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 پايش بازار انرژي  

  

  
      

    پويايي هاي بازار: 
دالر هر بشكه سقوط كرد و برنت    ٥٠نترمديت به زير  يقيمت نفت باز هم كاهش يافت. وست تگزاس ا -١

دالر. در آستانه اجالس وزراي كشورهاي نفت اوپك بعالوه روسيه، روسيه براي كاهش   ٥٥به زير 
پالس تحفظ هايي را مطرح كرده است. همچنين تلفات ناشي از ويروس  بيشتر در چارچوب اوپك 

انجاميده است. اين دو مسئله از   نكمتر در چي كاالي ليد وكرونا به كاهش رشد چين و پيش بيني ت
كميته مشترك فني اوپك در جلسه آخر خود به    داليل اصلي افتادن قيمت نفت خام عنوان مي شود.

هزار بشكه ديگر از نفت خام توليدي   ٦٠٠اجالس وزراي اوپك  پيشنهاد كرد كه مناسب است كه 
روسيه با اين پيشنهاد هنوز  اهد. دالر هر بشكه بك ٦٠اوپك براي حفظ و ثبات قيمت نفت در باالي 

 موافقت نكرده است. 
گاز را كشف كرده است. اين گاز كه در عمق كمي  امارات عربي متحده اعالم كرد كه منابع بزرگي از  -٢

تريليون مترمكعب است. استخراج اين گاز مشكلتر از استخراج گاز از   ٢.٢از زمين قرار داشته حدود 
است. هم اكنون دبي گاز مصرفي خود را از قطر وارد مي كند كه روابط  عمق متعارف در زير زمين 

 قطر و امارات در پس از قطع روابط عربستان و قطر در حد نازلي قرار دارد. 
يك خط لوله كه گاز را از اسرائيل به مصر مي رساند در اثر حمله نيروهاي مخالف دولت مصر منفجر   -٣

، اين گاز، محصول حوزه گازي  ٢٠٢٠ژانويه  ١٥گرفته شد. از شد. كمي بعد مجددا انتقال گاز از سر 
  ٢٠لوياتان در آب هاي نزديك به اسرائيل در درياي مديترانه است. مصر و اسرائيل توافق كرده اند كه  

 ميليارد دالر در سال جاري همكاري هاي اقتصادي داشته باشند. 
امارات عربي متحده آتش گرفت. اين كشتي  ژانويه يك تانكر نفت در نزديكي سواحل    ٢٩در چهارشنبه   -۴

مايلي ساحل شارجه تردد مي كرد. بالفاصله اياالت متحده ايران را مسئول اين حادثه دانست.    ٢١در 
 دولت امارات گفته است كه در حال بررسي علت حادثه است. 

و قابل  درصد منابع كشف نشده  ٢٢شناسي آمريكا تخمين زد كه تا ، سازمان زمين٢٠٠٨در سال  - ۵
استخراج جهان در شمال مدار شمالگان قرار دارد. كانادا و روسيه قبالً حاكميت ملي خود بر ناحيه  
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اي به وسعت  دانمارك ادعايي را در بر ناحيه   ٢٠١٤نفت خيز قطب شمال را اعالم كرده بودند. در سال  
كه براساس   دطرح كرهزار كيلومتر مربع وراي مرزهاي دريايي گرينلند در سازمان ملل متحد  ٨٩٥

درياي اطراف قطب شمال به فالت قاره گرينلند وصل است كه يك ناحيه   كه  د ركآن استدالل مي 
كيلومتري به نام تيغه لومونوسف كه در اصل يك   ١٨٠٠خودمختار متعلق به دانمارك است. تيغه 

د. يك زيردريايي  در كانون اين اختالف قرار دار ،كند كوه است و قطب شمال را دو قسمت مي رشته 
هاي قطب شمال بر زمين نشاند  يك پرچم تيتانيومي ضدزنگ را در بستر آب  ٢٠٠٧روسيه در سال 

به وجود    كه واكنش خشم آلود كانادا را به دنبال داشت. كشورهاي حاشيه قطب شمال با حل اختالف
ار روسيه، نروژ،  از طريق حكميت توسط يك هيئت سازمان ملل موافقت كردند. دانمارك در كن آمده

توافق كردند كه اين اختالف سرزميني بايد از طريق كنوانسيون حقوق    ٢٠٠٨كانادا و آمريكا در سال  
بين الملل درياها حل و فصل شود. هر كشور پس از تصويب اين كنوانسيون ده سال وقت دارد ادعايي  

  ٢٠١٣يم كند كه كانادا سال مايل دريايي از مرزهايش تسل ٢٠٠را براي تعميم فالت قاره اش وراي 
عالقه به استخراج انرژي از منطقه قطب شمال بعالوه مسئله كشتيراني، وضعيت    د.انجام دا اين كار را  

صلح آميز قطب شمال را اكنون در پس از سه دهه وضعيت با ثبات اين منطقه زير سئوال برده است.  
اي رقيب سعي در دور نگاه داشتن اين  در پس از فروپاشي اتحاد شوروي، بنظر مي رسيد كه نيروه

منطقه از رقابت هاي مابين خود دارند. احتمال وجود منابع نفت، گاز و الماس در زير يخ هاي اقيانوس  
 منجمد شمالي چالشي را ميان همسايگان حوزه اين اقيانوس به وجود آورده است.  

هاي انجام شده تاكنون را نام  درخصوص منابع گاز اقيانوس منجمدشمالي، كافي است كه استخراج  -۶
گرمي براي دولتها و شركتها بوده و هنوز بطور جدي به اين كار پرداخته    ببريم كه به عنوان يك دست

نشده است. در شمال سيبري غربي حوزه انرژي مهمي به نام بستر اورنگوي واقع شده است، كه دومين  
مترمكعب تجاوز مي كند. مجوز الزم   يلياردم ٣٠٠بستر بزرگ دنيا به شمار مي رود و ذخاير آن از 

.  براي استخراج از اين بستر در اختيار اورنگوي گازپروم، شاخه اي از شركت گازپروم روسيه قراردارد
كيلومتري شبه جزيره كوال، حوزه اي ديگر به نام بستر اشتوكمان واقع شده    ٦٠٠ر درياي بارنتز، در  د

محسوب مي شود. مجوز بهره برداري از اين بستر نيز دردست    است كه يكي ديگر از ذخاير عظيم گاز
ميليارد مترمكعب باشد. اگر ثروتهاي فراوان   ٢.٣گاز پروم است و برآورد مي شود كه ذخاير اين بستر 

انرژي موجود در اقيانوس منجمدشمالي براي تلقي كردن اين منطقه به عنوان جواهر كافي نباشد، 
دي را كه باوري ضعيف تر دارند، متقاعدكند. معدن اكاتي در مناطق شمال واژه الماس مي تواند افرا

كه عمليات هاي   ٢٠٠٤و  ١٩٩٨غربي كانادا، يكي از غني ترين معادن اين كشور است. بين سالهاي 
توليد داشته است و انتظار   - كيلوگرم  ٥٠٠٠حدود  - ميليون قيرات  ٢٦حفاري آغاز شد، اين معدن 

درحالي كه قوانين بين  .  ميليون يورو در سال داشته باشد   ٣٤٤ل، سودي بيش از  سا  ٢٥مي رود كه تا  
المللي مشخص مي كند كه چه كسي، چه چيزي را دراختيار بگيرد و يخ اين منطقه درحال ذوب  
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شدن است، مي توانيم درانتظار مناقشه اي جديد باشيم. صف آرايي اقتصادي در قطب شايد مفهوم  
 . جديد ببخشد تازه اي به جنگ سرد 

اقيانوس منجمد شمالي هوا در حال گرم شدن است. باالرفتن دما در اين منطقه، تنها به علت تغييرات   -٧
آب و هوايي نيست، بلكه نزاع هايي كه بر سر كنترل ثروت هاي فراوان آن در گرفته، علت ديگر آن  

يخ است كه بتدريج در  است. بسياري تصور مي كنند كه اقيانوس منجمد شمالي توده اي عظيم از 
متر    ٤٠٠٠ميليون كيلومتر مربع)، در زير    ١٤حال ذوب شدن است، اما درون كوچك ترين اقيانوس (

سطح يخي و در تاريكي مطلق، گنجي مخفي است كه هنوز ميزان نفت، طال و الماس موجود در آن  
مريكا، دانمارك و نروژ  مشخص نشده است. نفت، طال و الماس ثروت هايي هستند كه روسيه، كانادا، آ 

براي دستيابي به آنها با يكديگر رقابت مي كنند. به گفته اداره ملي اقيانوس و اتمسفر آمريكا در دو  
دهه اخير به علت انتشار گازهاي گلخانه اي، تغييراتي در اقيانوس منجمد شمالي به وجود آمده است.  

ؤياي اكتشاف و استخراج منابع مخفي  اين تغييرات موجب شده كه كشورها در چند قدمي تحقق ر
) در پي كاوش و استخراج منابع نفت و گاز از  IOCشركت هاي نفتي بين المللي (  آن قرار گيرند. 

نقاطي از كره زمين هستند كه تاكنون كشف و يا برداشت نشده است. حوزه هاي نفتي اثبات شده كه  
و استخراج    كشفبه دليل عمق كم و يا فشار مخزن براحتي قابل دسترس بودند، كم و بيش توسط بشر  

ه دور از دسترس و پوشيده از يخ و برف هستند به  اما نقاطي مانند دو قطب ك  .صورت گرفته است
تازگي نظر اين گونه شركت ها را به سوي خود جلب نموده است. افزايش درجه حرارت زمين و آب  
شدن بخشي از يخ هاي دائمي قطب شمال تحوالت ژئوپلتيكي، سياسي و اجتماعي بدنبال داشته  

ق كره زمين بوده است. حتي موانع ژئوپلتيكي  است. افزايش دما در قطب شمال بيشتر از بقيه مناط
 گذشته را از ميان برده است.  

در گذشته گفته مي شد كه روسيه بدليل محاصره درياهاي يخ زده عالقه زيادي به آب هاي گرم   -٨
خليج فارس دارد. در حاليكه اكنون خطوط دريايي جديدي در مرزهاي شمالي روسيه بدليل آب شدن  

از اقيانوس آرام به سوي اقيانوس اطلس از طريق شمال اروپا باز شده است.  يخ هاي درياي بارنتز 
تغييرات آب و هوايي همچنين سبب بازتر شدن گذرگاه شمال غربي شده كه يك راه دريايي شمالگان 

ها از  اي براي عبور كشتي گذرد. در قرن نوزدهم مسابقه هاي شمال خاك اصلي كانادا مي است و از آب 
بري بين  چون اين مسير راه ميان ،ل غربي در اقيانوس منجمد شمالي شروع شده بود گذرگاه شما

شمال اقيانوس اطلس و شمال اقيانوس آرام بود. جهانگردان با كشتي خود را به ساحل غربي جزيره  
كردند با رد شدن از ميان جزاير متعلق به كانادا در شمالگان، از  رساندند و بعد سعي مي گرينلند، مي 

نگه برينگ كه بين آالسكا و روسيه واقع است، عبور كنند. مشكل اينجا بود كه حتي در تابستان اين  ت
تر شدن  سال بعد، گرم ١٧٠مسير به دليل وجود يخ غير قابل نفوذ، اغلب مسدود بود. امروز، متجاوز از  

ي به اين آبراه  اي دسترس شمالگان به اين معني است كه هر تابستان براي چند ماه به طور فزاينده 
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هاي شمالگان تا آن حد است كه ممكن  ها، سرعت ذوب شدن يخشود. طبق برخي تخمينبيشتر مي 
هاي  است استفاده از اين گذرگاه براي كشتيراني از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه شود. براي شركت 

تر  ير كيلومترها راه را كوتاه كشتيراني حامل كاال از چين يا ژاپن به اروپا يا ساحل شرقي آمريكا، اين مس
گيرد. اما  خواهد كرد. در حال حاضر حمل اين كاالها از طريق كانال پاناما يا كانال سوئز صورت مي 

، كشتي باري نوناويك براي حمل نيكل از ايالت كبك كانادا به چين  ٢٠١٤براي اولين بار در سال 
، سفر اين كشتي از كبك در كانادا تا چين  شكن از اين گذرگاه عبور كرد. در عوضبدون همراهي يخ

روزه برگشت از طريق كانال پاناما. يك سال   ٤١روز طول كشيده بود، يعني دو هفته كمتر از سفر    ٢٦
قبل از سفر كشتي نوناويك، يك كشتي بزرگ ديگر موسوم به نورديك اوريون، اولين كشتي باري بود  

  ٢٠١٧دا، از اين گذرگاه عبور كرده بود. در سال كه با كمك يك كشتي يخ شكن گارد ساحلي كانا
هايي كه  ولي تنها يكي از آنها كشتي باري بود. كشتي ،كشتي از اين آبراه استفاده كردند  ٣٢ مجموعا

هاي  هاي يخ شكن، يك كشتي تفريحي و يك نفتكش از جمله كشتي دنبال ماجراجويي بودند، كشتي
كشتي از اين   ١٨مجموعا  ٢٠١٦و  ٢٠١٥دند. در سال هاي ديگري بودند كه از اين گذرگاه عبور كر

مسير استفاده كردند. اختالف نظر در باره دسترسي به گذرگاه مورد بحث ادامه دارد. كانادا مدعي  
المللي مي دانند. و  مالكيت اين گذرگاه است در حالي كه آمريكا و ساير كشورها اين گذرگاه را بين 

تر آالسكا كه  رسد، سرزمين وسيع ايه گذاري و توسعه شمالگان مي موقعي كه نوبت به ميزان سرم
از   در جريان سرمايه گذاري متعلق به آمريكاست و سرزمين هاي شمالي كانادا و گرينلند به مراتب

 در شمالگان  گذاري به ارزش ميليون ها دالرهاي سرمايه كند با پروژه روسيه تالش مي   ترند.روسيه عقب
اي  آينده اقتصاد خود را تقويت كرده و يك كشتي يخ شكن را كه با انرژي هسته در ظرف چند سال 

كند به راه بياندازد و زيربناي بندر را در طول آبراه درياي شمالي تكميل كند. از اين راه مي  كار مي 
 توان منابع گازي يامال را به ال ان جي تبديل كرده و به بندر شانگهاي در چين رساند.


