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چشمانداز منابع غیرمتعارف در سبد جهانی انرژی
عبداله یونسآرا

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

توس��عه منابع غیرمتعارف نفت و گاز در
سالهای اخیر ،تحوالت عظیمی را در ابعاد
مختل��ف صنعت نف��ت ایجاد کرده اس��ت.
تغییر بازیگران عم��ده بازارهای جهانیِ این
حاملهای انرژی ،تغییر جغرافیای تولیدات
جهانی و تبعات سیاس��ی و اقتصادی حاصل
از آن ،بخشی از نتایج این تحوالت در سطح
بینالمللی بوده اس��ت .اما موضوع عمدهي
قابلتوجه ،بهخصوص برای صادرکنندگان
س��نتی نفت و گاز به بازاره��ای جهانی که
بخش مهم��ی از بازارهای خ��ود در منطقه
آمری��کای ش��مالی را از دس��ت داده و این
روزها با تهدید رقابت از جانب نفت و گاز
تولیدی از سوی ایاالت متحده در بازارهای
جهانی مواجه هس��تند ،بازه زمانی است که
طی آن اثرات تغیی��رات اخیر تداوم خواهد
یافت؛ به این مفهوم که س��هم و اثرگذاری
تولیدات نفت و گاز از منابع غیرمتعارف در
بازاره��ای جهانی تا چه می��زان و چه زمانی
ادامه خواهد یافت.
منابع غیر متعارف نفت و گاز

مناب��ع غی��ر متع��ارف در ی��ک تعریف
عمومی ش��امل ش��یلهای نفت��ی و گازی،
ماسهسنگهای گازی ،زغال ِ
سنگ محتوی
متان ،ماس��ههای نفتی و نفتهای س��نگین
و فوقس��نگین اس��ت که در مخازن دارای
نفوذپذیری پايین با استفاده از حفاری افقی
و شکست هیدرولیکی تولید میشوند.
شیل نفتی 1سنگ رس��وبی بسیار ریزدانه
دارای مقداری مواد آلی 2اس��ت .شیل نفتی
در واق��ع محتوی نفت نیس��ت ،بلکه از مواد
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هیدروکربن مومی مانند بهنام کروژن تشکیل چاه به منظور ایجاد ش��کافهايی در سنگ
یافته که معموالً با عملیات شیمیايیِ پیرولیز 3مخزن اس��ت .دانههای ش��ن ،ش��کافها را
به مواد نفتی تبدیل میش��ود .با افزایش دما باز نگه داش��ته و امکان ت��داوم جریان نفت
به ح��دود  480درجه س��انتیگراد ،ترکیب را میدهن��د .نفت تولیدی از این روش پس
جامد مزب��ور که مش��تمل ب��ر مخلوطی از از خروج از چاه ب��دون فرآورش اولیه قابل
مواد کربنی است ،به هیدروکربن و پسماند انتقال به پاالیشگاه خواهد بود .ایاالت متحده
کربن��ی تجزیه ش��ده و پس از سردش��دن ،بزرگترین تولیدکننده نفتخامهای فشرده
هیدروکربنها به شیل نفتی تبدیل میشود .بوده و ساختارهای اصلی این نفتخامها در
10
مناب��ع غیرمتع��ارف گازی ش��امل چهار ش��یلهای بیکن  ،8بارنت 9و ای��گل فورد
منبع عمدهي ش��نهای فشرده ،4متان معادن واقع شده است.
زغالسنگ ،5ش��یل گازی 6و هیدراتهای
نفتخامهای شیل جوانتر از ساختارهای
گازی 7است.
ش��یلِ داراي نفتخامهای فش��رده هس��تند.
بر اساس تعاریف فوق ،استخراج و تولید این س��اختارها داراي مواد ارگانیک غنی از
از منابع غیرمتعارف نیازمند عملیاتی بیش از هیدروژن بوده که به اس��م کروژن ش��ناخته
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تولی��د نفتخ��ام از منابع ش��یل مس��تلزم و سایر فرآوردههای مفید را دارد .تبدیالت
ﻣﻮرد اﺷﺎره ،در روﺳﻴﻪ ،ﭼﻴﻦ ،آرژاﻧﺘﻴﻦ و ﻟﻴﺒﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف )ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ( ﺑﻪ
پمپ��اژ مخلوط��ی از آب ،مواد ش��یمیايی و مزبور عمدتاً ش��امل فرایند کراکینگ است
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﺷﻜﻞ 1-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
سایر اجزا (عمدتاً شن) با فشار باال به داخل که در مرحلهي نخس��ت ،ک��روژن را برای
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖﺧﺎم

میلیارد تن معادل نفتخام

1

ﺟﻬﺎﻧﻲ][2
ﻣﺘﻌﺎرف در ﺳﻄﺢ
غیرﮔﺎزﻫﺎي
ﻧﻔﺖ و
نفتﻲو ذﺧﺎﻳﺮ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳ
ﺗﻮزﻳﻊ
توزیع ﺷﻜﻞ:1-
جهانی[]2
متعارفﻏﻴﺮدر سطح
گازهای
ذخایر
جغرافیايی

ﻣﺸﻮق ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﺪﻳﺪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف در دﻫﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،روﻧﺪ اﺧﻴﺮِ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻮزه ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در دﻫﻪي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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آزادک��ردن هیدروکربنه��ا شکس��ته و در یا به خوراکی با عنوان نفتخام س��نتتیك
شکس��تهای بعدی فرآوردههای سبکتر ب��رای انتق��ال به پاالیش��گاهها رقیق ش��ود.
بزرگترین ذخایر نفتخام س��نگین جهان
تولید میکند.
نفتخام س��نگین و فوقس��نگین دارای در کمربند اورینوکو 12در ونزوئال و ایاالت
گرانروی بسیار باال هستند .نفتخام سنگین آلبرتا 13و ساسکاچوان 14در کانادا قرار دارد.
ش��نهای نفتی ،ترکیبی از قی��ر طبیعی با
دارای گران��روی تا  22درج��ه  APIبوده
و نفتخ��ام فوقس��نگین دارای گرانروی گران��روی نزدی��ک ب��ه صفر ،گل ،ش��ن و
ﻛﻪ رﺷﺪي ﻣﻌﺎدل  110درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ].[3ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 2-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ در
کمترا ز  10درجه  APIاست .بخشی از این آب اس��ت .قیر یا از طریق حفاری س��طحی
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2005ﺑﻪ  15/38دﻻر در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻲﺗﻲﻳﻮ رﺳﻴﺪه اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺟﻮﻻي 2008
منابع میتواند به صورت س��رد با استفاده از و فرآورش برای ذخایر س��طحی و کمعمق
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ واردات ﮔﺎز اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ در
حف��اری افقی و پمپاژ تولید ش��ود ،اما برای و یا از طریق فرآورش در محل برای مخازن
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ رﻗﻢ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎي  1995ﺗﺎ  2000ﺑﻪﻣﻴﺰان 32
نرخهای بیش��تر تولید ،ف��رآورش حرارتی عمیقت��ر تولی��د میش��ود .س��پس از طریق
درﺻﺪ و ﺑﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎي  1995ﺗﺎ  2007ﺑﻪﻣﻴﺰان  41درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ضروری است .نفتخام فوقسنگین باید از رقیقس��ازی یا افزایش کیفی��ت برای انتقال
ﺗﻲ ﻳﻮ
نﺑﻲ
دﻻر/ﻣﻴﻠﻴﻮن
های
طری��ق مخلوط کردن آن با میعانات گازی ،به پاالیشگاه آماده میشود .ذخایر ش
نفتخامهای س��بکتر و یا نفتا رقیق شده و نفت��ی در آتاباس��کا 15در آلبرت��اي کان��ادا

بزرگتری��ن ذخایر ش��نهای نفت��ی جهان
هستند.
عموماً در مطالعات انجام شده در سالهای
اخیر در خصوص منابع غیرمتعارف ،تمرکز
اصل��ی بر روی دو حامل ان��رژی اصلی این
منابع یعنی نفتخامهای فش��رده و شیلهای
گازی است.
بر اس��اس گزارش اداره اطالعات انرژی
آمریکا 137 ،س��ازند ش��یل در  42کش��ور
جه��ان  10درص��د از ذخای��ر نف��ت قاب��ل
اس��تحصال جهان را ب��ا فناوریهای موجود
در خ��ود ج��ای دادهان��د] ،[1در حالی که
ایاالت متح��ده ،عن��وان بزرگترین تولید
کنن��ده از منابع مزب��ور را به خود اختصاص
داده است .نیمی از ذخایر جهانی حاملهای
ِ
ان��رژی م��ورد اش��اره ،در روس��یه ،چی��ن،
آرژانتین و لیبی متمرکز ش��ده است .ذخایر
ِ
تفکیک
منابع غیرمتع��ارف (بهطور کلی) به
مناطق پنجگانه جغرافیايی در شكل 1-نشان
داده شده است.

 2007ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻞ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  7درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺛﺒﺖ

مشوق تولیدات جدید
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ﻛﺮد .در ﺳﺎل  2013ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻞﮔﺎز ﺣﺪود  40درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ داه اﺳﺖ].[3
2012

2013

2014

در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﻤﺪه واردات الانﺟﻲِ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﻣﺒﺎدي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﻫﻢاﻛﻨﻮن
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰمﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻜﻞ3-
 2014در
-2008
ﺳﺎلﻫﺎي
قیمتﻃﻲ
تغییراتﻣﺘﺤﺪه
ﮔﺎز اﻳﺎﻻت
ﺗﻮﻟﻴﺪ
]4[ 2014-1994
دادههای
ﻧﺸﺎنسال
شمالی طی
آمریکای
منطقه
محموله در
گاز تک
روند
روﻧﺪ رﺷﺪ 2
ﺷﻜﻞ :2-روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎز ﺗﻚﻣﺤﻤﻮﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي [4] 2014-1994

رﺷﺪ روزاﻓﺰون واردات ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ را ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎز ﺷﻴﻞ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺑﺘﺪا ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي واردات ﮔﺎز
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪوﻳﮋه ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲِ ﻣﺎﻳﻊ ) الانﺟﻲ( ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت واردات الانﺟﻲ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز روزاﻓﺰون وارداﺗﻲ ﺑﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ 50 ،ﭘﺮوژه ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺮاي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت واردات الانﺟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .اداره اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺮژي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل

 3روند تغییرات تولید گاز شیل در ایاالت متحده آمریکا طی سالهای ]5[ 2014-2008

ﺷﻜﻞ :3-روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﺷﻴﻞ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي [5] 2014-2008

ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻪﻣﻮازات ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎز ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﮔﺎزي 16ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻳﺠﺎد ﺗﺮاز ﻣﻨﻄﻘﻲ
در ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲِ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﻮاﺣﻲاي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داراي ﮔﺎز ﻣﺮﻃﻮب )ﮔﺎز

هرچن��د تولی��د از منابع غی��ر متعارف در
دهههای گذش��ته در مناط��ق مختلف اتفاق
افت��اده ،با ای��ن ح��ال ،روند اخی�� ِر افزایش
تولی��د مبتنی بر تحوالتی اساس��ی در حوزه
قیمتهای نف��ت و گاز در دههي گذش��ته
بوده است.
متوسط قیمت تک محموله گاز در فاصله
س��الهای  1999-1995در ای��االت متحده
ح��دود  2/23دالر در هر میلی��ون بیتییو
بود ،اما این رقم در فاصه س��الهای -2004
 2000ب��ه  4/68دالر در هر میلیون بیتییو
رسید که رشدی معادل  110درصد را نشان
میدهد[.]3همانگونه که در شكل 2-نشان
داده شده ،قیمتها در دسامبر سال  2005به
 15/38دالر در هر میلیون بیتییو رس��یده
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گزارش

اما بهطور متوس��ط تا جوالی  2008همچنان
در سطوح بااليی قرار داشته است .همزمان
با رشد قیمتها ،متوس��ط واردات گاز این
کش��ور نیز در فاصله س��الهای مورد اشاره
افزای��ش يافته اس��ت .ای��ن رق��م در فاصله
س��الهای  1995تا  2000بهمیزان  32درصد
هاي  1995تا  2007بهميزان 41
و بین س��ال
ﺷﻜﻞ :4-ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ﻧﻔﺖﺧﺎم ،ﻣﺎﻳﻌﺎت ﮔﺎزي و ﮔﺎز در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي [5] 2014-2010
درصد بوده است.
رش��د روزاف��زون واردات گاز طبیع��ی،
فعاالن بخش باالدستی را به فکر بهرهبرداری
از منابع گاز ش��یل انداخت .توس��عه و تولید
س��ال
ﻫﺎيطی
متحده
اﻳﺎﻻتگاز در
گازی و
خ��ام،
های نفت
ﻫﺎيقیم
تغیی��رات
مقایس��ه
ﺷﻜﻞ4 :4-
] 2014
-2010
ایاالتﺳﺎل
ﻣﺘﺤﺪه ﻃﻲ
مایعات در
ﮔﺎزي و ﮔﺎز
ﻣﺎﻳﻌﺎت
تﺧﺎم،
ﻧﻔﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
های [5از این منابع در ابتدا هزینههای بس��یار بااليی
]5[ 2014-2010
داشت ،اما هزینهها کام ً
ال با هزینههای واردات
گاز از مناب��ع خارجی بهويژه گاز طبیعیِ مایع
( الانج��ی) قابل رقابت ب��ود که حداقل نیاز
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف
به توسعه ظرفیت تأسیسات واردات الانجی
داش��تند .بهمنظ��ور تأمی��ن نی��از روزاف��زون
ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي در ﺳﺒﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ
وارداتی به گاز طبیعی 50 ،پروژه جدید برای
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اوﻟﻴﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2035رﺷﺪي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدل  1/4درﺻﺪ در
ﺳﺎل را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ،ﺷﻴﻞﮔﺎزﻫﺎ و ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻓﺸﺮده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
تأسیسات واردات الانجی پیشنهاد شده بود.
ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺮژي داراي رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪاي ﻣﻌﺎدل  6درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل  2035ﺳﻬﻤﻲ
اداره اطالعات انرژی آمریکا برای نخس��تین
ﻣﻌﺎدل  45درﺻﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2035از
بار در سال  2007تولید گاز از منابع شیل را به
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﺷﻜﻞ 6-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
میزان  7درص��د از مجموع تولید گاز ایاالت
متحده در همان سال ثبت کرد .در سال 2013
تولید شیلگاز حدود  40درصد از کل تولید
گاز ایاالت متحده را تش��کیلداده است[.]3
 5مقایسه تولید ماهانه نفتخام ایاالت متحده طی ماههای مختلف سالهای ]5[ 2014-2008
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺘﺨﺎم
ﺷﻜﻞ :5-ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻔﺖﺧﺎم اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻃﻲ ﻣﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﻫﺎي [5] 2014-2008در عی��ن ح��ال ،قراردادهای عم��ده واردات
میلیارد تن معادل نفتخام الانج��یِ ای��ن کش��ور از مب��ادی مختل��ف
ﺷﻜﻞ :5-ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻔﺖﺧﺎم اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻃﻲ ﻣﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﻫﺎي [5] 2014-2008
نی��ز متوقف ش��ده و هماکنون ش��رکتهای
مهندس��ی در حال طراحی مکانیزمهايی برای
تبدیل ای��ن واحدها به واحده��ای صادراتی
هستند .روند رش��د تولید گاز ایاالت متحده
طی سالهای  2014-2008در شكل 3-نشان
داده شده است.
همزم��ان با تولید گاز طبیعی و بهموازات
کاهش تدریجی قیمت گاز ،ش��رکتهای
تولیدکننده تمرکز خود را بر افزایش تولید
مایع��ات گازی 16قرار دادن��د .به این ترتیب
]2[ 2035
شیل تا
ﻧﻔﺖو گاز
فشرده
انداز:6تولید
[2] 2035
سال ﺗﺎ ﺳﺎل
ﮔﺎز ﺷﻴﻞ
ﻓﺸﺮده و
نفتﺟﻬﺎﻧﻲ
جهانیﺗﻮﻟﻴﺪ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
 6چشمﺷﻜﻞ-
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و ب��ا هدف تأمین هزینهه��ای تولید و ایجاد
تراز منطقی در صورته��ای مالیِ عملیات
تولی��د ،تمرکز تولید ب��ر مناطق و نواحیاي
که بیش��تر دارای گاز مرط��وب (گاز دارای
 NGLبیشتر) اس��ت ،قرار گرفت .همچنین
برخی ش��رکتها در پرتفولیوی تولید خود
سهم بیشتری را به تولید نفت از ذخایر نفت
فش��رده اختصاص دادند تا تجرب��ه تولید از
ذخایر ش��یلگاز را به صورت سودآورتری
مورد اس��تفاده ق��رار دهند و نهایتاً ش��رایط
بهگون��های پیش رفت که گاز خش��ک که
در ابت��دا اصلیترین ه��دف تولید از ذخایر
غیرمتع��ارف ب��ود ،ب��ه ف��رآوردهي جانبی
تولی��د نف��ت ش��یل و گا ِز مرط��وب تبدیل
شد(شكل.)4-
ب��ه موازات این تح��والت ،تولید از منابع
نفت فشرده ( )Tight Oilنیز روند فزایندهای
را شاهد بوده است(شكل.)5-
چشمانداز تولید از منابع غیرمتعارف

تولید از منابع غیرمتعارف در قالب مجموع
تحوالت تولید انرژی در سبد جهانی انرژی
مصرف��ی قاب��ل بررس��ی اس��ت .بر اس��اس

مطالعات انجام ش��ده ،تولید ان��رژی اولیه تا
س��ال  2035به رشدی متوس��ط معادل 1/4
درصد در سال می رسدکه در این میان ،منابع
ان��رژی تجدیدپذیر ،ش��یلگازها و نفتخام
فشرده و سایر منابع جدید انرژی دارای رشد
ساالنهای معادل  6درصد خواهند بود .منابع
انرژی مزبور تا سال  2035سهمی معادل 45
درصد از افزایش در تولید انرژی را به خود
اختصاص خواهند داد .توزیع تولید تا س��ال
 2035از منابع غیر متعارف بر حس��ب مناطق
پنجگانهي جغرافیايی در شكل 6-نشان داده
شده است.
تحوالت قیمتی

افت اخی��ر قیمت نف��ت در ماههای اخیر
در بازاره��ای جهانی موجب ش��ده اس��ت
ت��ا چش��مانداز فعالیتهای بازیگ��ران منابع
غیرمتع��ارف بهوي��ژه در منطق��ه آمریکای
شمالی با ابهامات جدی مواجه شود.
هرچن��د هن��وز مطالع��ات جامع��ی در
خص��وص ارزیابی اثرات تداوم قیمتهای
پايی��ن نف��ت ب��ر تولیدکنن��دگان مناب��ع
غیرمتع��ارف ص��ورت نگرفت��ه اس��ت ،اما

برآورده��ای موجود نش��ان میدهد تداوم
این ش��رایط با فرض تداوم س��طح کنونی
فناوری مورد استفاده در استخراج و تولید
از منابع غیرمتعارف ،میتواند چش��مانداز
نقش ای��ن حامله��ای انرژی را در س��بد
ان��رژی مصرف��ی جهان��ی ب��ا تردیدهایی
روبهرو س��ازد .بر اساس گزارشهاي ارائه
شده طی ماههای اخیر ،حداقل  40شرکت
فعال در توسعه باالدستی منابع غیرمتعارف
در ای��االت متح��ده اع�لام ورشکس��تگی
ک��رده ان��د و در نتیج��هي تداوم ش��رایط
ب��ازار 250 ،ه��زار فرصت ش��غلی در این
بخش تنها در ای��االت متحده از میان رفته
است .در شرایطی که بهنظر میرسد برخی
تولیدکنندگان س��نتی ب��ازار ،کمربندهای
خود را برای بیرون ران��دن تولیدکنندگان
غیرمتع��ارف بهعنوان ت��ازه واردهای بازار
نف��ت و گاز محکم بس��تهاند ،ام��ا تنها راه
تداوم حی��ات فعاالن ح��وزه غیرمتعارف،
تداوم ارتق��اي تکنولوژی با هدف کاهش
هزینهه��ای تولید و افزای��ش رقابتپذیری
این حاملهای انرژی با رقبای س��نتی خود
بهخصوص در خاورمیانه و روسیه اس��ت.
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