 
و  سال 2007  تا  سال 2005  از  ولى  بود  پايدار  و 
متعاقب افزايش قيمت نفت  خام، قيمت  اجاره آنها 
افزايش شديدي يافت. در سال  هاي 2007 و 2008 
نيز قيمت  ها تغيير اندكي كردند اما از اواخر سال 
2008 به  دليل وقوع بحران مالي و كاهش تقاضا، 
قيمت  اجاره دكل  هاى حفارى (به  ويژه جك  آپ  ها) 

به  شدت افت كرد.
نرخ اجاره روزانه دستگاه  هاي حفاري در مناطق 

مختلف جهان تقريباً همراه با هم تغيير مي  كنند. 
هرچند تمامى مناطق در برابر وقايع مختلف رفتار 
يكساني ندارند. بر اساس بررسي نوسانات قيمت 
در مناطق مختلف طي سال  هاي گذشته، قيمت  هاي 
از  حفاري  دستگاه  هاي  ساير  به  نسبت  جك  آپ 
تطابق  نرخ  است.  برخوردار  كمتري  تطابق  نرخ 
مختلف جهان  مناطق  در  بازار جك  آپ   قيمت 
براي  نرخ  اين  است. در حالي كه  تا 0/76   0/53
سايردستگاه  هاي حفاري 0/78 تا 0/85 است. لذا در 
بازار جك  آپ تفاوت آشكاري بين نرخ كرايه در 

مناطق مختلف جهان وجود دارد.
كرايه  نرخ  سال  هاى 2009-2011  فاصله  در 
تا   50 از  مكريك  خليج  در  جك  آپ  روزانه 
100  هزار دالر متغير بوده در حالي كه طي همين 
تا   100 شمال  درياي  در  آن  اجاره  قيمت  مدت 
اختالف  اين  است.  بوده  روز  در  دالر  175  هزار 
دكل  هاي  عرضه  و  تقاضا  تفاوت  به  دليل  قيمت 
اين در  حفاري موجود در مناطق مختلف است. 
حالي است كه در مورد ساير دستگاه  هاي حفاري 
بازارهاي مختلف خيلي  قيمت  تفاوت   (floater)

شديد نيست. اين امر نيز به  دليل شرايط عرضه و 
تقاضا و نيازمندي  هاي فني و تكنولوژيكي حفاري 
در آب  هاي عميق است. در فاصله سال هاي 2011-

2009 نرخ اجاره روزانه دكل  هاي شناور بين 300 
تا 500   هزار دالر بوده كه در جنوب  شرق آسيا اين 

نرخ اندكي پايين  تر از درياي شمال است.
به  روزانه جك  آپ  اجاره  نرخ  روند  بررسي 
آنست  از  حاكي  جهان  مختلف  مناطق  تفكيك 
كه منطقه درياي شمال بيشترين نرخ اجاره روزانه 
در  آسيا  و  آفريقا  و  دارد  اختيار  در  را  جك  آپ 
رتبه  هاي بعدي قرار دارند. اين امر به خوبي بيانگر 
فشردگي بازار در اين مناطق است؛ چراكه بررسي 

OwershipsTotalSemisDrillshipJackupCompany

Public141502368Transocean

Public72141345Noble Drilling

Public7620749ENSCO

Public4832313Diamond Offshore

Public3912621Seadrill

Public530053Hercules Offshore

State336027COLS

Public310031Rowan

Subsidiary206014Maersk Drilling

Public180315Aban Offshore

Public16727Saipem

Public160016Nabors  Offshore

Public13616Atwood Oceanics

State130013National Drilling

State10028ONGC

State10406Petrobras

2596646147All others (87 firms)

36711646205 Top 4firms

52313452337Top 8firms

868223106539Total

1| توزيع دستگاه  هاي حفاري دريايي شركت  ها به تفكيك نوع دستگاه

TotalDrillshipsSemisJack-upsRegion

81102051 US
GOM

850085 Persian
Gulf

7015523Brazil

5723632 North
Sea

532942South-
 east
Asia

3991317 West
Africa

459234India

320428China

270324 Mexico

242220 Egypt

9171Austra-
lia

5230  Ghana 

5032Azer-
 baijan

5203Ven-
 ezuela

7782049 All
 others

30627108171 Top 4

47547136292 Top 8

62657175394Total

2| توزيع جغرافيايي دستگاه  هاي حفاري 
دريايي جهان در سال 2011
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  2    نرخ اجاره روزانه دستگاه هاى حفارى به تفكيك منطقه و نوع دستگاه (2000-2011)

Total
 (million

$)

Floaters
 (million

$)

Jackups
 (million

$)

3,2533,253Persian Gulf

4,0232,0921,931Southeast Asia

8,3026,4361,865North Sea

2,6321,3691,263India

1,3312561,075Mexico GOM

5,3074,314994West Africa

4,7653,781983US GOM

511511Red sea

1,7991,291509Mediterranean

1,9035261,377China

588292296 Venezuela and
 Ceribbean

7,6887,61572Brazil

1,0791,02257Australia

42,77528,58814,187Total

3| ارزش بازار قراردادهاي حفاري به 
تفكيك مناطق جهان در سال 2010

تعداد چاه  هاي حفر شده مناطق مختلف جهان نيز 
حاكي از بيشتر بودن نياز اين مناطق نسبت به ساير 

مناطق جهان مي  باشد.

3-3- ارزش بازار
حفاري  قراردادهاي  بازار  تقريبي  ارزش 
دريايي در سال 2010 در جدول-3 نشان داده شده 
است. ارزش قراردادهاى شركت  هاي باالدستي با 
پيمانكاران حفاري در سال 2010 حدود 43 ميليارد 
دالر بوده است. نكته قابل  توجه اينكه با وجودى 
كه حفاري آب  هاي عميق سهم كمي (حدود 20 
درصد) از كل حفاري  هاي انجام شده را به خود 
اختصاص مى  دهد، اما حدود دو  سوم درآمدهاي 
بازار قراردادهاي حفاري متعلق به اين بخش است. 
در طول دهه 2000 ارزش بازار قراردادهاي حفاري 
از 25 تا 50   ميليارد دالر افزايش پيدا كرده است

(شكل-3).
شركت  ها  از  برخي  اينكه  به  دليل  البته 
اطالعات  دولتي)  شركت  هاي  (به  خصوص 
صحيحى منتشر نمي  كنند تخمين دقيق ارزش بازار 
با عدم  قطعيت  هايي روبروست. به  طور نمونه بازار 
در  حفاري  دولتي  متعدد  شركت  هاي  كه  چين 
براى  بازارهاي سخت  از  يكي  دارند  آن حضور 

است.  حفاري  قراردادهاي  بازار  ارزش  تخمين 
الزم به  ذكر است ارزش بازار قراردادهاي حفاري 
 IHS, توسط برخي مؤسسات معتبر بين  المللي نظير
ODS-Petrodata, Rystad Energy ارزيابي و اعالم 
مي  گردد و بسته به تجربه و فرض  هاى در نظر گرفته 

شده آنها مي  تواند متفاوت باشد.

3-4- حجم بازار
از سال 1994 تا كنون به  طور ساليانه 2500 تا 
3700 حلقه چاه دريايي حفاري شده است. روند 
حفاري چاه  هاي عميق (بيش از 400 متر) در طول 
15 سال گذشته همواره روبه  رشد بوده در حالي كه 
تعداد چاه  هاي حفاري  شده در آب  هاي كم  عمق 
نوسانات زيادي داشته است. حدود 80 درصد از 
حفاري  هاي انجام شده طي دهه 2000، در آب  هاي 

كم  عمق بوده است (شكل-4).
دريايي  چاه  هاي  كل  از  درصد   50 حدود 
حفاري  شده در سال 2011 در منطقه آسيا و چين 
حفر شده اند. اروپا و آفريقا نيز در رتبه  هاي بعدي 
قرار دارند. هم  چنين 5 درصد از چاه  هاي دريايي 
منطقه خليج  در  سال 2011  در  حفر شده جهان 

فارس حفاري گرديده اند (شكل-5).

4- بازار ساخت دستگاه  هاي حفاري جديد
اين بخش از بازار از طريق تعداد دستگاه  هاي در 
حال ساخت و قيمت آنها سنجيده مي  شود. اين بازار 
از شفافيت مناسبي برخودار است. قيمت دكل  هاي 
در حال ساخت مرتباً براي سرمايه  گذاري  هاي جديد 
و تنظيم قيمت  هاي اجاره روزانه اعالم مي  گردد. 
معموالً وقتي پيمانكاران حفاري پيش  بيني مي  كنند 
كه نرخ بازده سرمايه فعاليت دكل جديد بيش از 
نرخ بازده داخلي فعاليت مجموعه آن شركت است، 
اقدام به سفارش ساخت دستگاه جديد مي  كنند. 
به  جديد  دكل  ساخت  در  سرمايه  گذاري  سود 
از آن دكل  بهره  برداري آتي  درآمدها و ضريب 
بستگى دارد. از آنجايي كه اين دو عامل نامشخص 
هستند، شركت  ها بر اساس تجارب فعاالن بازار و 
استراتژي كسب و كار خود و ريسك  هاي محتمل 

اقدام مي  نمايند.
هزينه ساخت دستگاه  هاي حفاري جديد تحت 
تأثير عرضه، تقاضا، نرخ نيروي انساني شاغل در 

يارد16 و قيمت تجهيزات و فوالد است.
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4-1- بازيگران
بازار ساخت جك  آپ تحت  در سال 2011 
سيطره شركت سنگاپورى Keppel و شركت  هاي 
تابعه آن بود. اين در حالي است كه بازار ساخت 
و  دوو  شركت  هاي  اختيار  در  شناور  دكل  هاي 
 Keppel سامسونگ كره جنوبي بوده است. شركت
داراي ياردهاي متعدد در سراسر جهان است؛ در حالي 
كه ياردهاي دوو و سامسونگ تنها در كره  جنوبي 
قرار دارند. بازار ساخت دكل  هاي نيمه  شناور17 نيز 
در پنج يارد در آسيا توزيع شده است. در سال 2011 
تعداد 130 دستگاه در حال ساخت بوده كه ارزش 
سفارشات آن حدود 56 ميليارد دالر بوده است. بر 
اساس ارزش قراردادهاي منعقد شده، حجم بازار 
ساخت دستگاه  هاي حفاري در كره  جنوبي تقريباً دو 
برابر اين بازار در سنگاپور است. البته اين امر مي  تواند 
ساخت  فعلي  سفارش  هاى  زياد  حجم  به  علت 
كشتي  هاي حفاري در كره باشد و ممكن است پس 

از تأمين سفارش  هاى مذكور، اين روند ادامه نيابد. 
سنگاپور عمده  ترين تأمين  كننده جك  آپ در جهان 
است؛ در حالي كه آمريكا بيشتر نقش تأمين  كننده 
جك  آپ  هاي مورد نياز منطقه خليج مكزيك را بر 

عهده دارد (جداول-4و5).

4-2- قيمت
ميانگين قيمت ساخت جك  آپ از حدود 100 
ميليون دالر در سال  هاى 2004 و 2005 به 200 ميليون 
دالر در سال  هاى 2012 و   2013 افزايش پيدا كرده 
است. البته قيمت انواع مختلف جك  آپ با يكديگر 
متفاوت است. در طول سال  هاي دهه 2000، تفاوت 
قيمت جك  آپ  هاى بيش از 350 فوت18 با قيمت 
نوع استاندارد آنها (كمتر از 350 فوت) كم بود اما 
بعد از سال  هاي 2010 و 2011 (پس از فوران نفت 
در خليج مكزيك)، به  علت نصب تجهيزات ايمني 
و زيست  محيطي در جك  آپ  هاى نوع عميق، اين 

تفاوت قيمت بيشتر شده است.
دكل  هاي شناور (semi & floater) حدود 2 تا 3 
برابر گران  قيمت  تر از جك  آپ  ها هستند. كشتي هاى 
نيمه  شناور  دكل  هاي  از  به  مراتب  نيز  حفاري 
گران  قيمت  ترند و قيمت آنها بسته به نوع و تجهيزات 
به  كاررفته در آنها متفاوت (بيش از 500 ميليون دالر) 
نيمه  شناور  دكل  هاي  قيمت  هاي  باالترين  است. 
قيمت  بيشترين  كه  حالي  در  بود؛  سال 2011  در 

كشتي  هاي حفاري در سال 2012 است (شكل-6).

4-3- تعداد ناوگان
صنعت حفاري فراساحل (دريايي) از اواخر 
دهه 1950 در آمريكا آغاز شد و سپس در نيمه  هاي 
دهه 1970 با افزايش فعاليت  هاي اكتشاف و توسعه، 
اين صنعت به اروپا و آسيا گسترش يافت. تا پيش 
از سال 1974 در مجموع 22 جك آپ و 18 دكل 
اواخر دهه  بود. در  شناور در جهان ساخته شده 
1970 و اوايل دهه 1980 قيمت نفت  خام افزايش 
پيدا كرد و بنابراين بازار حفاري نيز سريعاً رشد 
كرد. در سال 1982  تعداد جك  آپ  هاي تحويلي 
به 70 و تعداد دكل  هاي شناور به 11 رسيد كه نقطه 
اوج اين صنعت بود. با كاهش قيمت نفت  خام در 
دهه 1980 ناگهان تقاضا كاهش يافت؛ به  طوري 
كه در فاصله سال  هاي 1997-1986 در مجموع 
دهه  اواخر  در  شد.  ساخته  حفاري  دستگاه   37
1990 پيشرفت فن  آوري حفاري منجر به امكان 
حفاري در آب  هاي عميق شد. ضمن اينكه در آن 
سال  ها تعداد بسيار اندكي دكل قادر به حفاري در 
آب  هاي عميق  تر از 1500 فوت بودند. پيمانكاران 
حفاري اقدام به ارتقاء دكل  هاي موجود كردند و 
چند دستگاه شناور نيز براي ساخت سفارش داده 
شد كه اولين آن در تاريخ 1998 تحويل گرديد. 
هم  چنين در اين دوره سفارش ساخت جك  آپ 
موجود  حفاري  ناوگان  قديمي  شدن  به  دليل  نيز 
و افزايش نياز مخازن به نگهداشت توان توليد و 

نگراني  هاي زيست  محيطي، افزايش پيدا كرد.
در فاصله سال  هاي 2005-2000 به  طور ساالنه 
حدود پنج جك  آپ و پنج دكل شناور ساخته و 
تحويل داده شد. در سال 2005 به  دنبال افزايش قيمت 
نفت  خام، سفارش براي ساخت جك  آپ و دكل  هاي 
شناور به  طرز چشم  گيري افزايش پيدا كرد. بيشترين 
 2009 سال  در  شده  ساخته  جك  آپ  هاي  تعداد 
بود (38 دستگاه). بيشترين تعداد دكل  هاي شناور 
تحويلي نيز در سال 2011 بوده است (52 دستگاه). 
 350 از  بيش  جك  آپ  هاي  تعداد   2000 سال  از    3    درآمد ساالنه قراردادهاي حفاري دريايي (2000-2012)

SemisubJackupDrillshipShipyard

311Daewoo
216Samsung
4171 Keppel

FELS
35Jurong

6PPL
4 Dalian
4ABG

6Hundai
4 Lamprell

31 COSCO

4| تعداد دستگاه  هاي حفاري دريايي در 
حال ســاخت شــركت  هاي مختلف در 

سال 2011
Percentage

(%)

 Capital
expenditures
(million $)

JackupSemiCountry

47.827,1250538South Korea

23.613,4023372Singapore

12.36,979963China

9.05,088207Brazil

2.81,585610UAE

1.81,048500India

0.3180100Vietnam

0.7375200US

0.2100100Russia

0.4227100Malaysia

1.1614010Norway

56,723602050Total

5| توزيع جهاني دستگاه  هاي حفاري 
دريايي در حال ساخت در سال 2011
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  4    تعداد و عمق چاه  هاي حفاري شده (1994-2010)

  6   ميانگين قيمت دستگاه  هاي حفاري به تفكيك نوع دستگاه (20009-2013)

فوت تحويل داده شده، بيش از تعداد جك  آپ  هاي 
اين  اما  است  بوده  از 350 فوت)  (كمتر  استاندارد 
تفاوت در سال 2011 به بيشترين ميزان خود رسيد. 
در اين سال سه دستگاه جك  آپ استاندارد و 33 
دستگاه جك آپ بيش از 350 فوت ساخته شده 
سال  هاي  اطالعات  كه  است  به  ذكر  الزم  است. 
تنظيم  موجود  قراردادهاي  اساس  بر   2012-2014

شده است (شكل-7).

4-4- ارزش بازار
ارزش دالري بازار دستگاه  هاي جديد حفاري 
شكل-8  در  سال  هاي 2000-2012  طي  تحويلي 
نشان داده شده است. البته ممكن است ارزش اين 
بخش بازار حفاري كمتر از ميزان واقعى ارزيابي 
شده باشد كه اين امر به  دليل تعداد كم دستگاه  هاى 
و  دولتي  شركت  هاي  توسط  ساخت  حال  در 
اطالعات غيرشفاف قيمت آنهاست. بيشترين حجم 
سرمايه  گذاري ساخت دستگاه  هاي حفاري دريايي 
در سال 2010 با حدود 18 ميليارد دالر انجام گرفته 
است. در اغلب سال  ها تعداد جك  آپ  هاي دريايي 
بيش از دكل  هاي شناور بوده؛ در حالي كه حجم 

  5    سهم مناطق مختلف جغرافيايي در چاه  هاي 
دريايي حفاري  شده در سال 2011

20102009NationShipyard
1NorwayAker
22SingaporeKeppel
21NetherlandKeppel
1IndiaHindustan
1PhilippinesKeppel

83UAELamprel
1OmanL&T

3BrazilKeppel
1SingaporeSembawang
3Others

1613Total

6| ياردهاي عمده تعمير و ارتقاء 
دستگاه هاي حفاري در جهان 

(2009-2010)
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سرمايه  گذاري دكل  هاي شناور بيش از جك  آپ  ها 
بوده است. بيشترين درآمدهاي اين بخش از بازار 
بوده   2009-2011 سال  هاي  فاصله  در  حفاري 
فاصله  در  گرفته  صورت  تقاضاي  به  علت  كه 
است. كاهش  ايجاد شده  سال  هاي 2007-2009 
بروز  به  دليل   2010 و   2009 سال  هاي  در  تقاضا 
بحران اقتصادي، سبب شده در سال 2012 انتظار 

درآمدهاي كمتري وجود داشته باشد.

5- بازار ارتقاء عملكرد دستگاه  هاي حفاري
دستگاه  هاي حفاري به  طور مرتب و پيوسته نياز به 
تعمير، نگهداري و ارتقاء سيستم  ها و تجهيزات مورد 

تا 10 سال  به  طور معمول هر دكل 3  استفاده دارند. 
پس از آغاز به  كار، نيازمند عمليات تعمير و نگهداري 
شامل رنگ  آميزي، تعمير و جايگزيني تجهيزات و 
در  موجود  فضاهاي  بازسازي  آسيب  ديده،  قطعات 
دستگاه براي پرسنل، تعمير شيرآالت، خطوط لوله، 
سيستم  هاي برق و غيره مي  باشد. اين عمليات كه ممكن 
باعث  پذيرد  انجام  نيز  مشتريان  درخواست  با  است 
افزايش بازده عمليات حفاري، افزايش ارزش و طول 
عمر دستگاه حفاري مي  شود. انجام عمليات بازسازي و 
نوسازي يك دستگاه حفاري ممكن است از چند روز 
تا چند ماه به  طول انجامد. عالوه بر تعميرات دوره  اي، 
دستگاه  هاي حفاري هر چند سال يكبار نيازمند ارتقاء 

و به  روزرسانى فن  آورى  ها و تجهيزات هستند. ارتقاء 
دستگاه حفاري معموالً هزينه زيادي دربر دارد كه اين 
هزينه  ها با درآمدهاي حاصل از چند ماه نخست دكل 
پس از اين دوره، بازگردانده مي  شود. اين هزينه  ها شامل 

مواردي چون تغيير ساختار دكل نيز مي  شود.

5-1- بازيگران
اكثر كارهاي تعميرات و نگهداري در بنادر 
داخلي بدون نياز به حمل و نقل طوالني دريايي 
اغلب  كه  ياردهايي  در جدول-6  مي شود.  انجام 
فعاليت هاي ارتقاء دستگاه هاي حفاري در فاصله 
سال هاي 2009 و 2010 در آنها انجام شده نشان داده 
شده است. دو شركت Lamprell (امارات متحده 
عربي) و Keppel (سنگاپور) بازيگران عمده اين 
بازار هستند و ساير ياردهاي موجود توانايي ارتقاء 
بيش از يك عدد دستگاه حفاري در سال را ندارند.

5-2- قيمت
براي  نياز  مورد  سرمايه گذاري  حجم 
به  بسته  حفاري  دستگاه هاي  نوسازي  و  ارتقاء 
مختلف  و  متنوع  بسيار  نياز  مورد  فعاليت  ميزان 
يافته، ارتقاء  اخيراً  جك آپ هاي  است. 

30-10 ميليون دالر هزينه داشته اند كه با توجه به 
اقدامات مدنظر، اين هزينه ها بالغ بر 50 ميليون دالر نيز 
خواهد شد. البته در قيمت هاي باال، شركت ها تمايل به 
ساخت و خريد دكل جديد پيدا خواهند كرد. با توجه 
به موارد مورد نياز براي ارتقاء، هزينه ارتقاء دستگاه هاي 
جك آپ هاست  هزينه  از  شفاف تر  بسيار  شناور 

(جداول-7و8و9).

5-3- حجم بازار
فاصله  در  كه  دريايي  دكل هاي  تعداد 
در يافته اند  ارتقاء   2000-2010 سال هاي 

جدول-10 نشان داده شده است. در مجموع 287 
دكل در اين محدوده زماني ارتقاء يافته اند كه حدود 
60 درصد از آنها جك آپ بوده اند. طي دهه گذشته 
به طور متوسط ساالنه 17 جك آپ و 13 دستگاه 
دستگاه هاي  ارتقاء  يافته اند.  ارتقاء  حفاري  شناور 
حفاري به سن آنها، هزينه سرمايه گذاري مورد نياز 

و تقاضاي بازار بستگي دارد.

5-4- ارزش بازار
تخمين درآمدهاي اين بخش به علت عدم انتشار 
حوزه،  اين  در  فعال  شركت هاي  توسط  شفاف 
داده هاي موجود  اساس  بر  لذا  نيست.  امكان پذير 

ScopeCost (million $)YearShipyardCustomer
 Steel renewal, leg repairs,

 accommodation upgrade, piping
 renewal, painting

14.82008LamprellENSCO

 Painting, Steel renewal, replacement
of equipment13.22011ABGAban Offshore

Major upgrade16.22011Keppel- QatarGulf Drilling

Life extension202010 Drydocks
World

National Drilling

Conversion to accommodation unit27.52011Lamprell Millennium
Offshore

 Upgrade electrical, drilling equipment,
accommodation refurbishment122010LamprelGSP

Three month  refurbishment11.82010LamprellJapan Drilling

7| نمونه اي از قراردادهاي ارتقاء جك آپ

  7    تعداد دستگاه  هاي حفاري دريايي ساخته شده به تفكيك نوع دستگاه (1974-2014)
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ScopeCost (million $)YearShipyardCustomer

 piping installation202011SemcoTransocean
Complete rebuild3002012Keppel - AmFELS Diamond

Offshore
 Addition of helideck,

 quarts upgrade, structure
modifications

152010SignalNoble

 Increase variable load, new
accommodations, power supply

752010RemontowaAwilco

Complete rebuild3102008Keppel Diamond
Survey, renewal and upgrade1602010 KeppelFred Olsen

Survrey152010RemontowaAwilco

8|  نمونه اي از قراردادهاي ارتقاء دكل هاي نيمه شناور

ScopeCost (million $)YearShipyardCustomer
 Living quarts upgrade, equipment

 replacement, painting, hull and
tank repair

32.42010SignalTransocean

 Replacement of accommodation and
heliport, modification to stern

1522010Keppel - BrazilNoble

 Increase water depth capacity, add
 dynamic positioning, upgrade drilling

equipment

3402009SembawangNeptune Marine

9|  نمونه اي از قراردادهاي ارتقاء كشتى هاى حفارى

 Market
 value ($
billion)

TotalFloatersJackupYear

0.6- 1.915782001

1.0- 3.34210322002

1.0- 3.32712152003

1.3- 4.33715222004

0.1- 0.2992005

1.6- 5.33320132006

2.5- 8.16529362007

1.5- 4.93618182008

0.4- 1.213492009

0.5- 1.5165112010

10.1- 34.3287115172Total

10|  ارزش و تعداد دستگاه هاي حفاري 
دريايي ارتقاء يافته (2000-2010)

SellerBuyerFirm
47Hercules
38Seadrill
10Transocean

44Songa
6Noble

41ENSCO
23Rowan
41Diamond Offshore
32Maersk
13Aban

4Saipem

11|  تعداد مبادالت دستگاه هاى حفارى 
دست دوم توسط شركت  هاى مختلف 

(2005-2010)

تنها مي توان كمترين و بيشترين قيمت دستگاه هاي 
مختلف را ذكر كرد. براي ارتقاء جك آپ 25-

10 ميليون دالر و براي ارتقاء دستگاه هاي شناور 
250-75 ميليون دالر مورد نياز است. بر اساس اين 
مفروضات، درآمد و حجم اين بازار حدود 1-3/4 

ميليارد دالر در سال مي باشد (جدول-10) .

6- بازار دكل  هاي دست دوم
بازار دكل هاي دست دوم با شاخص هايي چون 

تعداد، ارزش و نوع دستگاه هاي مورد خريد و فروش 
سنجيده مي شود. دكل فروخته شده ممكن است 

همراه با قرارداد يا بدون قرارداد فعاليت فروخته شود.

6-1- بازيگران
بازار  در  شده  انجام  ستدهاي  و  داد  تعداد 
دست دوم دكل هاي حفاري طي سال هاي 2010-

البته  است.  شده  داده  نشان  در جدول-11   2005
دستگاه  چندين  شامل  مي تواند  ستد  و  داد  هر 

باشد. شركت هاي Hercules و Seadrill (آمريكا) 
دست دوم  دكل هاي  بازار  خريداران  عمده ترين 
 Transocean هستند؛ اين در حالي است كه شركت
بوده  دكل ها  اين  فروشنده  عمده ترين  (آمريكا) 
شركت هاي  براي  فرصتي  دست دوم  بازار  است. 
ناوگان حفاري  تا  فعال در صنعت حفاري است 
خود را متناسب با مدل كسب و كار و استراتژي هاي 
تدوين شده خود تنظيم نمايند. اين بازار فرصتي 
براي فروش و تبديل دكل هاي قديمي شركت هايي 
است كه روي دكل هايي با تجهيزات و مشخصات 
باال تمركز دارند. هم چنين براي شركت هايي كه 
روي دكل هايي با مشخصات پايين تمركز دارند، 
بازار دست دوم فرصتي براي افزايش تعداد و سهم 
بازار است. در واقع بررسي روند خريد و فروش 
دكل هاي دست دوم مي تواند تا حدودي استراتژي 

شركت هاي مختلف در بازار را نيز نمايان سازد.

6-2- قيمت
دامنه قيمت دكل هاي دست دوم بسيار گسترده 
است. حداقل قيمت اين دكل ها در بازار حفاري 5 
ميليون دالر (برابر با ارزش اسقاط يك جك آپ) 
است. قيمت يك دكل دست دوم با توجه به شرايط 
بازار و هم چنين خالص ارزش بازاري دكل محاسبه 
مي شود. ارزش بازاري دكل نيز بر اساس درآمدهاي 
متصور در سال هاي باقيمانده از عمر دكل تخمين 
هر  بازاري  ارزش  بر  مؤثر  عوامل  مي شود.  زده 
دكل عبارتند از: نوع طراحي، عمق حفاري، عمق 
آب، مشخصات تجهيزات، عمر دستگاه، موقعيت 
جغرافيايي، شرايط قراردادي، ضريب بهره برداري، 
نرخ اجاره روزانه در بازارهاي منطقه اي و جهاني 
و پيش بيني انجام شده از شرايط بازار در سال هاي 
آتي. البته دكل هاي دست دوم مي توانند به همراه 
قراردادهاي كار فروخته شوند كه در اين صورت 
ارزش بازاري دكل افزايش مي يابد. در برخي مواقع 

 Floaters
($ million)

 Jackups
($ million)

Year

37 (60-13)42(22- 60)a2005

102 (14-270)67 (17-210)2006

321 (211-675)148 (26-212)2007

294 (676-5) 106 (9- 200)2008

475 (490-460) 84 (5- 199)2009

288 (560-102) 188 (26- 356)2010

12| ارزش مبادالت دستگاه هاي حفاري 
دست دوم به تفكيك نوع آن 

(2005-2010)
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ممكن است قيمت يك دكل دست دوم از قيمت 
تمام شده يك دكل جديد بيشتر باشد؛ چراكه براي 
ساخت يك دكل جديد بايد ماه ها منتظر بود اما با 
خريد دكل دست دوم مي توان از موقعيت موجود 
در بازار به نحو احسن استفاده كرده و ريسك هاي 
در  دليل  به همين  داد.  كاهش  را  سرمايه گذاري 
سال هاي اخير قيمت دكل در بازار دست دوم تقريباً 

برابر با قيمت دكل هاي جديد است (جدول-12).

6-3- اندازه بازار
سال هاي فاصله  در  متوسط  به طور 

2010-2005 در هر سال حدود 20 دكل دست دوم 
فروخته شده است (جدول-13). در اين مّدت در 
مجموع82 جك آپ، 31 دكل شناور و نيمه شناور 
و 13 كشتي حفاري دست دوم فروخته شده است. 
كل  درصد   2-5 حدود  ساالنه  گفت  مي توان 
دكل هاي موجود در جهان در اين بازار خريد و 

فروش مي شود.

6-4- ارزش بازار
دست دوم  دكل هاي  بازار  ساالنه  ارزش 
از  برخي  البته  است.  ميليارد دالر  در حدود 2-4 
اطالعات مربوط به قيمت كه براي محاسبه دقيق 
رقم  و  نشده  منتشر  است  نياز  مورد  بازار  ارزش 
مذكور بر اساس ويژگي ها و مشخصات دكل هاي 
به فروش رسيده تخمين زده شده است. با اين وجود 
بايد گفت تخمين هاي استفاده شده بسيار محتاطانه 
است و به نظر مي رسد قيمت واقعي در بازار بيش از 

اين تخمين ها باشد.

7- بازار اسقاط دكل هاي حفاري
در بازار اسقاط، دكل هاي از كارافتاده اي كه 

تعمير و نگهداري آنها غيراقتصادي است داد 
و ستد مي شود. تجهيزات قابل استفاده اين دستگاه ها 
به  دستگاه ها  خود  و  مي شود  فروخته  جداگانه 
كشتي هاي خاصي انتقال مي يابند تا با ذوب كردن 

حفاري  دستگاه  يك  آيد.  دست  به  فوالد  آنها، 
شرايط  تا  بماند  منتظر  ماه  چندين  است  ممكن 
و آب كردن  تبديل  اجازه  فوالد  قيمت  اقتصادي 
آنرا بدهد. قيمت و تعداد ساالنه خريد و فروش، 
صنعت  از  بخش  اين  بازار  بررسي  شاخص هاي 

حفاري دريايي هستند.

7-1- بازيگران
كوچكي  قسمت  حفاري  دكل هاي  اسقاط 
از صنعت بزرگ اسقاط كشتي است كه در هند، 
پاكستان، چين، تركيه و بنگالدش متمركز است.  
اين صنعت در آمريكا و اروپا نيز وجود دارد اما 
و  صنعت  اين  جانبي  زيست محيطي  آثار  به دليل 
شركت هاي  اين  كار  نيروي  به  مربوط  مباحث 
آمريكايي و اروپايي نمي توانند نسبت به شركت هاي 
آسيايي، قيمت هاي رقابتي مناسبي به مالكان دكل ها 
ارائه دهند و در نتيجه بخش عمده اين صنعت در 
آسيا متمركز شده است. دكل هايي كه در منطقه 
اروپا و آمريكا به مرحله اسقاط رسيده اند معموالً 
در همان مناطق داد و ستد شده و به آسيا حمل و 
نقل نمي شوند؛ چراكه دكل هاي از كارافتاده اغلب 
شرايط ضعيفي دارند و ممكن است هزينه هاي حمل 
از ارزششان  نقل آنها در فواصل طوالني بيش  و 
باشد. اين صنعت اولين بار در آمريكا براي اسقاط و 
از رده خارج كردن ناوهاي آمريكايي ايجاد شد. در 
فاصله سال هاي 2010-2005 تنها دكل جك آپ 

زئوس در آمريكا اسقاط شد.

7-2- قيمت
اسقاطي،  دكل هاي  قسمت  ارزش ترين  با 
تجهيزات و شيرآالت آنهاست كه قبل از اسقاط 
اين  ارزش  مي شود.  فروخته  و  جدا  آن  از  دكل 
فوالد،  قيمت  و  نوع  وزن،  به  بسته  شيرآالت 
هزينه هاي حمل و نقل، شرايط بازار و هزينه نيروي 
و   2010 سال هاي  در  مي شود.  مشخص  انساني 
جك آپ  پنج  تعداد   ،Hercules شركت   2011
را براي اسقاط كردن به ارزش 1 تا 5 ميليون دالر 
فروخته است (به طور متوسط 2/5 ميليون دالر براي 
هر جك آپ). البته در برخي شرايط ممكن است 
شركت  يك  براي  حفاري  دستگاه  اسقاط كردن 
مالك نه تنها سودآور نباشد بلكه هزينه اي نيز به 
وقتي دكل حفاري  مانند  نمايد؛  تحميل  شركت 
در منطقه عملياتي غرق مي شود يا وقتي مانند دكل 
جك آپ زئوس در آمريكا، هزينه جابجايي دكل 

بسيار زياد باشد (شكل-9).
 8    ارزش بازار دستگاه  هاي حفاري دريايي جديد ساخته  شده و تحويل داده شده (2000-2012)

Marker value ($ billion)TotalSemisDrillships JackupsYear

0.5155192005

2.131101202006

3.72263132007

2.21431102008

2.01330102009

6.83147202010

17.3126311382Total

13| ارزش و تعداد دستگاه هاي حفاري دست دوم فروخته شده (2005-2010)

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

13
92

.1
39

2.
10

2.
10

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
kt

es
ha

f.
ni

oc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             9 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1392.1392.102.10.1
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-45-fa.html


18

مقاالت تحليلي-كاربردي

       پا نويس ها
1. bottom support
2. floating
3. semisubmersible
4. drillship
5. barge
6. platform

7. jackup
8. active
9. ready-stacked
10. cold-stacked
11. dead-stacked
12. retire

13. dayrate
14. utilization
15. fleetsize
16. yard
17. semi-submercible
18. high-spec

       منــــابع
[1]. The drilling rig markets”, Mark J.Kaiser, BrianSnyder, Scien-

ceDirect , Marine Policy 39 (2013)
[2]. Offshore Rig Monthly”, IHS Petrodata, volume 39, number 8, 

August 2012
[3]. www.rigzone.com/market data

7-3- اندازه بازار
دستگاه هاي حفاري به يكي از سه حالت زير از 

فعاليت خارج مي شوند:
الف) تغيير كاربري دكل براي استفاده در ساير 

زمينه ها
ب) از بين رفتن دكل به دليل وقوع حوادث 

غيرمترقبه (مثل فوران، طوفان و...)
ج) فروش به بازار اسقاط دكل هاي حفاري

تغيير كاربري براي استفاده در ساير زمينه ها، معموالً 
سودآورتر از اسقاط دستگاه حفاري است و به همين 
دليل در صورت امكان اين گزينه ارجحيت دارد. 
در فاصله سال هاي 2011-2005 تنها هفت دستگاه 

حفاري براي اسقاط كردن فروخته شده است.

7-4- ارزش بازار
اسقاط شده  تعداد كم دكل هاي  به  با توجه 
طي سال هاي مختلف و قيمت كم آنها، ارزش اين 

بازار بسيار پايين بوده و در مقايسه با ساير بخش هاي 
است.  قابل صرف نظركردن  دريايي  حفاري  بازار 
براي  دكلي  است  ممكن  سال ها  از  بسياري  در 
دكلي  كه  زماني  و  نشود  فروخته  اسقاط كردن 
فروش  زمان  در  آن  ارزش  هم،  مي شود  فروخته 
بر اساس وزن و قيمت فوالد به كاررفته، حداكثر 
برآورد  دليل  به همين  بود.  ميليون دالر خواهد   5
مي شود ارزش بازاري اين بخش از صنعت حفاري 

حداكثر50 ميليون دالر در سال است.

نتيجه گيري
صنعت نفت و گاز فراساحل حدود 30 درصد 
نفت جهان را تأمين مي كند كه با توجه به افت توليد 
ميادين عمده خشكي، اهميت توسعه ميادين دريايي 
روز به روز افزايش مي يابد. هزينه هاي توسعه ميادين 
دريايي بسيار بيشتر از ميادين خشكي بوده و براي 
دارد.  نياز  دوره اي طوالني تر  به  بازگشت سرمايه 
هم چنين با افزايش هزينه هاي توسعه ميادين دريايي، 

هزينه خدمات مرتبط با اين پروژه ها ن  ظير حفاري نيز 
افزايش پيدا مي كند.

را مي توان  نفت و گاز دريا  صنعت حفاري 
براي  كرد.  بندي  طبقه  مختلف  بخش  پنج  به 
مهم  بسيار  حفاري  عرضه  در  فعال  شركت هاي 
و  قيمت  بازيگران،  بتوانند  كه  است  ضروري  و 
از  يك  هر  كليدي  عوامل  ساير  و  بازار  ارزش 
اين بخش ها را به درستي و به طور مجزا شناسايي 
كرده و براي حضور در اين صنعت برنامه ريزي ها 
و استراتژي هاي مناسبي تدوين كنند. بدون شك 
و  صنعت  اين  مختلف  بخش هاي  به  بي توجهي 
زير  همه  در  بازار  شرايط  درنظرگرفتن  يكسان 
بخش ها، مي تواند منجر به ناديده انگاشتن واقعيات 
بازار در تدوين مدل كسب و كار هر شركت فعال 

اين صنعت شود.
بر اساس مطالعات انجام شده درخصوص بازار 
حفاري دريايي جهان طي دهه 2000، مي توان پنج 
زيربخش مجزا را براي اين بخش از صنعت حفاري 
متصور بود كه به ترتيب حجم درآمدزايي و ارزش 
انجام  قراردادهاي  از:  عبارتند  آنها  قراردادهاي 
دستگاه هاي  فروش  و  ساخت  حفاري،  عمليات 
حفاري جديد، خريد و فروش دستگاه هاي حفاري 
ارتقاء و نوسازي دستگاه هاي حفاري  دست دوم، 

موجود و اسقاط كردن دكل هاي حفاري.
بررسي جريان مالي و حجم بازاركليدي اين 
نشان  سال هاي 2005-2012  فاصله  در  بازار  پنچ 
مي دهد كه ساالنه 50-40 ميليارد دالر درآمد در 
بخش قراردادهاي انجام عمليات حفاري، 10-20 
دكل هاي  ساخت  بخش  در  درآمد  دالر  ميليارد 
جديد، 7-2 ميليارد دالر درآمد در بخش خريد 
و فروش دكل هاي حفاري دست دوم، 5-1 ميليارد 
دالر درآمد در بخش ارتقاء و تعميرات دكل هاي 
موجود و كمتر از 50 ميليون دالر درآمد در بخش 

اسقاط دكل هاي از كار افتاده وجود دارد.  9    جك آپ از رده خارج شده زئوس در آمريكا
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