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اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) :دکتر محمدصادق جوكار -دکتر مجتبی رجببیگی
مهرزاد زمانی-دکتر غالمعلی رحیمی -مهدی یوسفی -دکتر محمدعلی حاجی میرزایی -دکتر داریوش وافی

قیمــت نفــت ممکــن اســت در حــدود  75دالر در هــر بشــکه
در ســال  2022باقــی بمانــد

تــاش ایــران بــرای کســب جایــگاه برتــر در بــازار
پتروشــیمی خاورمیانــه

مانعــی بــرای اوپــک پــاس در مدیریــت بــازار و بازگشــت بــه
شــرایط قبــل از کرونــا وجــود نــدارد

بــا افزایــش سرســام آور قیمــت بــرق در انگلســتان،
گــروه هــای انــرژی خواســتار مداخلــه دولت هســتند

مذاکــرات ایــران میتوانــد عرضــه جهانــی نفــت را تــا 700
هــزار بشــکه در روز تحــت تاثیــر قــرار دهــد
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شــركت ملــی نفــت فراســاحلی چیــن ( )CNOOCبــه
دنبــال تامیــن بــرق میــدان  Buzzardبــا اســتفاده از
مزرعــه بــادی شــناور اســت
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هفته

سبد اوپك

تغییرات نسبت به
هفته قبل (درصد)

وست تگزاس

)دالر در بشکه(

تغییرات نسبت به
تغییرات نسبت به
برنت موعددار
هفته قبل (درصد)
هفته قبل (درصد)

هفته منتهی به  26نوامبر 2021

79.49

- 1.5

78.09

-1.2

80.45

- 1.4

هفته منتهی به  3دسامبر 2021

71.72

- 9.8

66.89

- 14.3

72.06

-10.4

هفته منتهی به  10دسامبر 2021

74.14

3.4

71.3

6.6

74.5

3.4

هفته منتهی به  17دسامبر 2021

74.27

0.2

71.23

- 0.1

73.77

- 1.0

هفته منتهی به  24دسامبر 2021

73.55

-1

71.98

1.1

73.28

- 0.7
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هلنــد و دانمــارک
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نمودار قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  23دسامبر 2021

نمودار اکتشافات هیدروکربوری از سال  2015تا (2021میلیارد بشکه معادل نفت)
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رخدادهای انرژی

پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

اقتصاد انرژی
تــاش ایــران بــرای کســب جایــگاه برتــر در
بــازار پتروشــیمی خاورمیانــه
با نهاییشدن خط لوله گوره -جاسک ،تمرکز اصلی ایران در شرایط

اســت .با توجه به این موضوع ،ســهم ایران از تجارت پتروشــیمی

خاورمیانــه در ســال تقویمی منتهی به مــارس  2020حــدود 20.2

درصــد بــوده و در مــارس  2021بــه 22.1درصد رســیده اســت .گام

بعدی در صنعت پتروشیمی ایران شامل اجرایی ساختن 47پروژه
خواهد بود که درآمد باالی صنعت پتروشیمی را به همراه خواهد

تحریمی ،توسعه مداوم میادین نفتی عظیم غرب کارون و بخش

داشــت و تا ســال  2027بــه  50میلیــارد دالر میرســد .اصلیترین

جهانــی اســت .بخــش پتروشــیمی و درآمدهــای آن همــواره کلید

اوایلسال 2022برنامهریزیشدهاندوتولیدپتروشیمیایرانرابه

عظیم گاز غیرهمراه پارسجنوبی و بهینهسازی فعالیتها در بازار
اقتصــاد مقاومتــی در ج.ا.ایــران بوده اســت و مفهوم ایجــاد بازده

این پروژهها10 ،پروژهی جدید هســتند که برای راهاندازی کامل در
راحتی از سطح  100میلیون تن در هر روز باالتر می برند.

ارزش افــزوده از طریــق اهــرم ســرمایه فکــری در توســعه کســب و

بخش پتروشیمی برای ایران به ازای هر تن محصول حدود 15تا16

میباشد.صرفنظرازاینکهآیابرنامهجامعاقداممشترک(برجام)

بخش پتروشیمی نیز بر اساس شرایط قرارداد فعلی ،نرخ بازدهی

کار بــه هر طریق ممکــن از جمله اهداف برنامههای توســعه ایران

برابربیشترازنفتخامدرآمدایجادمیکندوبرایسرمایهگذاراندر

با ایاالت متحده حاصل میشود یا خیر ،ایران ادامه توسعه بخش

 30تا  35درصدی نسبت به نفت خام دارند .هلدینگ پتروشیمی

بر اساس آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ( ،)NPCتولید

اختصاص داده و به همان نسبت صادرات پتروشیمی ایران را نیز

پتروشیمی را برای بقای بلندمدت اقتصادی خود ضروری میداند.

محصوالت پتروشــیمی ایران از ســه میلیون تن در ســال در ســال

بــا افزایــش سرســام آور قیمــت بــرق در
انگلســتان ،گروههــای انــرژی خواســتار
مداخلــه دولــت هســتند

خلیجفارسحدود 40درصدازسهمبازارپتروشیمیایرانرابهخود
از آن خود کرده است.

آینده تا  40درصد افزایش یابد ،در حالیکه برخی پیشبینیهای

دیگــر اشــاره دارنــد کــه قیمتها ممکــن اســت بیــش از  50درصد

افزایش یابد و برای استفاده متوسط به  2000پوند در سال برسد.
تا کنون 25 ،شرکت انرژی بریتانیا در سه ماه گذشته تجارت خود

را متوقــف کردهاند که بر چهار میلیون مصرف کننده داخلی تأثیر

انجمنتجارتانرژیانگلستانقیمتهایعمدهفروشیگازوبرق

گذاشــته اســت .به گزارش تایمــز ،وزرای بریتانیا در حال بررســی

وزیراینکشوربهدلیلعدموجودیکبرنامهروشنبرایمحافظت
از صنعــت انتقاد کرده اســت .ســایر خزانهداریهــا در اروپا قبال ًبه

صورتحســابها هســتند .این شــامل یافتــن راهحلهایی برای
جلوگیــری از گســترش افزایــش قیمــت در یــک دوره طوالنیتــر،

همچنان درگیر این موضوع اســت که آیا نخســت وزیر میداند که

انــرژی و گســترش طرح تخفیــف خانههای گرم اســت کــه از 2.7

را به عنوان یک «بحران سراسری بازار» توصیف کرده و از نخست

ایــن بحــران واکنش نشــان دادهاند ،امــا در بریتانیا ،بخــش انرژی
قبوض انرژی بیش از 50درصد مردم افزایش مییابد و باید به فکر
حمایتازمشتریانانرژیبود.شرکتهایانرژینیزدراینبیندچار

تعــدادی از گزینههــای بالقوه برای کاهــش تأثیر جهش عظیم در

کاهش احتمالی پنج درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده در قبوض

میلیون خانوار آســیبپذیر حمایت میکند .در همین حال ،اداره
بازارهــای برق و گاز( )OFGEMاز انتقادات  Citizens Adviceدر

کاهشسودخودبهدلیلافزایششدیدقیمتهایعمدهفروشی

اوایــل این ماه در امان نمانده اســت که آنها را «کاتالوگ خطاها»

برهه از زمان مصون نخواهد ماند .گروهی از شرکتهای انرژی ،این

نامناســب اجــازه میدهــد در بــازار بماننــد ،متهــم کــرده اســت.

و نوسانات پایدار بازار شدند و بیان میشود که هیچ صنعتی در این

نامیده و به ناتوانی در مدیریت فعال صنعت که به تامینکنندگان

افزایش«بیسابقه»قیمتهارابهتقاضایپسازقرنطینه،کمبود

در پاســخ بــه انتقــادات OFGEM ،پذیرفــت کــه «بازار انــرژی نیاز

ژئوپلیتیکی بین روسیه و اروپا نسبت داده اند واینكه خط لوله نورد

رویدادهای شدید بازار طراحی نشده است» .تنظیم کننده بازار

عرضــه و ذخیرهســازی ،هوای ســرد زمســتان و تشــدید تنشهای
استریم 2همچناندرانتظارصدورگواهینامهاست.

بــا اینحــال ،ایــن هزینههــا در نهایــت توســط مصرفکننــدگان
احســاس میشود .پیشبینی میشود که سقف قیمت طی بهار
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 1978بــه  83.5میلیــون تــن تا مــارس ســال  2021افزایــش یافته

بــه اصالحــات ســریع دارد» زیــرا «سیســتم فعلــی برای ایــن نوع
توضیــح داد کــه «اولویــت اصلــی» محافظــت از مصرفکنندگان

اســت و چالشهایی را که خانوارها و مشاغل با توجه به افزایش
بیسابقه قیمت جهانی گاز با آن روبرو هستند ،درک میکند.

تحوالت بازار انرژی
قیمــت نفــت ممکــن اســت در حــدود 75
دالر در هــر بشــکه در ســال  2022باقــی
بمانــد

او گفت :ســطوح فعلی قیمت کــه امروز میبینیم کامال ًپایدار
است .به نظر من سال آینده ،این پارامترها در جای خود باقی
خواهند ماند .نواک افزود :رشــد اقتصاد جهانی و تقاضا برای
نفــت بــه قیمت هــا کمک می کنــد و همانطــور که بســیاری از
ســازمانها و تحلیلگــران پیشبینی میکنند ،اقتصاد به رشــد

الکســاندر نــواک معــاون نخســت وزیــر روســیه روز جمعه در

خود ادامه خواهد داد .اما من هیچ خطری در اینجا نمیبینم

مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی روسیا 24-گفت :قیمت نفت

کــه منجر بــه انحراف از ســطح فعلی شــود .قیمــت نفتخام

در ســال  2022ممکن اســت در سطح  75دالر در هر بشکه با

برنت از ابتدای سال  2021از  51دالر در هر بشکه به حدود 73

احتمال نوســان حــدود  10درصد در هر دو جهــت باقی بماند.

دالر در حال حاضر افزایش یافت.

مانعــی بــرای اوپــک پــاس در مدیریــت
بــازار و بازگشــت بــه شــرایط قبــل از کرونــا
وجــود نــدارد

نمایندگان اوپک پالس اعتقاد دارند با توجه به اینکه قیمتها
امروز در سطح بسیار بهتری نسبت به ابتدای سال  2021قرار
دارد و با توجه به انتظارات مبنی بر افزایش تقاضا در نیمه دوم
ســال  2022و رسیدن به سطح قبل از همه گیری به باالی 100
میلیون بشکه در روز ،می توانند هر گونه رکودی را کنترل کنند.

تا اکتبر ،اوپک پالس امیدوار بود با افزایش تدریجی سهمیهها

اوپــک پالس کمک کرده اســت تا قیمت نفت خــام برنت در 12
ماه گذشــته تقریبــا ً 50درصد افزایــش یابد و از حــدود  50دالر

در اواسط سال  2020اجرا شد را جبران کند .اما نوع اومیکرون

در هر بشــکه در ابتدای ســال به ســطوح فعلی حــدود  76دالر

که به طور فزاینده ای شــایع شــده ،ممکن اســت مانــع این امر

در هر بشــکه برســد ،اما با چندین نوسان شــدید .مازاد عرضه

شود و در ادامه ،برداشت برنامه ریزی شده ذخایر استراتژیک

قریبالوقوع ســهماهه اول ،2022در هفتههای اخیر برنت را

نفــت توســط ایاالت متحده و ســایر کشــورهای مصرف کننده

در شرایط کنتانگو قرارداده که میتواند تالشهای اوپک پالس

کلیدی و توافق هسته ای بالقوه ایران مالحظات عرضه را برای

برای حمایت از قیمتها را در کوتاهمدت خنثی کند .کشمکش

اعضــای اوپک پالس مطرح می کند .احســان کوهمان ،رئیس

 23کشــور اوپک پالس برای توافق بر ســر سیاست کار آسانی

تحقیقات بازارهای نوظهور بانک سرمایه گذاری MUFGگفت:

نیست .روابط بین اعضا در مقاطعی در سال 2021مورد چالش

اگر شرایط اقتضا کند اوپک پالس آماده توقف یا کاهش است.

قرار گرفت که مهمترین آنها هفتهها اصرار امارات بر ســهمیه

آنچه واضح است ابر بزرگی از عدم قطعیت بر بازارهای جهانی

هــای باالتر برای برگزاری نشســت ژوئیه بود .با ایــن حال ،این

نفت فشــار می آورد و نوســانات به باالترین حد خود از ماه می

گروه تا حد زیادی در ایجاد تعادل در افزایش تولید موفق بود و

 2020رســیده است .نشست بعدی اوپک پالس برای  4ژانویه

در عین حال از کاهش قیمتها جلوگیری کرد.

برنامه ریزی شده است ،اگرچه وزیران آخرین جلسه را که در 2

با تشــدید کســری عرضه در پایان ســال و افزایش قیمت نفت

دسامبر برگزار شد ،باز نگه داشته اند ،زیرا آنها منتظر داده های

خام،فشارزیادیازسویایاالتمتحده،ژاپنوهندبهاینگروه

دقیق تر در مورد تأثیرات ســویه اومیکرون هستند .این سویه

وارد شد تا افزایش تولید برنامهریزی شده خود را تسریع کنند.

ویروس کرونا باعث کاهش فعالیت های تجاری شــده است،

این درخواستها قاطعانه رد شدند و از آن زمان ایاالت متحده

زیرا کشورها محدودیت های سفر و اقدامات کنترلی را اعمال

مجموعهای برنامهریزی شــده از برداشت ذخایر استراتژیک را

مــی کنند ،اگرچــه تحلیلگــران اوپک تاکنــون این خطــر را برای

با چین ،ژاپن ،هند ،کره جنوبی و بریتانیا ترتیب داده است که

اقتصــاد جهانــی رد کرده اند .بــا این وجود ،به طــور کلی انتظار

میتواند در ماههای آینده وارد بازار شود .تا آن زمان ،بازار به هر

میرود که بازار در اوایل سال  2022با مازاد عرضه مواجه شود.

حال ممکن است در معرض خطر کاهش عرضه باشد.

تا  400هزار بشکه در روز در هر ماه ،کاهش تولید بی سابقه که
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بســیاری از اعضــای اوپــک پــاس در حــال حاضــر قــادر بــه

باید انعطافپذیری کمتری در انطباق با خواستهها و نیازهای

دســتیابی بــه اهــداف تولیــد خود نیســتند که نتیجه ســالها

مجموعــه وســیعی از کشــورها داشــته باشــد .احیــای توافــق

عــدم ســرمایهگذاری یــا ســوءمدیریت اســت و بــا همهگیــری

هســته ای ایــران می تواند بازار را ضعیــف کند .پالتس انتظار

کرونا تشــدید شده است .با نزدیک شــدن روسیه به حداکثر

دارد کــه اگر توافقی در ســه ماهــه اول با لغو کامــل تحریم ها

ظرفیــت خــود و تــاش نیجریه ،آنگــوال و چندین کشــور دیگر

امضا شود ،عرضه نفت ایران می تواند  800هزار بشکه در روز

برای حفظ سطح تولید ،پالتس پیشبینی میکند که ظرفیت

در طول سال افزایش یابد .اما خطرات سناریوی بدون توافق
همچنان باالســت .اگــر توافقی حاصل نشــود ،صرفا ًظرفیت

مییابــد و توانایــی این گــروه برای جبــران اختــاالت عرضه را

مازاد جهانی برای پاسخگویی به تقاضا کافی نیست .بنابراین

کاهــش میدهــد .ایــن ظرفیت مــازاد بــه طــور فزاینــده ای در

قیمتها باید افزایش یابد تا عرضه بیشتری فراهم شود .لذا

عربســتان ســعودی ،امــارات متحــده عربــی و کویــت متمرکز

یک ســال شــلوغ دیگر از نشســتهای ماهانه اوپــک پالس را

خواهد شــد .بیارن شــیلدروپ ،تحلیلگــر ارشــد کاال در بانک

خواهیــم داشــت ،زیرا این گروه به دنبال حفظ بازار به شــكل

سوئدی  SEBگفت :برای اینکه اتحاد اوپک پالس حفظ شود،

قبل از همهگیری کرونا و فراتر از آن است.

مازاد اوپک پالس تا ژوئن به  1.2میلیون بشکه در روز کاهش

6

تحوالت سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
مذاکــرات ایــران میتوانــد عرضــه
جهانــی نفــت را تــا  700هــزار بشــکه در
روز تحــت تاثیــر قــرار دهــد

عرضه نفت ایران را از آوریل تا دسامبر به میزان  700000بشکه
در روز افزایــش میدهــد .این در مقایســه با چشــمانداز قبلی
پالتس در ماه نوامبر است که طبق آن انتظار میرفت در سال
 ،2022دریک چارچوب توافق و لغو کامل تحریمها 1.4میلیون
بشکه در روز به عرضه ایران اضافه کند.

دور هشــتم مذاکرات هســته ای ایران از  27دسامبر آغاز شده

شــین کیــم ،رئیس بخش عرضــه و تولید پالتــس آنالیتیکس،

اســت و ایاالت متحده فشــارها را برای شکســتن بن بست که

گفــت که عــدم قطعیــت پیرامــون مذاکــرات ایــران و اینکــه آیا

نشــان دهنــده بزرگترین خطــر عرضه نفــت برای ســال 2022

طرفیــن به توافق دســت پیــدا میکنند نشــاندهنده «برترین

اســت ،افزایش می دهد .انریکه مورا ،فرستاده اتحادیه اروپا،

رویــداد» برای بازارهای نفت در ســال  2022اســت و افزود که

در  23دســامبر گفــت کــه دور بعدی «راه پیش رو را مشــخص

خطر سقوط قیمت نفت «روز به روز در حال افزایش است».

خواهد کرد» و افزود که «مهم اســت ســرعت در مورد مسائل

نظرسنجیاساندپیگلوبالپالتستخمینزدهاستکهایران

کلیــدی باقــی مانــده را افزایــش دهیــم و بــا همــکاری نزدیک با

در مــاه نوامبــر  2.5میلیــون بشــکه در روز تولید کرده اســت که

ایاالت متحده به جلو برویم».

 20000بشــکه در روز کمتر از اکتبر اســت .اداره اطالعات انرژی

اس انــد پــی گلوبال پالتس اکنون فــرض میکند که طرفین به

آمریــکا تولید ایــران را در ماه نوامبر  2.45میلیون بشــکه در روز

یک توافق موقت برای توقف توسعه هستهای ایران و لغو برخی

برآورد کرده است .بر اساس بررسی پالتس ،تولید ایران در سال

تحریمهــای ایاالت متحده دســت خواهند یافــت و این توافق

 2017به طور متوسط  3.79میلیون بشکه در روز بوده است.

ترکیــه و آذربایجــان در زمینــه انــرژی
قراردادهایــی امضــا کردنــد

ترکیــه و آذربایجان بود .آذربایجــان اهداف محکمی برای انرژی
های تجدیدپذیر دارد ،آنها پتانســیل عظیمی دارند .بر اســاس
اظهارات دونمز ،پروژه های توربین بادی دریایی و خشکی دریای
خزرنیزرویمیزاست.انتظار میرودکهنمایندگان شرکتهای

مصرفگازطبیعیترکیهدرسالجارینزدیکبه 60میلیاردمتر

ترکیه در ماههای آینده با مقامات و بازرگانان آذربایجان در مورد

مکعب خواهد بود .در ســال های اخیر ،ترکیه ســاالنه حدود 12

این پروژهها دیدار کنند .میتوان یک مسیر تجارت برق بین دو

میلیارددالربرایحدود 45میلیاردمترمکعبگازطبیعیوارداتی

کشور از طریق گرجستان ایجاد کرد ،کشوری که هم ترکیه و هم

پرداخت کرده است

آذربایجان در حال حاضر قراردادهای انتقال برق با آن دارند.

دونمــز وزیــر انــرژی و منابــع طبیعــی ترکیــه اعــام کــرد ،ترکیه و

ترکیه گاز طبیعی را از طریق خطوط لوله از روسیه ،آذربایجان و

آذربایجــان  5توافقنامــه در زمینــه انــرژی امضا کرده انــد .حوزه

ایران وارد می کند .همچنین LNGرا از تامین کنندگانی از جمله

های این قرارداد عبارتند از گاز طبیعی ،معدن ،اکتشافات زمین

قطر ،نیجریه ،الجزایر و ایاالت متحده خریداری می کند .نزدیک

شناسی،تحقیقاتمعدنیوانتقالبرق.

بــه یک ســوم گاز مورد نیاز کشــور بــا  LNGتامین می شــود .یک
میدانگازطبیعیکهاخیرا ًدردریایسیاهکشفشده،قراراست

دونمز همچنین خاطر نشان کرد که کمبود عرضه انرژی در اروپا
بــه ویژه در مــورد گاز طبیعی وجود دارد و به منظور پاســخگویی

تقریبا ًیک ســوم نیازهــای داخلی ترکیه را در صورت رســیدن به

به تقاضــای روزافــزون ،در حال انجام مذاکــرات مقدماتی برای

اوج ظرفیــت تولید تا ســال 2026تأمین کنــد .ترکیه می تواند با

افزایش ظرفیت موجود هســتیم و اینها مســائلی نیســت که از

ظرفیــت اولیه تولید ســاالنه  3.5میلیارد متر مکعــب در میدان

امــروز تا فردا حل شــود ،چون جنبه تولیدی هم دارد .همچنین

گازی ســاکاریا رادر سال 2023شروع کند .شرکت دولتی نفت

افزایش ظرفیت در خط لوله به تنهایی کافی نیست ،نکته اصلی

ترکیه قصد دارد  40حلقه چاه را در  4فاز در میدان ساکاریا حفر

این است که روی افزایش میزان تولید در خزر کار کنیم.

کندکهتخمینزدهمیشودحدود 540میلیاردمترمکعبذخایر

دونمزتصریحکرد:تولیدبرقنیزدردستورکارمذاکراتمقامات

گازقابلبازیافتداشتهباشد.
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تحوالت محیط زیست و فناوری
اقدامــات وزارت نفــت در حــوزه
پژوهــش و فنــاور ی صنعــت نفــت ايــران

در ایجــاد پــارک های فناوری جدید و توســعه شــبکه همکاری
هــای فناورانه بیــن دو نهاد امضا کــرده بود .ســرمایه گذاری و
حمایــت مالــی از اســتارت آپ ها و شــرکت هــای دانش بنیان
بــه منظــور تشــویق آنها بــه تامیــن نیازهــای فناورانــه صنعت
نفــت نیز از اهداف تفاهم نامه مذکور اســت .معاونت علمی

ایران در سالهای اخیر بهویژه پس از اعمال مجدد تحریمهای

و فناوری ریاســت جمهوری نیز در چارچوب این تفاهم نامه،

آمریکا ،تقویت و توسعه فعالیتهای دانشبنیان ،پژوهشی

مشوق های ویژه ای برای حمایت از شرکت های دانش بنیان

و فنــاوری را در تمامــی بخشها با هدف توانمندســازی تولید

و خالق در حوزه های مختلف از جمله ثبت اختراعات داخلی

داخلی و لغو تحریمها بهطور جدی دنبال کرده است .یکی از

و بیــن المللــی ،عالئــم تجــاری داخلــی و بیــن المللــی ،تنظیم

بخشهایی که در این زمینه عملکرد بسیار برجستهای دارد،

اســتانداردهای ملی و بین المللی ،تاییدیه ها و گواهینامه ها

صنعت نفت اســت کــه اقدامــات و تالشهای فــراوان در این

و بیمه محصوالت فناورانه و همچنین شــرکت در نمایشــگاه

زمینه تاکنون منجر به خوداتکایی باالیی در تمامی بخشهای

های داخلی و بین المللی تعریف می کند .همچنین در اواسط

ایــن صنعت از جمله نفت ،گاز ،پتروشــیمی ،حفاری ،توزیع و

تیرمــاه ،پژوهشــگاه صنعت نفت ایــران دو قرارداد با شــرکت

غیره شــده اســت .یکی از اقدامــات اخیر در ایــن زمینه ،چهار

هــای دانش بنیــان داخلی برای تولید تجــاری تجهیزات نفتی

تفاهم نامه ( )MOUپارک نوآوری و فناوری صنعت نفت ایران

تازه بومی شــده منعقــد کــرد .پروژههای تحقیقاتی بســیاری

بود که هفته گذشــته با شرکت های دانش بنیان کشور برای

نیــز در حــوزه نفــت در حال انجــام اســت و تعداد آنهــا بهطور

همکاری در حوزه های مختلف امضا شده است.

محسوســی افزایش یافته اســت ،بهعنوان مثال شرکت ملی

این تفاهم نامه همکاری در زمینه هایی مانند تامین ســرمایه

مناطق نفت خیز جنوب ایران ( )NISOCدر سال جاری تعداد

برای شــرکت های نوآور و توسعه بازار ،استفاده از زیرساخت

پروژههای تحقیقاتی خود را نسبت به سال گذشته سه برابر

هــای شــبکه ملی بــازار فنــاوری ایــران در ایجاد و توســعه بازار

کــرده اســت .وزیــر نفــت اخیرا بــا بیان اینکــه طــرح جدید این

فناوری صنعت نفت ،حمایت و توانمندســازی کسب و کارها

وزارتخانه برای توسعه میادین نفت و گاز متمرکز خواهد بود،

بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای صنعــت پتروشــیمی و هــوش

تاکیــد کــرد :معتقدیم بیــش از  700حلقه از این چــاه ها را می

مصنوعی و همچنین اینترنت اشیا ( )IoTرا شامل می شود.

تــوان بــه راندمان و بهــره وری باالتر در زمان کمتر با اســتفاده

تفاهم نامه های یاد شده با صندوق ملی نوآوری ایران (،)INIF

از توان نهادهای دانش بنیان رســاند .محسن خجسته مهر،

پارک فناوری پردیس ،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت« :اگر بخواهیم منابع

( )PGSICو شــرکت گروه داده پردازش پارســیان در مراسمی

موجود را به ثروت تبدیل کنیم باید از علم و فناوری استفاده

بــا حضور مقامات ارشــد از جملــه مهندس اوجــی وزیر نفت،

کنیــم» .اگرچه همــه این تالشها و رویکردها قابل تحســین

معاون علمی و فناوی رئیس جمهور سورنا ستاری و محمدعلی

اســت ،امــا هــدف نهایــی پژوهــش و فنــاوری در بخــش نفت

زلفی گل وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری امضا شد .همچنین

پایان دادن به خام فروشی (نفت خام و گاز طبیعی) و تولید و

در اواســط آبــان مــاه ســال ،1400وزارت نفــت تفاهــم نامه ای

صادرات محصوالت نهایی است که هنوز محقق نشده است.

بــا معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری بــرای همکاری
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شــركت ملــی نفــت فراســاحلی چیــن
( )CNOOCبــه دنبــال تامیــن بــرق
میــدان  Buzzardبــا اســتفاده از مزرعــه
بــادی شــناور اســت

پــروژه  500000تن  CO2را کاهش دهــد و میدان  Buzzardرا
به طور کامل برق رسانی کند ،در حالی که برق مازاد به شبکه
اســکاتلند تحویل خواهد شــد Buzzard .دارای یک سیستم
تولید برق اســت که انرژی مورد نیــاز برای پاالیش نفت و گاز،
سیستم تزریق آب و تاسیسات ضروری را تامین می کند .بهره

 CNOOCو  Flotation Energyدر حــال کار برای تامین انرژی

برداری از سیســتم تولید برق داخلی  Buzzardساالنه حدود

میدان نفت و گاز  Buzzardواقع در دریای شــمال با استفاده

 300000تــن  CO2منتشــر مــی کند .قرار اســت مــکان مزرعه

از بــرق حاصــل از یــک مزرعــه بــادی شــناور دریایــی هســتند.

بادی در میادین نفتی  Ettrickو  Blackbirdکه زمانی عملیاتی

 CNOOCو  Flotation Energyروی پــروژهای کار میکننــد تــا

شــده بــود ،در ســواحل آبردیــن شــایر( )Aberdeenshire

میدان نفت و گاز  Buzzardرا با استفاده از برق حاصل از یک

ســاخته شــود .تولید این دو میدان که توســط  Nexenانجام

مزرعه بادی شــناور تامین کنند و امکان کاهش انتشار کربن

میشــد در ســال  2016متوقــف شــد .کل تقاضــای بــرق بــرای

در راســتای اهداف خالــص صفر بریتانیــا را فراهم کنند .یکی

پلــت فــرم  70مــگاوات به صورت ثابــت خواهد بــود .با اتصال

از شــرکت هــای تابعه این شــركت معظــم نفــت و گاز چین با

اختصاصی به شبکه ،مزرعه بادی مذكور برای دهه های آینده

نام  ،CNOOC Petroleum Europeاپراتور میدان Buzzard

بــرق تجدید پذیر را در اختیار اســکاتلند قــرار می دهد .انتظار

در دریــای شــمال  -یکــی از بزرگتریــن توســعههای نفــت و گاز

مــی رود فعالیــت میــدان  Buzzardتــا اواخــر دهــه  2030و تا
اوایل دهه  2040مورد نیاز باشد CNOOC .اخیرا ًتولید میدان

شرکت جدید با نام Green Volt Floating Offshore Wind

را پس از شــروع تولید از  Buzzard Phase IIکه از گســترش

 Farmرا با مشاركت  Flotation Energyتشکیل دهد .شركت

 Buzzardاولیــه شــکل گرفتــه ،افزایــش داده اســت .ایــن فاز

مذكور( گرین ولت) مســئول توســعه یک مزرعه بادی دریایی

شامل ترکیبی از تولید زیردریایی و تزریق آب است که در یک

شناور با حداکثر  30توربین خواهد بود تا کربن زدایی صنعت

مرکــز حفاری جدید ،متصل به تأسیســات موجــود Buzzard

نفــت و گاز را از طریــق برقیســازی کامل میــدان نفتی و گازی

واقع شده است .انتظار میرود که فاز دوم  Buzzardدر سال

 Buzzardبا پشتیبانی از اتصال کامل شبکه بریتانیا به شبکه

 2022بــه اوج تولیــد خــود یعنی حــدود  12000بشــکه معادل

جدید تسهیل کند.

نفــت در روز برســد و در مجموع تولیــد  Buzzardرا به 80000

قرار اســت مزرعه بــادی گرین ولت با ظرفیــت  480مگاوات تا

بشکه در روز برساند.

در فــات قاره بریتانیا اســت .این شــرکت تصمیــم گرفت یک

سال  2026به بهره برداری برسد .پیش بینی می شود که این

شماره  | 27هفته سوم | دی ماه 1400
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

اقتصاد انرژی

ُ
تأثیر ســویه جدید كرونــا (امیكرون) بر بازار نفت
مریم كشاورزیان
 -1مقدمه:

کلودیو گالیمبرتی ،معاون ارشد تحلیل رایستاد ،گفت که احتمال
افزایــش قرنطینههــا در ماه هــای آینده بــه دلیل نــوع اُمیکرون به

ســازمان جهانی بهداشــت نســبت به کشــف گونه جدید کووید ۱۹-
برای اولین بار در آفریقای جنوبی ابراز نگرانی کرده و آن را «اُمیکرون

طور چشــمگیری افزایش یافته اســت و این بدون شک بر تقاضای

(  )Omicronنامیده است .این ویروس در حال حاضر در بسیاری از

جهانــی نفــت تأثیــر مــی گــذارد .بــا توجــه بــه مراحــل اولیه شــیوع

كشورها شناسایی شده است .متخصصان آمریکایی و کارشناسان
ســازمان جهانی بهداشت ( )WHOاظهار داشــتند :اُمیکرون از دیگر

نــوع جدیــد و ناشــناختههای مربوط به مســری بودن و اثربخشــی
واکســنها ،تنها میتوان امیدوار بود كه شــاید ایــن تحلیلها یك

ســویه هــای کروناویــروس خطرناکتر نیســت ،امــا برای قضــاوت در

هشــدار نادرســت باشــد .وی گفت :با ایــن حال ،اگر خطــر واقعی
باشد ،بازار نفت باید بر این اساس مجددا ًتنظیم شود .در همین

اگرچه بازار نفت به دلیل ممنوعیت های مســافرتی احتمالی مرتبط

حــال ،رایســتاد انــرژی بر این باور اســت که تقاضای ســوخت جت

با ویروس کرونای جدید و تحوالت اقتصادی دیگر كه باعث کاهش

نیــز به طور قابل توجهی تحت تأثیــر قرار خواهد گرفت زیرا تقاضا

تقاضا می شــود ،به ســرعت نســبت به این خبر عكس العمل نشان

برای پروازها و ســفر کاهش می یابد.

داد .گمانــه زنیهــا در مــورد اینكــه آیا ویــروس جدید قدرت ســرایت

برآوردهای رایســتاد انرژی نشــان می دهد که تقاضا برای ســوخت

بیشــتری دارد و یــا اینكه در برابر واكســنها مقاوم هســت یا خیر بر

جــت مــی تواند در ســه ماهه اول ســال  2022با  6درصــد کاهش از

سفر ،تجارت و تقاضای نفت تأثیر گذاشته است.

 5.5میلیون بشکه در روز به  5.2میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

مورد شدت بیماری زایی این سویه به تحقیقات بیشتری نیاز است.

در همین حال ،طی ســه ماهه دوم و ســوم شــاهد ســقوط بیشتری
 -2ارزیابی گزارش :نکات محوری :

كارشناســان بازار نفت بر این باور هستند كه اُمیکرون ممکن است
در اوایــل ســال  2022تقریبــا ًســه میلیــون بشــکه در روز از تقاضــای

نفت بكاهد Edge Market .گزارش می دهد که نوع جدید ویروس
کوویــد 19-اُمیکــرون بــرای بــازار جهانی نفــت  2.9میلیون بشــکه در
روز تقاضــا را در ســه ماهه اول ســال  2022كاهش خواهــد داد .این

 2022كاهــش یافتــه و از  6.1میلیون بشــکه در روز به  5.6میلیون
بشــکه در روز و در ســه ماهه ســوم حدود 11درصد كاهش یافته و از
هفــت میلیــون بشــکه در روز بــه  6.2میلیون بشــکه در روز خواهد
رســید .همچنیــن این شــركت بیان داشــت تقاضای کنونــی جهانی

ویروس اگر باعث تعطیلی یا محدودیت های بیشــتری شــود ممکن

نفت برای حمل و نقل جادهای که حدود  44.7میلیون بشکه در روز
تخمین زده میشود ،تقریبا ًدر سطح قبل از همهگیری بوده و 97.4

اســت کل تقاضــای مــورد انتظــار را از  98.6میلیون بشــکه در روز به

درصد تقاضا در هفته مشــابه در ســال  2019اســت .از سوی دیگر،

 95.7میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

تقاضــای جهانی نفت برای حمل و نقل هوایی نســبت به کل ســال

شركت تحقیقاتی رایستاد انرژی در  2دسامبر اعالم کرد که اگر این

 2019عقبتر بوده و به  5.1میلیون بشــکه در روز رسیده است ،که

نوع ویروس به سرعت گسترش یابد و باعث برقراری مجدد قرنطینه

تنها  70.4درصد از هفته مشــابه در سال  2019است.

شود ،انتظار میرود تقاضای نفت در دسامبر  2021به  97.8میلیون

رئیسجمهور آمریکا از شــهروندان آمریکایی خواست که در مورد

بشــکه در روز برسد .همچنین متذكر شــد تقاضا می تواند در ژانویه

نــوع جدیــد کووید ۱۹-وحشــت نکننــد و گفت که ایــاالت متحده با

 2022حدود  4.2میلیون بشکه در روز كاهش یابد و به سطح 94.2

شرکتهای داروسازی همکاری میکند تا در صورت نیاز به وسیله

میلیون بشــکه در روز برســد .همچنين بیان داشت که از آنجایی که

واکســنهای جدید ،مشكل را تا حدی حل كند.
نگرانیازاُمیکرونهمچنانبربازارنفتتاثیرمیگذارد.هردونفتبرنت

اند و مانند ابتدای فراگیری غافل گیر نشــده اند و نیز تولیدکنندگان

و WTIاکنونبهراحتیزیر 70دالرآمریکادرهربشکهمعاملهمیشوند.

واکسن راحت تر میتوانند واكسنها را با این ویروس جدید تطبیق
دهند ،تأثیر این ویــروس احتماال ًبر روند تقاضا کمتر خواهد بود.

قیمتنفتبرنتحدود 20درصدکمترازاوجهایاخیرمشاهدهشدهدر

کشــورها زندگی با این ویروس را به نسبت گذشته بیشتر یاد گرفته
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خواهیــم بــود .به نحوی كه میزان تقاضا 10درصد در ســه ماهه دوم

اواخراکتبرشدهوپیشبینیهایآتینیزتداومكاهشرانشانمیدهد.

گزارشهای تحلیلی
چشــمانداز کوتاهمــدت بــه دلیــل عــدم قطعیتهــای موجــود در
هالهای از ابهام اســت و تا زمانی که تاثیر اُمیکرون روشــن نشــود،
داشــتن درك صحیــح از تاثیــر آن بــر قیمــت در کوتاهمدت دشــوار
اســت .تا زمانی که این ابهام وجود داشــته باشــد ،بازار احتماال ًدر

نقطه نظر كارشناسی مؤسسه:
به طور كلی تحوالت بازار نفت در مواجه با ســویه جدید به شــدت
ســویههای گذشــته نبوده اســت زیرا مشــخص تر بودن ابعاد این
ویــروس نســبت بــه گذشــته و واكسیناســیون وســیع در دنیــا كــه

معرض ریســک نسبتا ًبزرگ نزولی برای تقاضا قرار خواهد گرفت.

احتمال شــدت ایــن بیمــاری را كاهــش میدهد ،در كنــار تحوالت

البتــه بعــد از اندكی بــازار از تالطــم اولیه خارج و انتظــارات تعدیل

دیگــر بــازار نفــت از قبیــل مذاكــرات هســته ای ایران و آزاد ســازی

گردیــد .بــه همیــن دلیــل قیمتهــای آتی نفــت خــام در معامالت

ذخایــر اســتراتژیك و توقــف رونــد افزایــش تولیــد اوپــك پــاس و

آســیا در  30نوامبــر افزایــش یافــت و قــرارداد آتی برنــت در بورس

ترجیح اســتفاده از نفت به جای گاز و تمام این شرایط خوشبینانه

 ICEبرای تحویل در ژانویه  2022با  66سنت افزایش در هر بشکه

همگــی انتظــارات بد بینانه در مــورد این ویروس را تــا حدی خنثی

( 0.9درصد) به  74.10دالر در هر بشــکه رســید و قرارداد آتی نفت

مینماید.

ســبک  NYMEXتحویــل در ژانویه  93ســنت در هر بشــکه (1.32

بــه نظر میرســد ظهــور این نوع از ویــروس جدید تقاضــای نفت را

درصد) افزایش یافت و به  70.88دالر در هر بشــکه رسید.

در كوتــاه مدت بــه دلیل تجدید محدودیتهــای جدید مرزی و نیز

الکســاندر نواک ،معاون نخست وزیر روسیه ،در  29نوامبر گفت

تغییر در تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل دچار نوسان كند.

کــه اوپــک پالس وضعیــت بــازار نفــت را از نزدیک زیر نظــر خواهد

به عنوان مثال دولت بریتانیا به مردم دستور داده است که دوباره

داشــت ،امــا تصمیمــات فــوری ایــن گــروه را بابــت ویــروس جدیــد

از خانــه کار کننــد و در چیــن (دومیــن مصرفکننــده بــزرگ نفت و

ضروری نمیداند .دیمیتری پســکوف ،سخنگوی کرملین گفت که
روسیه واکنش بازار به نوع اُمیکرون را «بسیار احساسی» و کوتاه

بزرگتریــن واردکننده نفت در جهــان ) محدودیتهای محلی برای

مــدت مــی بینــد ،زیــرا هیــچ داده علمی بــرای حمایــت از ترسهای
فزاینده وجود ندارد.

ســفرهای توریســتی ایجاد شــد .بنابراین بعید اســت کــه تقاضای
نفت به طور کامل آسیب ببیند و اثرات آن احتماال ًبه اندازهای که
ابتدا تصور میشــد جدی نخواهد بود.

منابع:
• The Commodities Feed: OPEC+ & Omicron uncertainty Your daily round up of commodity news and ING
views, Economic and Financial Analysis Commoditie2 December 2021.
• ENERGY Oil recoups losses from Friday, focusing on omicron Covid variant spread, Iran talks PUBLISHED
SUN, NOV 28, 2021.
• Crude prices fall on Omicron concerns Oil 10 Dec 2021, CHRISTOPHER HARDER,montel.
• Crude oil futures extend gains though omicron uncertainty lingers , S&p global plats OIL 30 Nov 2021 .
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بازار انرژی

تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به  24دسامبر 2021

ُ
نگرانی مجدد نسبت به تاثیر سویه کرونای امیكرون بر تقاضای جهانی
مهدی يوسفی
در هفتــه منتهــی بــه  24دســامبر  2021قیمــت اکثــر نفتخامهــای

بشكه رسید و قیمت نفتخام دوبی در بازار تك محموله با  1/1درصد

شاخص روند نزولی داشت .سبد اوپك با  1درصد کاهش نسبت به

کاهــش نســبت به هفتــه ماقبل به  72/41دالر در بشــكه رســید .در

هفته ماقبل در ســطح  73/55دالر در بشــكه قرار گرفت و متوســط

همین دوره زمانی قیمت نفتخام وستتگزاس با  1/1درصد افزایش

ت برنت موعددار با  0/7درصد کاهش به  73/28دالر در
هفتگی نف 

نسبت به هفته ماقبل به  71/98دالر در بشكه رسید.

جدول .1تغییرات هفتگی نفتخامهای شاخص
تغییرات نسبت به
سبد اوپك
هفته قبل(درصد)

(دالر در بشكه)

وست تگزاس

تغییرات نسبت به
هفته قبل(درصد)

برنت موعددار

تغییرات نسبت به
هفته قبل (درصد)

هفته منتهی به  26نوامبر 2021

79.49

- 1.5

78.09

-1.2

80.45

- 1.4

هفته منتهی به  3دسامبر 2021

71.72

- 9.8

66.89

- 14.3

72.06

-10.4

هفته منتهی به  10دسامبر 2021

74.14

3.4

71.3

6.6

74.5

3.4

هفته منتهی به  17دسامبر 2021

74.27

0.2

71.23

- 0.1

73.77

- 1.0

هفته منتهی به  24دسامبر 2021

73.55

-1

71.98

1.1

73.28

- 0.7

هفته

در  23دسامبر  2021در بازار فیوچر و در بورس آیس ،قیمت نفت

قــرارداد مــاه اول وســت تگــزاس  73/79دالر در بشــکه بــود کــه

برنت در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت .قرارداد ماه اول برنت

نســبت به قرارداد ماه چهارم به مقدار  1/39دالر در بشــکه بیشتر

 76/85دالر در بشــکه بــود کــه نســبت بــه قــرارداد مــاه چهــارم به

بــود .وضعیــت بکواردیشــن در بازار آتیها بیانگر آنســت که رشــد

مقدار  1/19دالر در بشکه باالتر بود .قیمت نفت وست تگزاس در

تقاضا بیش از رشد عرضه است و بازار با کمبود عرضه مواجه بوده

بــورس نایمکس نیز در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت و قیمت

و از ذخیرهسازیها برداشت میشود.

نمودار .1قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  23دسامبر 2021
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در هفته منتهی به  24دسامبر  2021عوامل مختلفی در نوسانات
قیمت نفت موثر بود كه در ذیل به مهمترین آنها به تفكیك عوامل
تضعیفكننده و تقویت كننده اشاره میشود.
تضعيف کننده:
 .1نگرانی نسبت به شــیوع موجهای جدید ویروس کرونا به خصوص
نــوع جهش یافته آن موســوم بــه اُمیكرون و تاثیرگــذاری آن بر روند
در حال رشــد تقاضای نفت؛ شــمار مبتالیان در جهــان مجددا ًروند
صعودی به خود گرفته و در برخی کشورها (بویژه کشورهای اروپایی)
محددیتهای جدیدی وضع شــده اســت .اگرچه بر اساس گزارش
های اولیه این سویه قدرت کشندگی کمتری دارد ،اما به دلیل قدرت
باالی سرایت آن این نگرانی را در بسیاری از کشورها ایجاد کرده که
افزایش بیش از حد مبتالیان ممکن است سیستم بهداشتی آنها را
برای پذیرش بیماران جدید با مشــکل مواجه کند .از اینرو شروع به
ایجاد محدودیت برای کنترل آن نموده اند؛
 .2اجرایی شدن برنامه کشورهای آمریکا ،ژاپن ،چین ،هند ،کره جنوبی
و انگلیس برای برداشت  71میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود؛
 .3ادامه مذاکرات هسته ای ایران و گروه  4+1؛
 .4در هفــت روز منتهــی بــه  14دســامبر خالــص وضعیت خریــد بورس
بازان در بازار نایمکس برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافت و با
 14639قرارداد کاهش به  211854قرارداد رسید؛
 .5در هفتــه منتهــی بــه  17دســامبر ذخایــر نفــت منطقــه کوشــینگ
اوکالهامــا بــه مقــدار  1/5میلیــون بشــکه افزایش یافت و به ســطح
 33/7میلیون بشکه رسید ،این ذخایر برای ششمین هفته متوالی
رونــد صعــودی داشــت .ذخایــر منطقــه کوشــینگ نســبت به ســال
گذشته در همین مقطع زمانی  27میلیون بشکه پایینتر است؛
 .6در هفته منتهی به  24دســامبر  2021تعداد دکلهای حفاری فعال
در بخــش نفــت آمریکا با پنج دکل افزایش نســبت به هفته قبل به
 480دکل رسید.
 .7در هفته منتهی به  17دســامبر ذخیره ســازیهای بنزیــن در آمریکا با
 5/5میلیون بشــکه افزایش به  224/1میلیون بشــکه رسید و عالوه
بر این ذخیره ســازیهای فرآوردههای میان تقطیر نیز با  0/4میلیون
بشکه افزایش به  124/2میلیون بشکه رسید.
تقويت کننده:
 .1ادامه سیاســت اوپک پالس مبنی بر عــدم تغییردر برنامه افزایش
تولید ،در جلســه اوپک پالس که در  2دســامبر برگزار شــد و توافق
شــد که همچنان به برنامه افزایش تولید ماهانه  400هزار بشــکه
در روز بــرای مــاه ژانویه  2022ادامه دهند ،این در حالیســت که با
توجه به آزاد ســازی ذخایر استراتژیک و شــیوع سویه جدید کرونا
بــه نــام اُمیكرون  ،میزان رشــد تقاضا و عرضه نفت با ریســکهای

جدی مواجه اســت .به نظر میرســد که اوال اوپک نســبت به تاثیر
گذاری سویه اُمیکرون بر تقاضای نفت خوشبین است و از طرف
دیگر در بند  3بیانیه پایانی اوپک پالس تاکید شــد که اوپک پالس
بــه بررســی بازار و تحوالت مربوط به شــیوع کرونــا ادامه داده و در
صــورت نیاز اقدام فوری را انجام خواهد داد؛
 .2انجمــن نفــت آمریــکا( )APIاعــام کــرد کــه در هفته منتهــی به 17
دســامبر ذخیرهســازیهای نفــت خــام ایــن کشــور  3/670میلیــون
بشــکه کاهــش یافته اســت ،در حالیکــه پیشبینی میشــد حدود
 2/633میلیــون بشــکه کاهش یابد .عالوه بر ایــن اداره اطالعات
انــرژی آمریــکا نیــز اعــام کرد کــه در هفتــه منتهــی به  17دســامبر
ذخیرهســازیهای نفت خام این کشــور  4/7میلیون بشــکه کاهش
یافته و به  423/6میلیون بشــکه رســیده اســت( بخش عمده این
کاهش به دلیل مالحظات مالیاتی شــرکتها در پایان سال است
که شــرکتها را تشویق به کاهش سطح ذخیره سازیها میکند)؛
 .3باال بودن قیمت گاز طبیعی و ادامه استفاده از فرآوردههای نفتی
نظیر نفت کوره ،گازوئیل و پروپان به جای گاز طبیعی(گاز طبیعی
در انگلســتان در روز  22دســامبر بــه  58دالر در میلیــون بی تی یو
رسید)؛
 .4بر اســاس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریــکا ،در هفته منتهی
بــه  17دســامبر تولیــد نفــت خــام ایــن کشــور بــا  100هزار بشــکه
کاهــش بــه  11/6میلیــون بشــکه در روز رســید .باالتریــن ســطح
هفتگــی تولیــد مربوط بــه  13مارس  2020با  13/1میلیون بشــکه
در روز اســت که تولید کنونی هنوز  1/5میلیون بشکه کمتر از آن
است.
 .5تضعیــف ارزش دالر؛ شــاخص ارزش دالر در هفتــه منتهــی بــه 17
دسامبر  96/39بود که در هفته منتهی به  24دسامبر به 96/27
رسید؛
 .6شــرکت مدرنــا اعــام کــرد که مطالعــات اولیــه نشــان میدهد دوز
تقویــت کننــده واکســن ایــن شــرکت در برابــر ســویه جدیــد کرونا
محافظت ایجاد می کند .عالوه بر این سازمان غذا و داروی آمریکا
مجــوز اســتفاده از قرصهای توليدی شــرکت های فایــزر و مرک را
صادر کرد که بر اســاس دادههای اولیه قرص شــرکت مرک بین 19
تا  30درصد و قرص شرکت فایزر  90درصد در مقابل ویروس کرونا
موثر اســت و بر اســاس داده های یک مطالعه انجام شــده توســط
دانشگاه آکسفورد ،دوره سه دوزه واکسن آسترازنکا نیز در مقابل
سویه اُمیكرون کارایی دارد؛
 .7لیبــی برای صــادرات نفــت خام خــود وضعیت فورس مــاژور اعالم
کــرد .دلیل این امر توقف تولید در میدانهای الشــراره ،الفیل ،وافا
و حمــدا به دلیــل اختالف بیــن گارد حفاظت از تاسیســات نفتی و
شــرکت ملی نفت لیبی در مورد انتصابات مدیریتی بود؛
 .8پیش بینی ســردتر شدن بیشتر هوا در آمریکا و اروپا؛
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 .9بهبود شاخص های اقتصادی در آمریکا و بهبود شاخص های بازار
سهام در این کشور؛

 .10شــرکت رایســتاد انرژی اعالم کرد که اکتشافات هیدروکربوری در
سال  2021به مقدار  4/7میلیارد بشکه بوده که پایین ترین سطح
در  75سال گذشته است.

نمودار .2اکتشافات هیدروکربوری از سال  2015تا (2021میلیارد بشکه معادل نفت)
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سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك

برنامه آرامکو برای توسعه پروژه گاز غیرمتعارف جافوره
ندا علم الهدی

 -1مقدمه:
توســعه میدانهــای گازی غیرمتعــارف بــه یــک اولویت اســتراتژیک
بــرای دولت عربســتان تبدیل شــده اســت .هــدف دولت این اســت
کــه بــا ترکیبی از ایســتگاههای گاز طبیعی و تأمین بــرق از انرژیهای
تجدیدپذیــر ،تقاضــای تولیــد برق در حــال رشــد را در آینده بــرآورده
کنــد .تولیــد گاز طبیعی در عربســتان ســعودی از  70.7میلیــارد متر
مکعــب ( 2.5تریلیون فوت مکعب) در ســال  2007بــه  112.1میلیارد
مترمکعــب ( 3.95تریلیــون فــوت مکعب) در ســال  2020رســید که
معادل رشــد متوسط  4.4درصدی در سال اســت.گاز تولیدی عمدتا ً
بــرای ســوخت نیروگاههــای تولیــد بــرق و بــه عنــوان خــوراک صنایع
پتروشــیمی استفاده میشود .در حال حاضر از كل تولید گاز داخلی
دو ســوم بــه بخش تولید بــرق و یك ســوم آن به صنایع پتروشــیمی
فروخته میشــود .عربســتان از دهه گذشــته به تفصیل به بررســی
توســعه میادین گازی غیرمتعارف پرداخته است .در طول مطالعات
شناســایی میادیــن گازی ،میــدان جافوره از جملــه مهمترین اهداف

اســت ،بــه گونــهای کــه حجم مصــرف نفــت جایگزیــن شــده را بتوان
صــادر کــرد .عالوه بــر ایــن ،انتظار مــیرود کــه چاههــای گازی جافوره
حجــم قابلتوجهــی از مایعــات گاز طبیعــی تولیــد کنند که با توســعه
پاالیشگاههای فرآوری  NGLموجود ،مدیریت میشود.
در فوریه  ،2020آرامکو عربســتان اعــام کرد که مجوز نظارتی را برای
توســعه میــدان جافــوره ،بزرگتریــن میــدان گاز طبیعــی غیرمتعــارف
عربستان سعودی دریافت کرده است .این میدان که در شرق میدان
نفتی بزرگ غوار قرار دارد ،دارای  5/7تریلیون متر مکعب منابع گازی
اســت .جافــوره به صــورت مرحلهای توســعه مییابد و انتظــار میرود
اولین ذخایر گازی آن در ســال  2024اســتخراج شــود .تا سال ،2036
انتظــار مــیرود تولیــد بــه  62/5میلیــون مترمکعــب در روز برســد.
مطالعات فنی و مهندسی در آرامکو نشان میدهد که ویژگیهای این
میدان مشــابه ویژگیهای میدان شــیل ایگل فورد در تگزاس جنوبی
اســت .بهرهوری و ارزیابی اقتصادی چاه احتماال ًزمانی که عملیات به
مرحله توسعه برسد ،بهبود مییابد.

توســعه بوده است .این میدان در شرق میدان بزگ نفتی غوار واقع
شده است .هزینه توسعه جافوره حدود  110میلیارد دالر برآورد شده
اســت .انتظار میرود که این میدان تا ســال  2024راه اندازی شــود.

نقشه  .1موقعیت میدان جافوره در عربستان سعودی

آرامکو عربستان در  22فوریه  2020اعالم کرد که توسط کمیته عالی
امور هیدروکربن دولت برای توســعه پــروژه گاز غیر متعارف جافوره
برنامهریــزی و سیاســتگذاری شــده اســت .از ایــن رو در ایــن گزارش
سعی بر اینست تا حدودی به برنامه شرکت آرامکو برای توسعه این
میدان پرداخته شود.

 -2ارزیابی گزارش :نکات محوری:

ظهورمنابعنامتعارفجدیددرسرتاسرجهانمعموال ًبااظهاراتاولیه
در مــورد حجــم منابــع بالقوه همراه اســت و معموال بــا تخمین ذخایر
واقعــی همراه بــا به روزرســانیهای اپیزودیک و چندبخشــی در مورد
ماهیــت دقیق این ذخایر همراه میگردد .عربســتان ســعودی اخیرا ً-

از طریق مشــوقهای سیاســت قیمت گاز که به آرامکو ســعودی اعطا
شــده اســت  -متعهد به توســعه منابع غیرمتعارف خود شــده اســت.
توســعه میدان گازی جافوره در ســال  2020تصویب شــد و قرار است
در سال  2024به بهرهبرداری برسد .یکی از اهداف توسعه این میدان،
جایگزینی اســتفاده از نفــت در نیروگاههای عربســتان با گاز طبیعی

Source:Kapsarc,2020
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بر اســاس آخرین بولتن آماری ســاالنه اوپک ،عربســتان ســعودی

آغاز برنامه تحول شــتابان ( )ATPخود در ســال  ،2010روی آن تمرکز

ششــمین ذخایر بزرگ تخمینی گاز اثبات شده جهان را با مجموع

کرده اســت .این برنامه تحول فعالیتهای اکتشاف و تولید آرامکو را

 9تریلیون متر مکعب در اختیار دارد .این کشــور همچنین نهمین

به مرزها از جمله آبهای عمیق دریای سرخ گسترش خواهد داد.

تولیــد گاز قابــل فروش در جهــان را دارد ( 325میلیون متر مکعب

برنامه تحول پس از چندین تالش ناموفق و سرمایهگذاری مشترک

در روز) .از نظــر تاریخــی ،بیشــتر گاز عربســتان گاز همــراه اســت.
تولیــد گاز همــراه مســتقیما ًبا تولیــد نفت خام مرتبط اســت .غوار

از منابــع گازی عربســتان پدیدار شــد .دولت عربســتان ســعودی در

بزرگتریــن منبــع گاز همــراه عربســتان ســعودی اســت .بــا توجــه

آوریــل  2001قراردادی را با هفت شــرکت بینالمللــی امضا کرد .این

بــه توســعه میادیــن جدیــد گازی غیرهمــراه در چنــد ســال اخیــر،

شــركتهای بینالمللــی در ازای ســرمایهگذاری آنهــا در پروژههــای

آرامکو موفق شــد تا ســال  2019ســهم گاز غیرهمــراه در تولید گاز

مختلف از اکتشــاف گرفته تا تولید آب و پتروشیمی ،در هر گازی که

طبیعی را به نزدیک  60درصد برســاند .اتکای شــدید عربســتان به

در مناطق منتخب این کشور یافت شود ،سهمی دارند .با این حال،

ســوختهای مایــع کمبــازده در تولیــد بــرق و نمکزدایــی آب دریا

این شرکتها به تدریج به دلیل چالشهای فناوری و نیاز به مشوقهای

را میتــوان بــا گازكــه کارآمدتــر و در عين حال کم کربن نيز هســت

مالی بیشتر از این جریان خارج شدند .در همین حال ،رونق گاز شیل

جایگزیــن کرد .آرامکو عربســتان انتظــار دارد ،تقاضای گاز طبیعی

ایــاالت متحده به رهبری تولیدکنندگان مســتقلی که از قیمت های

از سال  2017تا  2030با نرخ رشد ساالنه  3.7درصد به رشد خود

باالی نفت و گاز برای بهرهبرداری از داراییهای گازی غیرمتعارف بهره

ادامــه دهد .از ســوی دیگر ،تولید گاز در دهه گذشــته  113میلیون

بردنــد و از راهحلها و فنآوریهای نوآورانه توســعهیافته اســتفاده

متر مکعب در روز افزایش یافته اســت.

بیــن آرامکو و شــركتهای نفتی بینالمللی ( )IOCبــرای بهرهبرداری

کردند ،اتفاق افتاد.
نمودار. 1منابعقابلبازیابیاثباتنشدهازمنظرتکنولوژیکی

Source:Kapsarc,2020
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گاز غیــر متعــارف به عنــوان راه حلی برای رفع چالشهای سیســتم

هزینههــای حفــاری و تکمیــل ،دانــش فنــی و دسترســی بــه آب،

ظاهر شــده است .در مارس  ،2013علی النعیمی ،وزیر نفت سابق

چالشهــای مهمــی را بــرای بهرهبــرداری و تجاریســازی ایــن منابع

عربســتان ســعودی اعالم کرد که اين كشــور بیــش از  600تریلیون
فــوت مکعــب گاز غیرمتعــارف دارد .ایــن تقریبــا ًدو برابــر ذخایر گاز

ایجاد میكند.
آرامکو از درسهای بســیاری که ایاالتمتحده از توســعه گاز شــیل

اثبات شــده فعلی اســت که در باال ذکرگردید .اگر اين ذخاير از نظر

خــود آموختــه اســت ،بهــره بــرده اســت .آرامکــو یــک واحــد گاز غیر

فنــی قابــل بازیافــت باشــند ،عربســتان پنجمیــن منابــع گاز قابــل

متعــارف را بــرای نظــارت بر توســعه منابع غیــر متعارف در سراســر

بازیافــت را بــا توجــه بــه نمــودار باال خواهــد داشــت .با ایــن وجود،

عربستان تأسیس کرد.

همچنین تعداد زیادی متخصص اين حوزه را برای پر کردن شــکاف

شــمال عربســتان که بــرای جایگزینی ســوخت دیــزل در تولید برق

دانش با کشورهای صاحب تکنولوژی استخدام کرد.رویکرد آرامکو

محلی استفاده میشد .نوآوری سریع و مداوم در بخش شیل کمک

بــرای توســعه جافوره مشــابه رویکــرد کالن پروژههای آن اســت که

کرده اســت و عربستان سعودی در برخی از این مزایا سهیم است.

ســرمایهگذاری قابل توجهی از قبل در آنها انجام شــده اســت .این

ارزیابی آرامکوی عربستان سعودی از جافوره نشاندهنده کیفیت

شــرکت متعهد شــد 110 ،میلیــارد دالر برای توســعه میــدان جافوره

مخزن خوب در سطح یک آن ،با محتوای آلی باال و محتوای رس کم،

ســرمایهگذاری کنــد .میــدان گازی فراســاحلی کاران در اواســط

اشباع گاز باال و اشباع آب کم است .تخلخل باالي جافوره در شرق

ســال  2011بــه بهرهبرداری رســید و ظرفیت  50میلیــون متر مکعب

میدان بزرگ غوار قرار دارد .بنابراین ،این پروژهها از یک زیرساخت

گاز طبيعــي در روز بــا  8میلیــارد دالر هزینه ســرمایهای ايجاد شــد.

توســعهیافته و دسترســی آســان به آب دریا بهرهمند خواهند شد.

ســرمایهگذاری در جافــوره نشــان میدهــد کــه بیشــتر هزینههــای
توســعه احتماال ًناشی از هزینههای باالی حفاری و تکمیل است.

تولید غیرمتعارفها به شــدت آببر اســت و در دسترس بودن آب
یک نگرانی کلیدی در توسعه شیل است.

آرامکو قصد دارد مجموعهای از فناوریها را در توسعه جافوره به کار

مانند هر توســعه گاز شیل یا گاز تایت ،فرآیند استخراج جافوره به

گیرد ،از جمله شکست هیدرولیكی چند مرحلهای و حفاری افقی.

حجــم قابــل توجهــی آب نیاز دارد که بــه احتمال زیاد از ســفرههای

برای پر کردن شــکاف دانش و بهینهسازی هزینههای توسعهاش،

زیرزمینــی کــم عمــق نزدیــک بــه ســایتهای تولیــد آن اســتخراج

این شــرکت یک قــرارداد خدمات به هالیبرتون اعطا کرد که شــامل

میشود .حفاری و شکست هیدرولیکی یک چاه معمولی گاز شیل

عملیاتهــای عمــده شکســت هیدرولیک و عمليات چاه میشــود.

افقی در ایگل فورد حدود  4.3میلیون گالن آب مصرف میكند .این

منابع غیرمتعارف نیازمند حفر چاههای بیشتری نسبت به ميادين

یــک چالش برای توســعه جافوره اســت ،زیرا تعــداد تولیدکنندگان

معمولی هســتند ،زیرا چاههای اولیه دارای نرخ بهرهوری پایینتر و

و حجــم آب مــورد نیــاز آنهــا بســیار زیــاد اســت .بــر اســاس آخریــن

نرخ کاهش ســریع هستند .با اینحال ،پیشرفتهای تکنولوژیکی

تحقیقــات ،آرامکــو عربســتان در حــال آزمایــش بــا اســتفاده از آب

در تکنیکهای حفاری افقی و شکســت هیدرولیكی ،بهرهوری چاه

دریا برای شکســتن است .این شــرکت کاهش استفاده از آبهای

را در چند ســال گذشــته بهبود بخشیده اســت .بزرگان توسعه گاز

زیرزمینی را در طول شکســت در اولویت قرار داده اســت و در حال

شیل ایاالت متحده به چابکی و نوسانات این تجارت اذعان کردند.

بررســی اســتفاده از آب دریا برای کاربردهای شکست هیدرولیكی

مشــاهده اینکــه آرامکــو چگونه عملیات خــود را با توجه بــه جافوره

اســت تــا به ميــزان قابــل توجهــی اســتفاده از آبهــای زیرزمینی را

تنظیــم میكند ،جالب خواهد بود .اولین توســعه گاز شــیل آرامکو

کاهــش دهــد .برنامــه آرامکــو بــرای اســتفاده از آب دریا بــا تصفیه

در شــمال این کشور ،موفقیتآمیز بوده است .این ميدان در سال

ســبک در جافــوره نشــاندهنده پیشــرفت تکنولــوژی در شکســت

 2017با تولید  1.5میلیون متر مکعب در روز به تولید تجاری رســید

هیدرولیکی است .این شرکت همچنین استفاده آزمایشی از شن و

و در حال حاضر شــهر صنعتی وعد الشــمال را تغذیه میكند .با این

ماسه محلی را به جای شن و ماسه وارداتی در شکست هیدرولیكی

حــال ،انــدازه ذخایــر گاز جافــوره و محتــوای میعانــات آن در میدان

گاز بــه کار میگیرد .اگر آرامکو در اســتفاده از آب دریا موفق شــود،

گازی منحصــر به فرد اســت .محتوای میعانــات آن جدایی ناپذیر از

انقالبی در اين زمينه خواهد بود و میتواند راهحلی برای بسیاری از

اقتصاد پروژه بوده و یک ماده اولیه ضروری برای صنعت پتروشیمی

مناطق با منابع شیل و محدودیت در دسترس بودن آب ارائه دهد.

در حال رشد عربستان سعودی است.

بــازار گاز عربســتان آزادســازی نشــده و قیمتهــا پاییــن اســت کــه

تخمین زده میشود که میدان جافوره بزرگترین ذخایر غیرمتعارف

ایــن امــر اقتصاد پروژه را تحت فشــار قــرار میدهد ،اما رشــد تولید

گاز غير همراه در عربستان بوده حدود  5.7تریلیون مترمکعب گاز

غیرمتعــارف توســط دولت به یک اولویت اســتراتژیک تبدیل شــده

طبیعــی را در خــود جای داده باشــد .اولیــن گاز حاصــل از این پروژه

اســت و آرامکــو  110میلیــارد دالر برای توســعه جافوره متعهد شــده

برای ســال  2024برنامه ریزی شــده اســت و تا سال  2036توليد به

اســت .ضــرر اصلــی عربســتان ســعودی نســبت بــه ایاالتمتحــده

 22.7میلیارد متر مکعب می رســد .عالوه بر این ،آرامکو عربســتان

فقدان چشمانداز رقابتی متنوع است.

اوج تولیــد  4.5میلیــارد متــر مکعــب اتــان و  550000بشــکه در روز
میعانات و  NGLرا هدف قرار داده است .این پروژه برای عربستان
بســیار مهــم اســت ،زیــرا تحــوالت غیرمتعــارف را به عنــوان کلیدی
بــرای دســتیابی به اهــداف انرژی گســترده تر خود شناســایی کرده
است .قبل از جافوره ،تنها یک توسعه گاز غیرمتعارف در عربستان
وجود داشــته اســت ،یک پروژه آزمایشی  2.0میلیارد مترمکعبی در
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نمودار. 2چشماندازتولیدگازطبیعیعربستان

Source: Saudi Arabia Oil & Gas Report ,Q4 2021,Fitch Solution
گاز جافوره عمدتا ًبرای مصارف خانگی در نظر گرفته شــده اســت تا

تاثير گذار بوده و مي تواند باعث رشد شركتهای کوچک و متوسط

نیازهای انرژی آینده برای برق ،آب و تولیدات پتروشــیمی را تأمین

محلی شــده و افزایش دانش فنی را در عربســتان فراهم کنند .این

کنــد .ایــن مشــابه تصمیــم دولت عمــان برای توســعه میــدان گازی

به خوبی با اهداف چشــمانداز ســال  2030اين كشور برای توسعه

تایت خزان است که یکی از بزرگترین توسعههای گازی غیرمتعارف

صنایــع محلــی مطابقــت دارد کــه ارزش افــزودهای برای عربســتان

خارج از آمریکای شــمالی است .کشــور عربستان اصالحات قیمت

ایجاد میكند.

گاز داخلــی را در ســال  2016آغاز کرد و قیمتهــا از  0.75دالر به ازای
هر میلیون بیتییو به  1.25دالر در هر میلیون بیتییو افزایش یافت.
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 -3نقطه نظر كارشناسی مؤسسه:

بــا اینحال ،این کشــور همچنــان یکــی از پایینتریــن قینتهای گاز

• آرامکــو بــا تجربــه و از نظــر فنــی توانمنــد اســت ،اگرچــه تولیــد

داخلی را در جهان دارد ،از جمله در میان کشورهای همتای خود در

غیرمتعارفها فعالیت اصلی آرامکو نیســت .همچنین عربستان

شورای همکاری خلیج فارس (.)GCC

بــا ارائهدهنــدگان خدمــات میــدان نفتی ایــاالت متحــده از جمله

هــدف دولــت عربســتان حــذف تدریجی یارانــه انرژی و رســیدن به

 Schlumberger، Halliburtonو  Baker Hughesهمــکاری

قیمتهــای جهانــي تا ســال  2025اســت .در این میان ،عربســتان

داشــته اســت که تخصص قابلتوجهی را در زمینه غیرمتعارفها

هنوز مقدار قابل توجهی نفت و فرآوردههای نفتی را در بخشهای

به همراه دارند .با این وجود ،بخش شیل عربستان با بخش شیل

تولید برق و نمکزدایی آب دریا میسوزاند که در تالش است آنها را

در ایاالتمتحــده فاصلــه زیــادی دارد .درک زمینشناســی مخازن

با گاز و انرژیهای تجدیدپذیر جایگزین کند .در ترکیب انرژی سال

بــرای شناســایی و تعییــن ذخایر ،بهینهســازی تولید و بــه حداکثر

 2018اين كشور ،حجم نفت و فرآوردههای نفتی مورداستفاده در

رساندن بازیابی کلیدی است .با توجه به شدت حفاری باال ،تولید

ایــن بخشهــا به طور متوســط حــدود  760هزار بشــکه در روز بود.
جايگزينــي نفت مورد اســتفاده در تولید برق برای صادرات مطمئنا ً

غیرمتعارفنیزبسیارسرمایهبراست.آرامکویعربستانسعودی
از نظــر مالــی در موقعیت بســیار قــوی قــرار دارد ،امــا نمیتواند به

در هنــگام توســعه گاز پرهزینــه در نظــر گرفتــه میشــود .عــاوه بر

تنهایی از عهدهی میزان ســرمایهگذاری که در شــرایط نفت شــیل

ایــن ،نحــوه مقایســه هزینههای بــاالی واردات  LNGو توســعه گاز

آمریکا دیده میشود ،برآید .بنابراین ،در حالی که چشمانداز رشد

کمهزینــه بــه قیمتهــای بلندمــدت  LNGو نفــت بســتگی دارد .با

تولید گاز غیرمتعارف در عربستان سعودی در بلندمدت صعودی

اینوجــود ،مزایــای قابل توجه دیگــری در توســعه گاز خانگی وجود

است ،فقدان تنوع رقابتی به احتمال زیاد باعث ناامید شدن تولید

دارد .همچنیــن توســعه گاز غیرمتعــارف بــر پروژههــای صنعتی نیز

پتانسیل گسترده این کشور خواهد شد.

• اینکه عربســتان بیان میدارد تا سال  2030به یکی از بزرگترین

از ميــان بــردارد .از این رو هم میتوان این موضوع بیان شــده از

تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان گاز تبدیــل خواهــد شــد ،نکتــه

ســوی مقامــات را یــک زیادهانگاری تصــور کرد و یا چشــمانداز را

بســیار حائــز اهمیتی اســت .از ســویی دیگر چشــمانداز تجارت

درســت تلقی نمــود .در هر صورت این کشــور باید به عنوان یک

گاز در ایــن کشــور بیان میدارد که رشــد شــدید مصــرف داخلی

رقیــب در منطقــه از منظــر توليــد گاز نیز مــورد توجه باشــد ،زیرا

و همچنیــن محدودیتهای تولید ،ممکن اســت باعث شــود که

با در اختیار داشــتن تکنولوژی و دانش روز میتوان چشــمانداز

عربســتان در ســالهای آینــده بــه واردات روی بیــاورد ،اگرچــه

دیگری برای این کشور در فصول آتی متصور شد.

چشــمانداز افزایشــی تولید ممکن اســت نیاز به واردات  LNGرا

منابع:
• Ruud Weijermars, Miao Jin and Nur Iman Khamid,(2021) Workflow for Probabilistic Resource Estimation:
Jafurah Basin Case Study (Saudi Arabia),MDPA,Energies
• Rami Shabaneh and Majed Al Suwailem(2020)” The Prospect of nconventional
Gas Development in Saudi Arabia”KAPSARC
• BP Statistical Review of World Energy, 2021
• Saudi Arabia Oil & Gas Report ,Q4 2021,Fitch Solution.
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محیط زیست و فناوری

نقــش گاز طبیعی تجدیدپذیر در فرآیند گذار انرژی برای کشــورهای
هلند و دانمارک
مهدیه ابوالحسنی چیمه

 -1طرح مسئله:

ایــن کشــور اهدافــی قطعــی بــرای تولیــد بیومتــان نــدارد ،امــا در

در مــاه مــی ســال  ،2019دولــت هلنــد قانــون آب و هــوا را بــا هدف

ســال  ،2017صنعــت بیومتــان اهدافــی بلندپروازانه را بــرای تولید

کاهــش  49درصد از انتشــار گازهــای گلخانهای ،تا ســال  2030در

1.2میلیــارد متــر مکعــب (12تراواتســاعت) تــا ســال  2020و

مقایسه با سطوح انتشار سال  1990و همچنین کاهش  95درصد

3.7میلیارد متر مکعب تا ســال  2030در نقشه راه گاز تجدیدپذیر

از این میزان ،تا سال  2050را تصویب کرد ،دستیابی به این هدف

تدویــن کــرد .بعدهــا در توافقنامه آب و هــوا این اهــداف به میزان

برای سال  2030با توجه به انتشار 184میلیون تن دیاکسیدکربن

70پتــاژول یــا 2میلیــارد مترمکعــب تغییــر یافــت .درحالیکــه کل

در ســال  2019که نشــان از کاهش تنها 17درصد نسبت به سطوح

میــزان مصرف گاز طبیعــی در هلند حدود  330تراواتســاعت و یا

انتشــار دهه  1990دارد ،تا حدودی چالش برانگیر خواهد بود.

34میلیارد مترمکعب است.

اولین حمایت دولت هلند برای تولید بیوگاز در این کشور از اواخر

در مــورد هیــدروژن نیــز توافق آب و هــوا و طرح ملی انــرژی و اقلیم

دهه  1990شــکل گرفــت ،در ابتدا تمرکز بر روی تولیــد بیوگاز برای

هلنــد ،نصب  3تــا  4گیگاوات ظرفیت اکترولیز را برای ســال 2030

مصرف مســتقیم ،عمدتا بــرای واحدهای کوچــک ترکیبی حرارت و

هــدف قــرار داده اند ،این میــزان از ظرفیت نیاز به مقدار مشــابهی

بــرق 1بود ،بعدها در دهه  ،2000تمرکز صنعت به تولید بیومتان با

از ظرفیــت تولیــد بــرق تجدیدپذیر اضافــی دارد که باید تــا آن زمان

کیفیت برای شبکه تغییر کرد.

محقق شــود .نمودار شماره  ،1تولید برق را برای کشور دانمارک به
تفکیک منابع مختلف انرژی نشان میدهد.
نمودار .1تولید برق به تفکیک منابع مختلف در دانمارك ()2019-1990

منبع :آمار انرژی دانمارک
1 . CHP: combined heat and power
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کشور دانمارک نیز در نظر دارد میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را

نیروگاههای ذغالسنگ سوز را حذف کند ،با توجه به نمودار ،1میتوان

تا سال  2030به میزان  70درصد نسبت به سطوح سال  1990کاهش

دریافت این کشور با کاهش مصرف زغالسنگ در ترکیب انرژی خود،

دهــد و هــدف بعدی این کشــور دســتیابی بــه خالص انتشــار صفر تا

مصرف سوختهای جایگزین دیگری را از جمله سوختهای زیستی

سال  2050است .هدف تعیین شده دانمارک برای سال  ،2030حتی

تجربه کرده است و با تامل در نمودار  2دریافت میشود سوختهای

بیشــتر از هــدف  55درصــدی اتحادیــه اروپــا اســت ،این کشــور برای

زیســتی جامد همچنان بر دیگر سوختهای زیستی غالب هستند.

دستیابی به این هدف نیازمند تغییراتی در بخشهای برق و گاز ،حمل

انتظــار میرود ســهم بیومتــان در مصرف دانمــارک برای ســال 2021

و نقل جادهای ،هوانوردی ،صنعت و بخش کشــاورزی اســت .دولت

بــه حــدود  20درصــد برســد .نمــودار شــماره  ، 2تولیــد بــرق حاصل از

این کشــور موافقت کرده اســت که تا سال  2030اســتفاده از تمامی

سوختهای زیستی را برای کشور دانمارک نشان میدهد.

نمودار .2تولید برق حاصل از انواع سوختهای زیستی در دانمارك ()2019-1990

Source: Energinet

 -2تحلیــل و ارزیابی:
چنانكــه در نمــودار  3مالحظــه می شــود 44 ،واحد تولیــد بیوگاز در

نمودار .3تعداد کارخانههای بیومتان هلند بر اساس وضعیت آنها

هلند ،عملیاتی شدهاند ،اما متاسفانه دادههای تولید سالیانه این
واحدها کامل نیســت ،با این وجود تولید ساالنه بر اساس ظرفیت
اعالم شــده (با فرض  6000ساعت کار در سال) 2.2تراواتساعت
تخمیــن زده شــده که در نمودار شــماره  4نشــان داده شــده اســت.
در هــر صــورت ایــن میــزان بــرآورد شــده ،فاصلــه زیــادی از هــدف
12تراواتســاعتی کــه بــرای ســال  2020در نقشــه راه گاز ســبز این
كشــور در ســال  2017تعییــن شــده اســت دارد .عالوه بــر این واحد
تولیــد بیــوگاز دیگری نیــز با 0.7تراواتســاعت تولید برآورده شــده
و پــروژه دیگــری نیــز بــا تولیــد تقریبی 1.2تراواتســاعت در دســت
ارزیابی است که تولید بالقوه مورد انتظار را در کوتاهمدت به حدود
4تراواتساعت و یا 0.4میلیارد متر مکعب میرساند.
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نمودار  . 4تخمین تولید کارخانههای بیومتان هلند بر اساس

براســاس بررســیهای صورت گرفته ،در کشــور دانمارک نیز 67

وضعیت آنها

واحــد تولیــد بیومتان در مرحلــه عملیاتی بــوده و تولید حاصل از
 34مــورد از این واحدهای تولیدی معادل  956گیگاواتســاعت
از مجمــوع  4،417گیگاواتســاعت اســت کــه ایــن میزان بســیار
کمتــر از هــدف تعییــن شــده بــرای ســال  2020اســت .همچنین
بررســیها نشــان از یــک نیــروگاه بــرق از هیــدروژن ،بــا ظرفیــت
تولیــد  6گیگاواتســاعت از الکترولیــزور با غشــای تبادل پروتن
1.2مگاواتــی و یــک نیــروگاه بــرق از متــان بــا ظرفیــت تولیــد 4
گیــگاوات ســاعت بــا اســتفاده از اکترولیــزور 1مگاواتــی اســت.
نتایــج نشــان میدهــد تولید هیــدوژن نیز بســیار کمتــر از هدف
تعیین شــده برای سال  2030است.

-3جمعبندی:
درحالیکــه هلنــد اهداف رســمی بــرای تولیــد بیومتــان ندارد ،در
سال  2019این صنعت هدفی را به منظور دستیابی به 2میلیارد
در حال حاضر تولید قابل توجهی از هیدروژن در هلند ،بصورت
انحصــاری و برای اســتفاده از مــواد اولیه صنعتــی و اصالح متان
اســت .از میان 38پــروژه هیــدروژن کمکربن در این کشــور تنها
دو کارخانــه کوچک آزمایشــی ،عملیاتی شــد هاند و بــا این وجود
دادههــای قابل اطمینانی بــرای برآورد میزان تولید هیدروژن در
آینــده بــرای این کشــور وجود نــدارد ،البته الزم به ذکر اســت که
چندیــن پــروژه مهــم نیــز در مرحله امکانســنجی اســت .بعنوان
مثــال بنــا اســت پــروژه اچویــژن بعنــوان اولیــن کارخانــه اصالح
متان با اســتفاده از جذب و ذخیره کربن با ظرفیت 750مگاوات
تــا ســال  2026بــه بهرهبــرداری برســد و تــا قبــل از ســال 2030
بــا دو برابــر شــدن ظرفیــت آن بــه  1500مــگاوات افزایــش یابــد.
پــروژه  HyNetherlandsدر نظــر دارد100 ،مــگاوات الکترولیــز
را تــا ســال  2025بــا قابلیــت افزایــش تا مقیــاس گیــگاوات برای
تاریــخ نامشــخصی در آینــده عملیاتــی کنــد .بزرگتریــن پروژه که
اهــداف آن 1گیــگاوات ظرفیــت هیــدروژن ســبز تــا ســال ،2030
4گیــگاوات تا ســال  2027با افزایــش احتمالی بــه 10گیگاوات تا
سال  2040است.
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مترمکعــب معــادل  20تراوا تســاعت و یــا حــدود  6درصــد از
مصــرف فعلــی گاز طبیعــی ایــن کشــور ،تــا ســال  2030تعییــن
کــرد ،کــه این میزان کمتــر از هدف اولیه  37تراواتســاعتی این
کشــور بوده و احتماال بدلیل عدم دســتیابی بــه هدف میانی این
کشــور یعنی تولید 12تراواتســاعت تا ســال  2020تعیین شــده
اســت ،زیرا تولید واقعی این کشور در سال  2020تنها در حدود
0.2میلیــارد مترمکعب و یا  2تراواتســاعت بوده اســت .تصویر
روشــنتری برای تولید هیدروژن در این کشــور وجود دارد ،زیرا
چندیــن پــروژه در دســت توســعه دارد و اگــر همــه آ نهــا طبــق
برنامهریــزی فعلــی تحویــل شــود ،تولید آنهــا میتواند تا ســال
 2030از ظرفیــت  4گیگاواتی فراتر رود.
تفــاوت میــان تولیــد واقعــی هیــدروژن و بیومتــان بــا اهــداف
تعییــن شــده در کشــور دانمــارک ،در صــورت تمایــل ایــن کشــور
بــرای دســتیابی بــه اهــداف آب و هوایــی خــود ،نشــان از نیاز به
شــتاب دادن بــه افزایــش تولیــد گازهــای تجدیدپذیــر بــرای ایــن
کشور دارد.
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