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 خالصه مديريتی 

         ي، درصتد  7/5طي ماه مارس، ميانگين قيمت نفتت ست د مرجتع اوپتك بتا  تاه

دالر و نفتت   54/52اي بشتكه  ،درصتد  تاه    2/6دالر و نفت برنت بتا   32/51اي بشكه

 دالر معامله شد. 67/44اي درصد، بشكه 1/7  اه  تگزاس اينترمديت باوست

 ميليتون بشتكه در روز    15/45معتادل   2116تقاضاي جهتاني نفتت در ستال     ميزان

و در مقايسه  همراه بودهميليون بشكه  38/1شده و اين ميزان با رشد روزانه  تخمين زده

 .تغييري نداشته استهاي ق لي بينيبا پي 

 هتزار بشتكه در روز    581رشتد   بااوپك نفت غير عرضه تا نون 2117سال  از ابتداي

 لم يتا و چتين    رود،است. انتظار متي  بودهآمريكا  مربوط بهعمدتاً اين رشد  راه بود وهم

 در روز برسد.ميليون بشكه  84/57غيراوپك به  رشد  متري داشته و  ل عرضه

 3/3در حتدود   2117اوپك، رشد اقتصادي جهان در سال  براساس اطالعات ماهنامه 

 است. درصد افزاي  يافته 1/1بيني ق لي است  ه نس ت به پي  درصد برآورد شده

  برم نتاي اي يتك گيگتاواتي استت  ته     يكي از چهار نيروگاه هستته  2رآ تور بوشهر 

 .شودميتوسط شر ت رساتام ساخته  ،با روسيهقرارداد منعقد شده 

 يكتي از مهمتترين عتدم    2117اساس گزارش اخير شوراي جهاني انرژي در ستال  بر ،

خام استت.   هاي نفت، قيمتآفريقاي شمالي )منا(ال در مناطق  ا هايهاي قيمتقطعيت

ا با مختاطره مواجته  ترد    داخلي اين  شورها ر بودجه 2116اه  قيمت نفت در سال  

 (7) ماهنامه تحلیلی انرژی

 دوره دهم
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گذار بوده و سناريوي جديدي هاي بلندمدت مالي آنها اثرسياست اين نگراني در  ه ادامه

 است. را رقم زده

  از ختط لولته  ودمكنزي، ظرفيت  نوني انتقتال گتاز   و اي مؤسسههبينيبراساس پي 

بتراي  مكعب  افي نيستت و الزم استت    تميليارد فو 4/1روزانه  قطر براي فروشِدلفين 

 شود. ميليارد فوت مكعب در روز در نظر گرفته 3/1ظرفيت مازاد  ،تغيير حجم انتقال

 

 نگاهی به تحوالت بازار نفت طی يك ماه گذشته

ماهه ميان اعضتاي اوپتك و يتازده  شتور غيراوپتك،       6زمان توافق فريز نفتيِ با گذشت نيمي از 

ايتن   درصدي در اوايل ماه مارس، بار ديگر ث ات پيدا  ترد.  11هاي نفت پس از افت تيماخيراً ق

هتاي سياستي خاورميانته شتدت بيشتتري يافتته و نقت         حالي اتفاق افتاده  ته تتن   ث ات در

. تعهد فريز نفتي براي  شورهاي عضتو اوپتك نست ت بته     است شتهدر اين امر دااي  نندهتعيين

اوپتك ميتزان تعهتد     ه ميان  شورهاي غيتر  حاليدر ،هباقي مانددر حد قابل ق ول  ،زمان شروع

 .استت  ايتن تحليلگتران بته اث تات نرستيده     اي هنوز اين ادعا براما  .رفته رفته رو به افزاي  است

 گيري  نند.اوپك است  ه براي سطح توليد خود تصميم اعضاي عهدهشكي نيست  ه اين به

امتا  تل    ،است شده نفت تقري اً تا آخر سال اش اع بازارميزان توليد در واقع، گرچه در 

استثناي آمريكا چندان راغب به افزاي  توليتد نيستتند. بتا احتستا      اوپك بهاعضاي غير

ريتزي  توليتد برنامته  ين توافق، اما قطع متعهد به ا اوپكِسوي يازده عضو غيرفريز نفتي از

توليد نفتت در متاه متي نست ت بته زمتان        و درياي شمال باعث رشد ساليانه انادا  نشده

 1(.2117المللي انرژي، آوريل آژانس بين) دمشابه سال گذشته خواهد ش

                                                 
1  . IEA(April, 2017). Oil Market Report, Retrieved from www.iea.org 
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 تحوالت طرف تقاضا 

 15/45معتادل   ،1621ميزان تقاضاي جهاني نفت در ستال   1،اوپك ماهنامهبراساس آمار 

همتراه  ميليون بشتكه   38/1شده و اين ميزان با رشد روزانه برآورد ميليون بشكه در روز 

 است. بودهبدون تغيير هاي ق لي بينيو در مقايسه با پي  بود

ميليتون بشتكه در روز در    27/1، در حتدود  2117رشد تقاضاي جهاني نفت در سال  

طتور  و بهشده هزار بشكه در روز بيشتر  11ق لي  نيبيشده  ه نس ت به پي  نظر گرفته

تقاضتاي   رود ميزانانتظار مياست.  شده بينيپي ميليون بشكه  32/46ميانگين روزانه 

 OECD شتورهاي آمريكتايي عضتو    ساير چين و  ،جمله هندساير  شورهاي آسيايي از

 .يافتافزاي  خواهند 

 ه بتا   هستند مناطقيتنها  OECD شورهاي آسيا پاسيفيك عضو ، 2117در سال  

 .همراه خواهند بود اه  تقاضاي نفت 

 درالمللي انرژي بتراي تقاضتاي جهتاني نفتت     آژانس بين شده بينيميزان رشد پي  

ميليون بشكه در روز است. آمارهاي جديد نشتان   1/1حدود  2117نخست سال  ماههسه

،  تره و  ند، چند  شتور خاورميانته  دهد، رشد تقاضا در برخي  شورها نظير روسيه، همي

دوم ستال   هماهت براي سته بنابراين رشد تقاضاي جهاني  ؛رودآهستگي پي  ميه آمريكا ب

بينتي ق لتي ايتن     ته در پتي   شده در حتالي  بينيپي ميليون بشكه  3/1جاري روزانه 

 ميليون بشكه در روز بود. 4/1ميزان 

 ارائه شتده  2117دوم سال  ههماسال تا سهرضه و تقاضا از ابتداي تراز ع 1 در نمودار 

 است.

                                                 
1. OPEC ( April13th, 2017). Oil Market Report, Retrieved from www.opec.org 
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 7317تراز عرضه و تقاضا از ابتدای سال تا ابتدای فصل دوم سال  .1نمودار 
 )ميليون بشكه در روز(

 

 
 

 تحوالت طرف عرضه

ميليون بشكه در روز  32/57، معادل 2116نفت غيراوپك در سال  ميزان ميانگين عرضه

 است. هزار بشكه در روز بوده 641 انهينشانگر انق اض سالتخمين زده شده  ه 

هزار بشتكه در   581 تا نون 2117اوپك از ابتداي سال نفت غير ميزان رشد عرضه

رود  لم يتا و چتين رشتد    اين رشد عمدتاً مربوط به آمريكا بوده و انتظار متي  بوده وروز 

 ميليون بشكه در روز برسد. 84/57غير اوپك به   متري را داشته باشند و  ل عرضه

Demand 

Supply 

Total Stock Changes and Miscellaneous 

 المللي انرژي.بازار نفت آژانس بين ماهنامه مأخذ:
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 4هاي آماري آمريكا، ميزان توليد اين  شور تا پايان ماه گذشته روزانه براساس داده

ميليتون   6/8معتادل   2116 ه اين ميزان در سپتام ر ستال   ميليون بشكه بوده در حالي

 است.  بشكه بوده

 مارسمتوسط قیمت نفت در ماه 

دالر اعالم شد  ته   32/51اي بشكه ،ر ماه مارسميانگين قيمت نفت س د مرجع اوپك د

 2/6درصد نس ت به ماه گذشته  اه  يافت. قيمت نفت برنت در بورس لندن نيتز   7/5

دالر رسيد و نفت وست تگتزاس اينترمتديت در    54/52اي درصد  اه  يافت و به بشكه

 دالر معامله شد. 67/44اي درصد، بشكه 1/7بورس نايمكس با 

 پكتولید نفت او

هزار بشكه در روز در  141دن ال رشد توليد مايعات گاز ط يعي اوپك و نفت نامتعارف به

خواهد رسيد. در متاه متارس    2117هزار بشكه در روز در سال  131به رشد  2116سال 

ميليتون   43/31طتور ميتانگين بته    هزار بشكه در روز به 153توليد نفت اوپك با  اه  

اساس منابع ثانويته  روند توليد نفت خام اوپك بر 2ر نمودار د بشكه در روز خواهد رسيد.

 است. طي سه ماه گذشته ارائه شده
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 . روند تولید نفت خام اعضای اوپك طی سه ماه گذشته میالدی7نمودار 
 )هزار بشكه در روز( 

ژانويه 

فوريه

مارس

 .اوپكمأخذ: 
 

 انداز اقتصادیچشم

 3/3در حتدود   2117اوپك، رشتد اقتصتادي جهتان در ستال      امهاساس اطالعات ماهنبر

اين  است. درصد افزاي  يافته 1/1بيني ق لي است  ه نس ت به پي  درصد برآورد شده

استت.   درصتد تخمتين زده شتده    3، 2116در حالي است  ه ميزان رشد اقتصادي سال 

اقتصتادي   د و رشتد درصت  4/1، 2117در ستال   OECDميزان رشد اقتصتادي اعضتاي   

بينتي ميتزان رشتد    استت. پتي    يورو بدون تغيير در نظتر گرفتته شتده    آمريكا و منطقه

است. رشد اقتصادي چتين   درصد تغيير  رده 2/1به  1/1اقتصادي ژاپن اصالح شده و از 

 7 ته هنتد رشتد اقتصتادي      درصد تغيير  رده در حتالي  3/6درصد به حدود  2/6نيز از 
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درصتد   2/1درصتد بته    1بيني رشد اقتصادي روسيه از . پي درصد را تجربه خواهد  رد

 است. شده درصد و بدون تغيير در نظر گرفته 5/1تغيير يافت و رشد اقتصادي برزيل 

 نفتی در جهان هایفرآوردهوضعیت 

 طتوري بته  ؛دنتيك، عملكردي پيييده داشتنآتال ها در حوزهبازار فرآورده ،طي ماه مارس

هتاي  ستوخت  عرضته اي صادرات بنزين و در عتين حتال بتا افتزاي      ه ه با ن ود فرصت

در منطقه بازارهاي اروپايي تحت تأثير قرار گرفتند. در آمريكا بتا افتزاي     1يتقطيرميان

ينتد پااليشتگاهي بتراي گريتدهاي     ي بنتزين در  نتار عمليتات به تود فرآ    ي داخلت اتقاض

متيالدي،   طتي متاه گذشتته    تقويت شد. همينتين  2هاي سود پااليشيتابستاني، حاشيه

ها با ضتع  همتراه   ها در آسيا، بازار فرآوردهپااليشگاه عليرغم آغاز تعميرات فصلي و بهاره

د در ايتن منطقته، تحتت تتأثير ن تود      يزيرا عمالً اين نوع بازارها با وجود افزاي  تول ،بود

از يك ميليارد  آربيتراژ شرق به غر  در سنگاپور بي در آربيتراژ قرار داشت. محدوديت 

 دالر رسيد. 31/7اي دالر نس ت به سال ق ل  اه  و طي ماه مارس به ميانگين بشكه

گتاز، بنتزين و   هاي اصلي نفتي فو  خليج فارس اعم از نفتميانگين قيمت فرآورده

يافتت. رونتد قيمتت     اه  نست ي   2117 فوريهنس ت به ماه  مارسنفت سفيد طي ماه 

 است. ارائه شده 3نمودار  اصلي در اين سه فرآورده

 

 

 

                                                 
1  . Middle Distilate 

2. Refinery margins  
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 مارسهای سه فرآورده نفتی فوب خلیج فارس طی ماه . متوسط قیمت0نمودار 
 )دالر به ازاي هر بشكه(

مأ

 .شر ت ملي نفت المللامور بينخذ: 

 

 ای ايرانهای هستهوضعیت همكاری روسیه در پروژه

ستويه  سيه براي همكاري دوان ايران و روها و مذا رات اخير صورت گرفته ميطي رايزني

هتتاي مختلتت  علمتتي، اقتصتتادي و بازرگتتاني؛ تصتتميماتي در نشستتت هفتتتم  در بختت 

اي بوشتهر  خصتو  گستترش نيروگتاه هستته    ماه سال جاري اتخاذ شتد  ته در  ردينفرو

اي اشاره توان به اعالم همكاري بيشتر روسيه براي ساخت و توسعه رآ تورهاي هستهمي

. استت  1شر ت دولتي انرژي اتمي روسيه موسوم به رساتام ،افق رد. مجري اصلي اين تو

عنتوان  بته  2116ميليتارد  يلتووات ستاعت در ستال      37/146با توليد بترق  اين شر ت 

                                                 
1  . ROSATOM (The State Atomic Energy Cooperation) 
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ستاخت   ،2114طرح شده است  ه طي قرارداد ستال  بزرگترين شر ت برق اين  شور م

ت. همكتاري ايتن   است  اي ايران واقع در بوشتهر را بته عهتده گرفتته    دومين رآ تور هسته

ا نون در مصر و اردن نيز فعاليتت  . اين شر ت همآغاز شد 1445شر ت با ايران از سال 

ماه ستال  دوم فروردين با همتاي روسي خود در هفتهايران جمهور دارد. در مالقات رئيس

اساس اين هاي انرژي، اقتصادي و سياسي منعقد شد. بر، قرارداد همكاري در حوزه1346

بوده  ه پس از مصرف اين  1سوخت رآ تور بوشهر   نندهدها شر ت رساتام تأمينقراردا

هتا و  زنتي رغم گمانته د. عليت بايستت بتراي پتردازش بته روستيه ارستال گترد       سوخت مي

م اي ايران، امكان ارتقتاي اورانتي  ههاي هستخصو  پيشرفتها درهاي غربيسازيمسئله

ر و دليل عمليات تعميت به 2117سال  ماه ژانويه وجود دارد. از اواخردر رآ تورهاي جديد 

مقامتات ستازمان انترژي اتمتي      غيرفعال شد  ه به گفتته  1بوشهر  گيري، رآ تورسوخت

زودي رآ تورهتا  دو ماهته معمتول و رايتج استت و بته      ان، اينگونه عدم فعاليت در بازهاير

 گيرند.فعاليت خود را از سر مي

اي يك گيگتاواتي استت  ته در ستايت     يروگاه هستهيكي از چهار ن 2رآ تور بوشهر 

شتود. قترار استت چهتار     توسط شر ت رساتام ستاخته متي   ،قرارداد منعقد شده برم ناي

 (.2114نوام ر  21رآ تور ديگر در مناطق ديگري از  شور ساخته شود )ميس، 

اي بوشتهر را   ار ساخت نيروگتاه هستته   1471 دهه منس آلمان در نيمهشر ت زي

نتاوري و تجهيتزات   اما پس از پيروزي انقال  اسالمي، شر ت رساتام با ادغام ف ، رد آغاز

 اندازي اين رآ تور پرداخت.ساخت و راه موجود به ادامه

 ي منطقته اي در ميتان  شتورها  هاي هستهدر جدول ذيل فهرست و وضعيت پروژه

 است. طور خالصه بيان شدهمنا به
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 منا ر منطقهای دهای برق هستهپروژه جدول

 كشور
یروسايت/ن

 گاه

 اندازیراهزمان 

 پروژه

ظرفیت 

 (گیگاوات)

تعداد 

 واحدها

(Units) 

میزان 

گذاری سرمايه

 مورد نیاز
 (میلیارد دالر)

 وضعیت موجود

حال اجرا: در

 ايران
 5/3 يك يك 2111 بوشهر يك

اي و عمليات دوره

 2113متناو  تا سال 

 تحت اجرا:
 امارات متحده عربي

 21 4 6/5 2121 را ابا
ساخت شر ت  پكو  ره 

وارد  2121همه در سال 

 شوند.ش كه مي

 تحت اجرا: 

 ايران
 5/5 2 يك 2124 بوشهر دو

 -ساخت شر ت رساتام

ساخت از مارس  عمليات

 .است آغاز شده 2117

ريزي شده: برنامه

 ايران
 5/5 2 يك 2126 بوشهر سه

عمليات ساخت به رساتام 

 است. سپرده شده

 4/24 4 8/4 28-2124 دَبا مصر
ساخت رساتام از طريق 

 ميليارد دالري 25وام 

 اردن

 وسير اَمرا 

(Qusayr 

Amra) 

- 2 2 11 

توسعه روسيه تأمين 

 شود.مالي مي

بعيد است  ه شر ت 

رساتام عمليات ساخت 

 را به عهده گيرد. آن

 .2117مارس  31نامه ميس، هفته مأخذ:

 

اي تحتت نظتارت   هتاي هستته  ، ا ثر پتروژه مشخص شده باالجدول  همانطور  ه در

شر ت دولتي رساتام روسيه قرار دارد و گسترش فعاليت ايتن شتر ت در  نتار شتر ت     

و دولت خودگردان  ردستتان   در  شورهايي نظير عراق، مصر، لي ي 1نفتسوباالدستي ر

                                                 
1  . Rosneft 
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 1(.2117مارس  )ميس، مناست منافع ژئوپليتيك مسكو در منطقه افزاي  نشانه

 

 7317تعیین روندهای جهانی مسائل انرژی در گزارش شورای جهانی انرژی در سال 

اساس گزارش اخير شوراي جهاني انرژي، تغييرات آ  و هوا همينان از مهمترين مسائل بر

 41انترژي در بتي  از    يريزرنامه ارشناس ارشد ب 1211رود و بي  از شمار ميجهاني به

خصو  تغييترات آ  و   متري در 2هايقطعيت ا نون در مطالعاتشان عدمجهان هم شور 

ا نتون  دبير شوراي جهاني انرژي، انتقال در انترژي هتم   3 ريستوف فري . به گفتههوا دارند

در تمتام نقتاط جهتان     4هتاي پرنوستان  االهتا   رود. قيمتشمار مي ليدي به هعنوان واژبه

هتا و   ننده نگراني ننده و مصرفرژي در  شورهاي توليداما ره ران ان ،اي مهم استمسئله

شتدت بته واردات   جمله اينكه ا ثر  شتورهاي آستيايي و آفريقتايي بته    هايي دارند ازدغدغه

اي و هاست. در  شتورهاي خاورميانته  ها عامل ايجاد عدم قطعيتاند در نتيجه قيمتوابسته

 ننتده  اند  ه اين امر اثر تعيينني وابستهب)منا( عمدتاً به صادرات هيدرو رآفريقاي شمالي 

 5(.نفت و گاز مدت آنها دارد )مجلههاي بلنددر استراتژي

، يكي از مهمتترين عتدم   2117اساس گزارش اخير شوراي جهاني انرژي در سال بر

قيمت نفت هاي نفت خام است.  اه  هاي  اال در مناطق منا، قيمتهاي قيمتقطعيت

ايتن   ا با مخاطره مواجه  رد  ته ادامته  داخلي اين  شورها ر بودجه 2116در طول سال 

                                                 
1  . "Rosatom Starts Work on New Iran Nuclear Plant, Cementing Russia's Mena 

Presence"; Retrieved March 31th , 2017 from www.mees.com 

2. Uncertainties  

3. Christoph Frei  

4. Comodity prices  

5. Oil&Gas Journal   
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 گذار بوده و سناريوي جديتدي را رقتم زده  هاي بلندمدت مالي آنها اثرنگراني در سياست

خصتو  امنيتت درآمتدهاي    اي درهتا ميتان سياستتگذاران منطقته    است. افزاي  نگراني

مصرف انترژي در داختل ايتن  شتورها     مديريت  مدت نفتي باعث اثرگذاري بر شيوهبلند

هتاي   ه اثر مستقيم آن باعث توجه روزافتزون بته گستترش انترژي     طورياست. به شده

هتاي انترژي و شتدت انترژي استت  ته بتر مصترف         هاي برق، قيمتت تجديدپذير، قيمت

الذ ر، نگراني موارد فوق زيربناي همه روزافزون داخلي انرژي در منطقه اثر مستقيم دارد.

موجتب   ند، بهقطعيت  متري را منعكس ميرشد اقتصادي است  ه اثر بيشتر و عدم از 

هاي پايين نفت براي اقتصاد اين  شورها بسيار بد و نتامطلو  استت.   ترديد قيمتآن بي

صتورت  به نوعي بته  2116ه همينان در سال هاي خاورميانجاي تعجب نيست  ه پويايي

 2116همينان به ستال   2115ه اين روند از سال هاي بحراني باقي مانده  عدم قطعيت

رت ته از  ستگذاران عتالي است. خطرات ژئوپليتيك موضوعي است  ه سيا منتقل شدههم 

باشتد. در   داشتته  موخته  ه چگونه در اين شرايط بقااما به نظر اين منطقه آ ،آن آگاهند

هتاي  عدم قطعيتت خطر  وريستي و حمالت ساي ري به منطقههمين راستا، تهديدهاي تر

گذار استت.  ها بر تجارت برق و گاز ط يعي اثراست. اين عدم قطعيت بحراني نزديك شده

 قطتر بته امتارات از طريتق ختط لولته       در مورد گاز، هنوز نتايج افزاي  م ادالت گازي از

 ه توسط مقامات 1ايمنطقههاي ارت اطي درونش كهدر مورد برق،  دلفين، نامعلوم است.

GCC اما  شتورهايي   ،وجود آوردههاي بجاد شده، فرصتي براي ايجاد بازار برق منطقهاي

 اند.اند، هنوز در مورد شكل اين بازار به اجماع نرسيده ه در اين ارت اط توافق  رده

                                                 
1. Regional interconnection grid  
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افزاي  توليد گاز ط يعي در منطقه و  تاه  توليتد گازهتاي     اسطهوهجي نيز ببازار ال.ان.

رفتع   هتاي جي يكي از مهمترين راهاثري خطي دارد. واردات ال.ان. ،محليهمراه از ميادين نفتي 

در ميتان آن  شتورها   و  GCCويژه ميان  شورهاي عضتو  ه م ود گاز در منطقه است ب مسئله

 است.شده  جي ساختهت اخيراً تجهيزات جديد واردات ال.ان.در  ويت و امارا

عنوان اقدامات  تاه   اي در ابوظ ي بههبي( و چهار رآ تور هستوسنگ پاك )دزغال پروژه

هاي زيتاد  شتورهاي منطقته    است. عليرغم تالش هشدعدم قطعيت سياستگذاران انرژي مطرح 

هتاي  گذاري در بخ  فتوولتائيك و انرژي تجديدپذير خورشيدي و  تاه  هزينته  براي سرمايه

 .1(وراي جهاني انرژيرود )شمي شمارعنوان يك عدم قطعيت بحراني بههنوز به ،توليد آن

 

 7ای در میدان گازی مشترك ايران و قطرهای آتی توسعهمسائل پیشرو و برنامه هنگاهی ب

نتد  اساس اعالم شر ت نفت قطر در سوم آوريل سال جاري، مقامات اين  شتور در نظتر دار  بر

 شتود ايتن  متي  بينتي آغاز  نند. پي  0گازي جديد در بخ  جنوبي ميدان شمال يك پروژه

افزاي  دهتد. ميتزان    درصد 11معادل  عب در روزوت مكميليارد ف 2پروژه ميزان استخراج را 

د فتوت مكعتب در روز استت. گتاز استتخراج      رميليا 2معادل  4 نوني توليد گاز ط يعي )خام(

در ( NGLر است و گاز ط يعتي متايع شتده )   شده از ميدان شمال در حد بااليي از نوع گاز تَ

بته   رسد تتا فروش ميه ميليارد فوت مكعب در روز ب 4/1د. بنابراين حدود دارآن سهم زيادي 

حر ت نخستت قطتر بته     اين امر به نوعي ال ت ديل شود.هزار بشكه در روز ان.جي. 51حدود 

                                                 
1  . World Energy Council (2017). "World Energy Issues Monitor". 

2. MEES, (April 7th 2017). "Qatar Restarts Gas Expansion Plans as Iranian Output of 

Shared Field Soars". Retrieved from www.mees.com 

3. North Field  

4. Raw Gas  
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يتن پتروژه از   چون اجراي ا ،باالدستي گازي است مانت اجرايي براي يك پروژهسوي تعيين ض

ميليتارد   4/1 پتروژه  عمليات اجتراي (. 2115ا ت ر  17 ،است )ميس مصو  شده 2115سال 

، عمليتات متوقت    2115اما پي  از سال  ،در ميدان شمال صورت گرفته 1فوت مكعب بارزان

 ن شتده تعيتي  2118تا ستال   مربوطه اين ميدان و پروژه براي توسعهاست. مهلت قانوني  شده

ميليتارد   8/17در نظتر داشتتن فتروش    . با است هاجراي آن افزوداما دولت قطر به مهلت  ،بود

فوت مكعب از ميدان بارزان در ستال جتاري،    4/1با احتسا  روزانه  ودر روز گاز فوت مكعب 

 رسد.ميليارد فوت مكعب در روز مي 21 حدود براي نخستين بار سطح  ل استخراج به

د استيديته )ترشتي( گتاز و    خصتو  تغييترات زيتا   هاي فني قطتر در يكي از نگراني

هتا  همينين پتايين آمتدن فشتار برختي از چتاه      ،ال موجود در گاز است.جي.نتواي امح

ستريع ستهم قطتر از     وي ديگر، نگراني ايران از توستعه سدهد. ازجريان گاز را  اه  مي

ميدان فرامرزي )ميدان مشترك قطر( است  ه باعث تفاوت در فشتار ناشتي از مهتاجرت    

ستهم ايتران از ايتن     ،جنتوبي پارس  وجود توسعه با گردد.مي كگاز در امتداد مرز مشتر

 است. تريليون فوت مكعب بوده 464تريليون فوت مكعب و در مقابل، قطر  436ميدان 

عتب در روز گتاز ختام    كميليتارد فتوت م   18حال حاضتر، ايتران از پتارس جنتوبي     در

روز عب در ميليارد فوت مك 8/14معادل  2116سال  اين ميزان در ژانويه . ندراج مياستخ

برداري برسد، سطح استخراج گاز ايتران از  پارس جنوبي به بهره فاز توسعه 24بود. اگر تمام 

ميليتارد   8ميليارد فوت مكعب در روز خواهد شتد  ته در حتدود     14/28حدود  اناين ميد

 مارس(. 24فوت مكعب در روز بيشتر از سطح استخراج  نوني قطر خواهد بود )ميس، 

                                                 
1  . Barzan Project 
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ن  تل گتاز ختام    ابارزان در قطتر، ميتز   اي جديد و پروژههاي توسعهن طرحبا عملياتي شد

اساس اطالعات آمتاري از  ميليارد فوت مكعب در روز خواهد رسيد. بر 24به استخراج شده از آن 

ميليون تن  62/74جي قطر معادل جي، ميزان صادرات گاز ال.ان.ال.ان. 1الملليوارد نندگان بين

ميزان سهم ايران و قطر از ميدان  4در نمودار  است. وت مكعب در روز بودهميليارد ف 6/11معادل 

 است. هاي آتي ارائه شدهبيني براي سالو پي  2116هاي مشترك گازي طي سال
 

 . میزان تولید گاز خام ايران و قطر از میدان مشترك پارس جنوبی4 نمودار
 فوت مكعب در روز( ارد)ميلي         

 
 .هاي ميسملي نفت ايران، وزارت نفت قطر، بي پي، برآوردها و تخمين شر ت مآخذ:

 

                                                 
1. Group of International LNG (GIIGNL)  
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وت مكعب در روز از طريق ختط  ميليارد ف 4/1، طي قراردادي در حدود بر اينعالوه

شود  ه بتا احتستا  آن ستطح  تل     عربي و عمان صادر مي تحدهدلفين به امارات م لوله

 رساند.در روز مي ميليارد فوت مكعب 5/12صادرات گاز قطر را به 

مكعتب استت  ته    ميليتارد متتر   1/8اين در حالي است  ه سطح صادرات گاز ايران 

ت گتاز بته ارمنستتان و    شود. با احتستا  حجتم انتدك صتادرا    ميعمدتاً به تر يه ارسال 

 رسد.  مكعب ميميليارد متر 4گرجستان حجم  ل صادرات گاز ايران به  متر از 

گرچته  جملته اينكته   از ،گاز ايران و قطر مطرح است خصو  صادراتدرمسائلي نيز 

امتا   ،جي قطر نس ت به ستال ق تل افتزاي  يافتته باشتد     صادرات گاز ال.ان.ممكن است 

جنتوبي، از ستطح واردات    جي اين  شور نظير ژاپن و  رهترين وارد نندگان ال.ان.اصلي

جتي استتراليا   صادرات ال.ان. نند و ميزان وارد مي اند و عمدتاً از استراليا گازخود  استه

 (.2117فوريه  11است )ميس،  اي افزاي  يافتهطور قابل مالحظهبه آسياي شرقي به

شود و قترار استت   توليدات گاز ايران در داخل مصرف مي ازسوي ديگر، بخ  عمده

اي بته  مكعب در سال به حجم صادرات گتاز ختط لولته   ميليارد متر 21 در 2121تا سال 

جن   قابل توجهي بتراي   2121رسد تا سال نظر ميو عراق افزوده شود. بهمقصد عمان 

 2125-2124هتاي  اما در سال ،فتداجي اتفاق نيفزاي  توليد و سطح تقاضاي گاز ال.ان.ا

تكميتل   ،تترين تحتول متورد انتظتار    به نظر تحوالتي در اين خصو  صورت گيرد. عمده

 مارس(. 24جي باشد )ميس، ايران ال.ان. ميليون تن در سال در  ارخانه 5/11 پروژه

وودمكنزي، ظرفيت  نوني انتقال گتاز از ختط لولته     هاي مؤسسهبينيبراساس پي 

ميليارد فوت مكعب  افي نيستت و الزم استت بتراي     4/1دلفين قطر براي فروش روزانه 

 .شود ميليارد فوت مكعب در روز در نظر گرفته 3/1تغيير حجم انتقال ظرفيت مازاد 
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هتاي عربستتان بتراي    دليتل بدعهتدي  انتقال گاز به  ويت به سوي ديگر، خط لولهاز

ا تمتام ايتن مستائل    اما ب ،خط لوله از حريم اين  شور همينان مسكوت مانده است ع ور

 است. دلفين امكانپذير اعالم شده گسترش خط لوله
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