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 مقدمه 

تقاضا   ی، است. به طور کل بینییشقابل پ ایینده آ یک خود در  یگاهجا یابیدر حال باز فراساحل داری دکل یبازار جهان

اواخر سال  یندوره ب  یبرا پیشتراز آنچه که  یزانم  ینوجود دارد که ا یاست، هرچند شواهد  یشمچنان رو به افزاه

توان به آینده  می  یاطوجود دارد که با احتنیز  یلی و دال کاهش یافته است، اما یشده بود، کم بینییش پ 2021و  2019

  3/16%   حدود   2021و    2019  یهاسال   ینب  های حفاری دریاییدکل   ی برا  یکه تقاضا  شودیم   بینییش . پبود  ینخوشبآن  

 تقاضا رود ی برسد. انتظار م 2021دستگاه در سال  550به  2019دستگاه در سال  473تقاضا از  یانگینو م یابد  یشافزا

  388  به  ،رشد   5/12%  با   2019دستگاه به طور متوسط در سال    345از    و   د ده  یل را تشک  یشافزا  ین ا  یت جکاپ اکثر  برای

  69از  تواند ی م های حفاری نیمه شناوردستگاهبرای تقاضا  ، شناور های دکل خش ب در. برسد  2021 سال در دستگاه

  59از  یحفار هایکشتی  یبرا یتقاضا  شودی م بینییش که پ یدر حال یابد، یشافزا( 21/ 7%)دستگاه  84دستگاه به 

  ی هابرنامه   یانداز مثبت بازار با توجه به قوت گرفتن اجرا که چشم  یی. از آنجایابد   یشافزا(  32/ 2%)دستگاه    78دستگاه به  

 تقاضا وجود دارد.   یشافزا یلشده است، پتانس یت تقو یندهماه آ 18

  یهاپروژه  یبرخ یدر اجرا یرتأخ ی احتمال یها، زمزمه شودبینی می یش تقاضا در کوتاه مدت پ یشافزا ینکه ا ی حال در

نفت    یمت . هرچه قکرده استو بعد از آن منتقل    2021را به    آنو    شده  2020تقاضا در سال    یش باعث افزا  ، یبزرگ حفار

و اختالالت بازار در عرصه   یخشک در  یمتارزان ق حفاری هایینه ه در مقابل گزیژ بماند، به و ی باق یدارو نسبتاً ناپا یینپا

 . شودی منیز تر امر محتمل  ینا ؛یتیکی و اختالفات ژئوپل ی جنگ تجار یر نظ یعموم

 های دریایی تعریف انواع دکل

های حفاری دریایی  سازی ترمینولوژی مورد استفاده در گزارش الزم است تا تعریف انواع دکل یکساندر اینجا برای 

 مشخص گردد. 
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 دکلهای حفاری دریایی انواع  -1شکل 

 تأسیساتمعادالً   Semi-Submersibleمعادالً جکاپ، نوع   Jack-up Rigدر این گزارش معادل مورد استفاده برای 

 های حفاری مورد استفاده قرار گرفته است.معادالً کشتی  Drillshipو  حفاری نیمه شناور 

 

 رخ خواهد داد انهیدر خاورمتقاضا رشد  عمده: هاجکاپ

  136ن آن به و رساند  2015قرارداد خود در سال  یدارا  حفاری دستگاه 130 یهمچنان با عبور از رکورد قبل انهیخاورم

 نیانگ یبا م 2021در سال  رود یانتظار م  ندهیدو سال آ یجکاپ است. ط برای بخش عمده تقاضا شتازیهمچنان پ ، مورد

نفت   یمل یهاشرکت  یاز سو شتریب انهیدر خاورم اضا. تقابد یمنطقه همچنان ادامه  نیدستگاه، رشد تقاضا در ا 5/152

و امارات متحده   ی عمدتاً در قطر، عربستان سعود  ، خود د یتول ش یداف افزاال تحقق اهکه به دنب ابد یی م ش یمنطقه افزا

  شی افزا هامتیتقاضا، ق  شیمانع افزا ی کیتیعوامل ژئوپل ای یهستند و در صورت عدم بروز تحوالت خاص جهان یعرب

در نظر دارد ناوگان   ،ی نفت داخل  د یتول   ش یبا هدف افزا  ،یشرکت آدنوک ابوظب  ،یفعل  یهااز برنامه   ی .  به عنوان مثالابد یی م

 دهد.   شیافزا ندهیچند سال آ  ی دستگاه ط 40تا   35دستگاه به  27خود را از  داری دکل

 نیدر هم  .ابد ی  ش یافزا  2021تا    7/22  دستگاه در حال حاضر به  7/14  نیانگ یناوگان دکل از م  شودی م   ینیبش یدر قطر پ

خود   ت یفراساحل، موقع ن یادینفت خام سبک و م لیپتانس شتریه بقصد دارد با توسع ی حال، آرامکو در عربستان سعود

کم عمق در عربستان   یهادر آب   نی ادیتوسعه م  شودی م  ینیبشی برتر نفت در جهان حفظ کند. پ  دکنندهیرا به عنوان تول

 دهد. لیآرامکو در کوتاه مدت را تشک  یسعود د یجد  منابع  از   60%از  ش یب ،حائلو منطقه   یسعود
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از    نیانگ یکه به طور م  رودی و انتظار م شودی م ینیبشیتقاضا پ شیهند همراه با افزا انوس یدر منطقه اق د یشد  یرشد 

  یهاکه به لطف بازگشت پروژه   رودی انتظار م  نیبرسد. همچن  2021در سال    دستگاه  6/37  به  2019دستگاه در سال    4/28

.  در این منطقه شاهد باشیمرا  تی از فعال  یباالترسطح  ،یربغ ی قای آفر کشورهای بلندمدت به دستور کار دانیتوسعه م

دستگاه   3/20  به طور متوسط به   2019دستگاه در سال    14  نیانگ یبا م  سهیتقاضا در آن منطقه در مقا  شودی م  ینیبشیپ

  نده یروند در آ  ن یا رود ی . انتظار نممیهست ک یدر مکز هاتیفعال  وسته یشاهد رشد پ نی. همچنابد ی ش یافزا 2021در سال 

 ن یانگ یبه حداکثر خود برسد که به طور م یفعل یهای نیبشیبا پ 2021گرچه ممکن است در سال  ابد،یکاهش  کینزد

 دستگاه خواهد بود.   2/32

 

 بازارها کند است یدر برخ  اهبازار جکاپ یایاح

  بینی یش شمال پ یای . در درشودمشاهده نمی  یراز رشد چشمگ  ییهانشانه ، جهان یاز بازارها برخی در  شود،ی م گفته

دستگاه   8/29  یعنی  2019سال    یتقاضا   یانگینباالتر از م  یدستگاه است که فقط کم  7/30  برابر  2021  سال  یتقاضا برا

هستند.   2021سال    ی خود را برا  یازهای کردن ن  ییدرحال نها  رها اپراتو  یرا محدود تقاضا وجود دارد ز  یش است. امکان افزا

  یل کاهش به دل  یبماند و با اندک یدستگاه باق 0/46 ودهحد متقاضا در  2019که در سال  رودی در خاور دور، انتظار م

 .برسد   2021دستگاه در سال  0/43، یگرها به مناطق دو انتقال دکل  ییجاجابه

کند.   یادی ز ییر تغ  ی شمال یکایها در آمرجکاپ ی تقاضا برا  یندهدو سال آ یکه ط  شودینم بینی یش پ یب، ترت ینهم به 

  ی کار یهافرصت  شودی م بینییشپ 2020سال  یمهاما پس از ن کند،ی دکل در بازار کانادا کار م یکدر حال حاضر تنها 

  یهادکل  یری نرخ به کارگ یکاآمر یجلکه در خ رودی شود. انتظار م  لمنتق یگری برود و به منطقه د یناز ب یزدکل ن ینا

  ین ب ید جکاپ در منطقه با یتقاضا ی، . به طور کلیابد کاهش  ی موجود نسبتاً ثابت باشد و هر ساله در فصل طوفان کم

ها در  جکاپ رای تقاضا ب رودی انتظار م ی، جنوب  یکای بماند. سرانجام، در آمر ی دستگاه در طول دوره باق 0/11و  0/10

 .یابد  یش به چهار مورد افزا ینده تا دو سال آ تواند ی بماند، اما م  یدستگاه باق 2منطقه ثابت و کم در حد 
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 2021تا  2020 هایدر خالل سال جکاپ یجهان یتقاضا بینییشپ -2شکل 

 

 یی در مثلث طال هایتفعال یشافزا: شناورتأسیسات حفاری  

که    ،است  یی در مثلث طالفعالیتها    ی نسب  یاتح  ید ، متأثر از تجد شناورتأسیسات حفاری    یتقاضا برا  یش افزا  ی،طور کل   به

تداوم   ، یان به همراه گو ی جنوب یکایدر کل منطقه آمر شناور تأسیسات حفاری  یت . فعالهمراه است یز ن یر با تأخ ی تا حد 

شرکت  ، یلکار کند. در برز مبیلاگزون  یقادر است برا  2021که به طور بالقوه تا پنج دستگاه در سال  ییجا ،یابد ی م

 . است  ؛ رها شده بودند   اً یرکه اخ  ، تأسیسات حفاری شناوریاز    یتعداد انگشت شمار  یگزینیپتروبراس سرانجام در حالت جا

کشور   ینا یشانمکیپ یادین در م به ویژه نقش خود  یشدر حال افزا یبه آرام  یخارج یکه اپراتورها یامر در حال ینا

در    تأسیسات حفاری نیمه شناور  ی تقاضا برا  شودی م  بینییشدر آنجا خواهد شد. پ  یجد   بتدر گرفتن رقا  باعث  ،هستند 

  یکه تقاضا برا ی در حال یابد، یشافزا 2021در سال  دستگاه 3/10 به  2019دستگاه در سال  8/4 یانگینمنطقه از م

  ینگرچه ا ؛برسد  2021در سال  دستگاه 23/ 4 به 2019دستگاه در سال  4/14 یانگیناز م تواند ی مهای حفاری کشتی 

 .باشد  ینانهبخوش  یتا حدود  تواند ی مرشد  سرعت
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به طور    ی حفار  هایکشتی بازار    یشیباعث رشد افزا  یغرب   یقایدر سراسر آفر   یقعم  ی بلند مدت توسعه در آبها  هایبرنامه 

تأسیسات حفاری نیمه شناور  بازار خواهد شد.  2021دستگاه در سال   16 به  2019دستگاه در سال   4/11 از یانگینم

، اما پس از اکتشاف  طقه وجود دارد های اندکی نیز در این مناصوالً پروژهثابت مانده است و    یبه طور اساس   یقادر غرب آفر

وجود دارد. در حال حاضر،  یجنوب  یقایدشوار در آفر ی یطدر محآن هم کارها   ین انجام برختوتال در برولپادا، امکا یراخ

ای توسعه  پروژه  ی تعداد رود ی متمرکز است که انتظار م 2021سال  یلتا اوا 2020سطح تقاضا در اواخر سال  ینباالتر

را   یتانی، سنگال و مورغناراتورها در به صورت بالقوه تعداد اپ تواند ی امر م ین آغاز شود، اما ا نیجریه بلند مدت در آنگوال و 

 . دهد  یش کاغذ افزا ی روتنها 

. کند ی آنها را به هم متصل م  یکمکز یجهستند، خل یامناطق جداگانه یمرکز یکای و آمر ی شمال یکایکه آمر یحال در

 یندر حال حرکت ب  تأسیسات حفاری شناور است که  ینا یم،شاهد آن باش  ین از ا یشترب یم که انتظار دار یدیروند جد 

در   یخارج ی توسط اپراتورها یاکتشاف اریحف یهدر مراحل اول یژهبه و یک، مکز یجخل یکیو مکز  یکاییآمر یهابخش

اجرا دچار مشکل   یو برامدت  عموماً کوتاه    یکها در مکزاز برنامه   یاحال، بخش عمده   ین. با اباشند   یکمکز  یقعم  یآبها

  .شودی م  تأسیسات حفاری در منطقه   تعداد   یت باعث تقو،  و توباگو  ینیداددر تر   هاافزایش فعالیت   تنها  ،یب ترت  ین هستند. به ا

دستگاه   22دستگاه و    2/2   تأسیسات حفاری نیمه شناور  یامسال به طور متوسط برا  شناورتأسیسات حفاری    یتقاضا برا

ارقام   ین، ایک در حال اجرا در مکز ی اکتشاف هایینکمپ  یتموفق یزان خواهد بود، اما بسته به م یحفار  هایکشتی  یبرا

 . معطوف شودبه هر دو طرف  ه یند دو سال آ یط توانند ی م

شناور   یمه ن ی حفار تأسیساترشد کند. بازار  ی به آرام یندهدو سال آ یط ی شمال یکایتقاضا در آمر شودی م  بینیپیش

 یکا، آمر  یج در خل  . در انتظار شروع هستند   ی برنامه اکتشاف  ینچند   یرا را در کانادا تجربه خواهد کرد، ز  یشتری کوچک رشد ب

انتظار    یب، ترت  ین . به همشودی استفاده م   یقعم  یمه ن  ساحل  باریکی از   یه ناح  ن تأسیسات به صورت محدود و تنها در اما ای

دستگاه در   5/ 3 از یانگیند کند و به طور مشناور در منطقه به طور مداوم رش  یمه ن یتأسیسات حفار یتقاضا برا رودی م

که در دو سال  رود ی انتظار م ی،حفار  هایکشتی به بخش  یبرسد. با نگاه  2021دستگاه در سال  7/ 4 به 2019سال 

  ی حفار یتقاضا برا یه. بقمشغول فعالیت باشد در کانادا  2020برنامه کوتاه مدت در سال  یکدستگاه در  یکتنها  یندهآ

  ایتقاضا بر رود ی شناور در منطقه، انتظار م یمهن یحفار تأسیسات ی شود. مشابه تقاضا برای حاصل م یکا آمر جیاز خل

  20/ 1 به  ی دستگاه در سال جار 18/ 2 از  یانگینباال برود و به طور م یندهدو سال آ یط ی به آرام ی حفار هایکشتی 

 .برسد   2021دستگاه در سال 
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  ینقشاکتشافات انجام شده در چند سال گذشته،  با توجه به است که  ی شرق یقای شاهد رشد آفر یگرجمله مناطق د از

ند مدت  برنامه توسعه بل ینچند  ی، دارا یژه ، به ویکخواهد کرد. موزامب یفاا ی حفاری شناورها یعمده در رشد تقاضا برا

از سطح    یشترب  یلی، اما نه خخواهد ماند   ی فعال باق  یزن  یانمارهمراه است. م مبیلاگزون  و انی  ،   آنادارکو در دستاست که  

 .یفعل

 

 ماندی م  ی قدرتمند باق یشمال غرب  یاروپا  یحفار  یدر بازار شناورها نروژ

  یشافزا یک  رود ی انتظار م و  ماند ی م  ی اقنروژ، همچنان در منطقه شمال غرب، غالب ب ی حفار هایکشتی اروپا، بخش  در

. ید را تجربه نما 2021دستگاه در سال  9/27تا  2019در سال دستگاه  6/25از  یانگیندر تقاضا را به طور م  ینسب

دوم و سوم سال و کاهش آن در طول زمستان در سال  تقاضا در سه ماهه یش افزا یآشنا یکه الگو  شودی م  بینییشپ

  2/5به    2019در سال    7/2از    یحفار  هایکشتی   یانگینکه به طور م  شودی م  بینییش پ  یترانه. در مد یابد ادامه    یزن  2021

متمرکز خواهد  الی فلسطین اشغو حوضه لوانت مصر، قبرس و  یترانه تقاضا در شرق مد  ینا  یشتر برسد. ب 2021در سال 

به   2019دستگاه در سال  7/2مداوم از  یششاهد افزا یانگینشناور به طور م  یمهن یحفار تأسیسات رود ی م تظارشد. ان

 باشد.   2021در    دستگاه  2/4

احتماالً   یوزلند،و ن  یا. در استرالخواهیم بودتقاضا اندک    یشافزا  یا  یشعدم افزا  ، شاهد یقعم  یهابازار آب   گوشه و کنار در  

  0/5 از یانگینبه طور م یابد،ی م یشافزا اییه چرا که تقاضا تنها به صورت حاش  یافت واهد نرخ رشد تعداد دکل تداوم نخ

تقاضا   شودی م  بینییش که پ  ی، در حالرسد می   2021دستگاه در سال    5/ 3به    ،یشناور در سال جار  یمهن  یدستگاه حفار

 .بماند  ی به صفر باق یکنزد  یامدت زمان صفر   ینا یبرا   یحفار هایکشتی  یبرا

دستگاه در   11/ 5حول و حوش  2021 یانحاضر تا پا از زمانشناور  یمهن یحفار  یهادکل یبرا  یخاور دور، تقاضا در

  ی خواهد ماند. در حال  یدستگاه باق   یک مدت زمان در محدوده    ینا  یبرا   یحفار   ی شناورها  ینوسان خواهد بود و تقاضا برا 

در ژاپن شناور    تأسیسات حفاری  ی برا  ی اندک  یف شده است، تقاضایتعر  ین چمنطقه در سواحل    یهاتمام پروژه   یباًکه تقر

کند.   یدادر  تابستان کار پ  یهد تا در روس نباش   یدوار ام  تواند ی م  شناور   یمه ن  ی وجود خواهد داشت، به عالوه چند دکل حفار

سال  استگاه  تد 8/1در محدوده  ی حفار  ی شدن بازار شناورها یدارشاهد پا ی جنوب شرق  یای است که آس  ی در حال ینا



 
 

7 

 :  2021در  یاییبازار دکل در 
 خود  یگاهجا  یجیتدر یابی خارج از کانون توجهات امروز و در حال باز

  3/2و  1/2 ی بینبه ارقامشناور  یمه ن یحفار یهابازار دکل  ینده دو سال آ یکه ط شودی م بینییش است و پ 2021

 . یابد  یشدستگاه افزا

 
 2021 و 2020تقاضای جهانی برای شناورهای حفاری در خالل سالهای بینی پیش -3شکل 

 


