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توسعه صنعت نفت و گاز شیل آمریکا و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن 
بر بازار جهانی انرژی

 یونس خداپرست*، دانشگاه عالمه طباطبائی تهران    محمد صیادی، دانشگاه خوارزمی تهران 

تعامـل میـان انـرژی و سیاسـت را بـه بهتریـن وجـه می تـوان در سیاسـت های مداخله گرایانـه ایـاالت 
متحـده آمریـکا در عرصـه انرژی مشـاهده کـرد. ایاالت متحـده سیاسـت های متنوعی طـی دوره های 
مختلـف بـرای کاهش آسـیب های ناشـی از وابسـتگی فزاینده به منابع انـرژی اتخاذ کـرده و در نتیجه 
آن، در سـال های اخیـر وابسـتگی ایـن کشـور بـه واردات انـرژی بـه طـرز چشـمگیری کاهـش پیـدا 
کـرده اسـت؛ افزایـش تولیـد داخلی انـرژی به دنبال توسـعه صنعت نفـت و گاز نامتعارف )شـیل( و نیز 
صرفه جویـی در مصـرف انـرژی از عمده تریـن دالیـل این کاهش وابسـتگی بوده اسـت. بررسـی های 
ایـن تحقیـق بـر اسـاس رویکـرد تحلیلـی و توصیفی نشـان می دهـد، حرکت به سـوی اسـتقالل انرژی 
به واسـطه پیشـرفت های فنـی در صنعـت نفـت و گاز شـیل، چهـره اقتصـاد سیاسـی حـوزه انـرژی را 
دگرگـون کـرده و قـدرت مانـور آمریـکا در بـازار انـرژی را به نحـو چشـمگیری افزایش داده اسـت. 
در ایـن راسـتا تسـهیل سـرمایه گذاری در صنعـت نفـت، توسـعه صنایـع تکمیلـی نفـت و گاز، تولیـد 
کاالهـای بـا ارزش افـزوده بیشـتر و اجتنـاب از خام فروشـی از جمله راه های مقاوم سـازی صنعت نفت 

و اقتصـاد در مقابـل بحـران کاهـش قیمت هـای جهانـی به شـمار می رود.

تاریخ ارسال نویسنده: 9۵/08/21
تاریخ ارسال به بازبین: 9۵/08/2۵

تاریخ پذیرش بازبین: 9۵/09/2۵

واژگان کلیدی:
ایاالت متحده، سیاســـت، اســـتقالل انرژی، 

صنعت نفت و گاز شـــیل

)u.khodaparast@gmail.com  ( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

تاریـخ رشـد و شـکوفایی صنعتـی و اقتصادی بشـر به وضـوح حکایت از 
نقـش کلیـدی منابع انـرژی در این فراینـد دارد. به دنبـال انقالب صنعتی، 
فراینـد گسـترش کارخانه های مجهز به موتورهای سـوخت زغال سـنگ 
بـه وقـوع انقالبـی عظیـم در روابـط اقتصـادی و اجتماعی انسـان ها منجر 
شـد. انقالب صنعتی از انگلسـتان آغاز و سـپس به آمریکا و برخی نقاط 
دیگـر اروپـا تسـری یافت که به مـوازات این فراینـد، میزان تولید سـاالنه 
زغال سـنگ از حـدود 1۵ میلیـون تـن در سـال 1800 بـه حـدود ۷00 
میلیـون تـن در سـال 1900 افزایـش یافـت. انگلسـتان و سـپس آمریکا و 
آلمـان قدرت هـای صنعتـی نوظهوری بودنـد که مصرف سـوخت مورد 

نیازشـان به سـرعت افزایـش می یافت]1[.
در پــی کشــف نفــت در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم )بــا نخســتین عملیــات 
اســتخراج در ایالــت پنســیلوانیا آمریــکا در ســال 18۵9( تحــول شــگرف 
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــدار ش ــت پدی ــر طبیع ــان ب ــه انس ــری در احاط دیگ
ــزار بشــکه  ــا حــدود ۵00 ه ــی نفــت در ســال 1900 تنه تقاضــای جهان
ــرعتی  ــی دوم س ــگ جهان ــس از جن ــای پی ــا از دهه ه ــود، ام در روز ب
ــرژی  ــات ان ــار اداره اطالع ــق آم ــه طب ــه ای ک ــت به گون ــمگیر یاف چش
آمریــکا، میــزان تولیــد نفــت جهــان در ســال 2014 بــه حــدود 92 
میلیــون بشــکه در روز رســیده اســت]2[. اگرچــه بــه مــوازات گســترش 
وابســتگی جهانــی بــه نفــت، توســعه منابــع انــرژی دیگــری از قبیــل گاز 
طبیعــی، ســوخت هســته ای و هیدروالکتریســیته مــورد توجــه جــدی قرار 
ــور  ــیلی و به ط ــوخت های فس ــه س ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــت، ام گرف

خــاص نفــت همچنــان جذابیــت و اهمیــت حیاتــی خــود را در توســعه 
صنعــت و اقتصــاد جوامــع حفــظ کــرده اســت.

ــت  ــا امنی ــی ب ــاط تنگاتنگ ــون آن ارتب ــث پیرام ــرژی و مباح ــروزه ان ام
ملــی جوامــع صنعتــی پیــدا کــرده اســت. تعامــل میــان انــرژی و سیاســت 
ــاالت  ــه ای ــوان در سیاســت های مداخله گرایان ــن وجــه می ت ــه بهتری را ب
ــرژی مشــاهده کــرد. از همــان روزهــای  ــکا در عرصــه ان متحــده آمری
آغازیــن شــکل گیری صنعــت نفــت، ایــاالت متحــده آمریــکا در 
رده بزرگ تریــن تولیدکننــدگان نفــت جهــان قــرار داشــته اســت، 
امــا آنچــه کــه مســئله امنیــت انــرژی را بــرای ایــاالت متحــده آمریــکا 
حســاس و پراهمیــت می ســازد، وابســتگی جهانــی ایــن کشــور بــه 
ــی  ــل پیش بین ــده ای قاب ــا آین ــل ت ــت و گاز، حداق ــع نف ــتفاده از مناب اس
ــا مصــرف حــدود یك پنجــم نفــت جهــان  اســت؛ آمریــکا هم اکنــون ب
ــود.  ــناخته می ش ــیاه ش ــالی س ــده ط ــن مصرف کنن ــوان بزرگ تری به عن
بنابرایــن در چنیــن شــرایطی طــی دوره هــای مختلــف، بخــش عمــده ای 
ــن  ــی ای ــز جهت گیری هــای سیاســی و امنیت ــرژی و نی از سیاســت های ان
کشــور در جهــت تنوع بخشــی بــه تأمیــن انــرژی و حرکــت در راســتای 

ــوده اســت. ــرژی ب ــه واردات ان کاهــش وابســتگی ب
کاهــش  بــرای  را  فراوانــی  تالش هــای  آمریــکا  متحــده  ایــاالت 
وابســتگی بــه واردات انــرژی انجــام داده کــه از آن جملــه تنوع بخشــی 
ــارف  ــت و گاز نامتع ــت نف ــعه صنع ــق توس ــرژی از طری ــه ان ــه عرض ب
ــی  ــیل های نفت ــم ش ــر عظی ــف ذخای ــرد. کش ــام ب ــوان ن ــیل(1 را می ت )ش



49 

139

ــن  ــاری از ای ــرداری تج ــعه و بهره ب ــکان توس ــکا و ام و گازی در آمری
ــه و  ــی عرض ــاد سیاس ــره اقتص ــه چه ــت ک ــده اس ــب ش ــر، موج ذخای
ــاالت  ــع ای ــد. در واق ــر کن ــی تغیی تقاضــای نفــت و گاز در ســطح جهان
ــرفت های  ــم و پیش ــرمایه گذاری های عظی ــطه س ــکا به واس ــده آمری متح
تکنولوژیکــی کــه در نفت هــای شــیل صــورت گرفتــه ، توانســته اســت 
ــون  ــن  رو، اکن ــاورد. از ای ــن بی ــا را پایی ــوع نفت ه ــن ن ــد ای ــه تولی هزین
ــه داده و  ــود ادام ــد خ ــه تولی ــم ب ــن ه ــای پایی ــت در قیمت ه ــادر اس ق
ــیل  ــد نفت ش ــد. تولی ــش ده ــازار افزای ــیل را در ب ــت  ش ــد نف ــهم تولی س
ــکا،  ــده آمری ــاالت متح ــغلي در ای ــت ش ــا فرص ــاد میلیون ه ــن ایج ضم
در راســتای سیاســت اســتقالل انــرژی -کــه مــورد توافــق هــر دو حــزب 
ــرای  ــرار داشــته و توســعه آن ب دموکــرات و جمهوری خــواه اســت- ق

ــردی اســت]3[. ــدی و راهب ــاًل ج ــکا کام آمری
ــکا و  ــرژی آمری ــت های ان ــه سیاس ــکاری ک ــل ان ــر غیرقاب ــل تأثی به دلی
ــازار جهانــی انــرژی دارد،  ــر ب اهــداف و نیــات اســتراتژیك ورای آن ب
ــرای  ــت خاصــی ب ــد از اهمی ــن سیاســت ها می توان ــل ای بررســی و تحلی
ــت،  ــرژی اس ــازار ان ــم ب ــران مه ــی از بازیگ ــود یک ــه خ ــورمان ک کش
واکاوی  بــه  پیــش رو  نوشــتار  منظــور،  به همیــن  باشــد.  برخــوردار 
ــاص  ــرژی اختص ــوزه ان ــکا در ح ــده آمری ــاالت متح ــت های ای سیاس
ــا  ــکا را ب ــر صنعــت نفــت و گاز آمری دارد کــه طــی آن تحــوالت اخی
ــه  ــرار داده و در ادام ــر توســعه صنعــت شــیل مــورد بررســی ق ــد ب تأکی
ــیل در  ــالب ش ــی از انق ــادی ناش ــی و اقتص ــای سیاس ــن پیامده مهم تری

ــردد. ــه می گ ــور ارائ ــن کش ای

1- روش تحقیق
ــیوه  ــی و ش ــی- توصیف ــوع تحلیل ــش از ن ــن پژوه ــی ای ــرد اصل رویک
ــر  ــا ب ــع آوری داده ه ــر جم ــی ب ــتفاده مبتن ــورد اس ــع م ــردآوری مناب گ
راســتا،  همیــن  در  می باشــد.  کتابخانــه ای  اســنادی-  منابــع  اســاس 
پرســش اصلــی ایــن تحقیــق آن اســت کــه "توســعه و گســترش صنعــت 
ــی  ــادی و ژئوپلیتیک ــای اقتص ــه پیامده ــیل( چ ــت و گاز نامتعارف )ش نف
ــد  ــرژی می توان ــی ان ــازار جهان ــژه ب ــان و به وی ــی جه ــاد سیاس ــر اقتص ب
داشــته باشــد؟" اطالعــات و آمــار موردنیــاز تحقیــق از پایگاه هــای 
داده ای بین المللــی و معتبــر حــوزه انــرژی نظیــر اداره اطالعــات انــرژی 
آمریــکا EIA( 2(، آژانــس بین المللــی انــرژی3 )IEA( و شــرکت بی پــی 4 

ــت. ــده اس ــت آم )BP( به دس

2- مبانی نظری تحقیق
در ایـن بخـش از تحقیـق، به منظـور ایجـاد فهم نظـری دقیق تـر از اهمیت 
انـرژی در سیاسـت های ایـاالت متحده، به بررسـی نقشـی کـه انرژی در 
افزایـش امنیـت انـرژی و بـه تبع آن افزایـش امنیت ملی ایـن بازیگر مهم 

بازار انـرژی دارد، پرداخته می شـود.

امنیــت انــرژی یکــی از مباحــث مهــم و موردتوجــه کشــورها در 
راســتای منافــع و امنیــت ملــی اســت. بنابرایــن اجــرای سیاســت خارجــی 
ــورهای  ــی کش ــای اساس ــرژی از اولویت ه ــت ان ــن امنی ــر تأمی ــی ب مبتن
مصرف کننــده انــرژی محســوب می شــود۵.  یکــی از عواملــی کــه 
مســئله امنیــت انــرژی را بــرای قدرت هــای بــزرگ و کشــورهای 
وابســتگی  می ســازد،  پراهمیــت  و  حســاس  عمــده،  مصرف کننــده 
ــی  ــل پیش بین ــده ای قاب ــا آین ــل ت ــت و گاز، حداق ــع نف ــه مناب ــی ب جهان
اســت. بــا وجــود تالش هــای فراوانــی کــه در خصــوص کاهــش 
ــای  ــتفاده از انرژی ه ــش اس ــیلی و افزای ــرژی فس ــع ان ــه مناب ــتگی ب وابس
نــو و تجدیدپذیــر در کشــورهای صنعتــی صــورت گرفتــه اســت، 
ــیا  ــیا و آس ــا و اوراس ــت و گاز جهان–اروپ ــرف نف ــده مص ــق عم مناط
ــوده  ــام ب ــرف نفت خ ــد و مص ــی در تولی ــراز منف ــیه- دارای ت و اقیانوس
و پیش بینــی می شــود ایــن وابســتگی بــه واردات نفت خــام به ویــژه 
از مناطــق دارای مــازاد تولیــد نظیــر خاورمیانــه، تــا دهه هــای آتــی 
ــن  ــوان بزرگتری ــکا به عن ــه داشــته باشــد)جدول-1(. آمری ــان ادام همچن
مصرف کننــده نفت خــام جهــان در چنــد ســال گذشــته در راســتای 
ــرداری  ــوژی بهره ب ــه واردات نفــت، توســعه تکنول کاهــش وابســتگی ب
از نفت هــای نامتعــارف را بــا جدیــت دنبــال نمــوده و در ایــن زمینــه بــه 

ــت۶ ]4[.  ــه اس ــت یافت ــی دس ــت های موفقی
امـروزه تعامـل مبتنی بـر قوام دهندگی متقابـل انرژی و قـدرت به بهترین 
وجـه در سیاسـت های ایـاالت متحـده آمریـکا قابل مشـاهده اسـت. نیاز 
وافـر و در عین حـال احاطـه غالـب ایاالت متحـده آمریکا بـر منابع نفتی، 
محسـوس ترین شـاخص پیوند انرژی و قدرت در آمریکا تلقی می شـود. 
از همـان روزهـای آغازیـن شـکل گیری صنعـت نفـت، ایـن کشـور در 
رده بزرگ تریـن تولیدکننـدگان نفـت جهـان قـرار داشـت و در دوره 
حاضـر نیـز رتبه سـوم را در اختیـار دارد. آمریکا در عین حـال با مصرف 
به عنـوان بزرگ تریـن مصرف کننـده  نفـت جهـان  پنجـم  حـدود یـك 
شـناخته می شـود و 1۷/3 درصـد از کل مصـرف جهانـی انـرژی را بـه 
خـود اختصـاص داده اسـت. همچنین در بیـن تمامی سـوخت های مورد 

تراز نفتیمصرف نفت خامتولید نفت خاممنطقه

1۶3۷/3۵۵۷1080/4خاورمیانه

413/۶29189/۵آفریقا

آمریکای مرکزی و 
۵3۶/1413/8122/3التین

32/4-۷۷3/480۵/8اروپا و اوراسیا

1109/99۷۶/2214/۷آمریکای شمالی

پیش بینی تولید و مصرف نفت خام در مناطق مختلف جهان 1
.BP Energy Outlook, 2016 :سال 2035(- میلیون تن نفت - مأخذ( 



۵0 

تقاضـای ایـاالت متحـده، نفـت از اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت چرا 
کـه نفـت بـا سـهم 3۷ درصـدی از کل سـبد مصرفـی ایـاالت متحـده، 
بیشـترین سـهم را در بیـن تمـام سـوخت های مصرفـی در اختیـار دارد. 
بنابرایـن نیـاز مبـرم آمریـکا بـه انـرژی و به طـور خـاص نفـت، ایجـاب 
می کنـد کـه از تمامـی سیاسـت ها و ابزارهـای ممکـن در جهـت تأمیـن 

امنیـت آن اسـتفاده کند]4[.
ــن شــرایطی، بخــش عمــده ای از جهت گیری هــای دیپلماتیــك  در چنی
و امکانــات امنیتــی کشــور ایــاالت متحــده آمریــکا در جهــت تضمیــن 
ــده  ــه ش ــه کار گرفت ــاز ب ــت موردنی ــه نف ــب ب ــان و مناس ــی آس دسترس
اســت]۵[. همچنیــن جهــت تضمیــن امنیــت انــرژی موردنیــاز خــود بــه 
ــه  ــره گرفت ــود به ــدرت خ ــت ق ــازات موقعی ــف از امتی ــیوه های مختل ش
اســت]1[. آمریــکا در عرصــه نفــت تقریبــاً همــان نقشــی را بــازی 
ــازی می کــرد؛  ــد کــه انگلســتان ســابقاً در عرصــه زغال ســنگ ب می کن
همان طــوری کــه بــرای اســتمرار موقعیــت قــدرت انگلســتان دسترســی 
بــه زغال ســنگ ضــروری بــود، قــدرت اقتصــادی و سیاســی آمریــکا نیــز 
قویــاً متکــی بــه نفــت اســت. دولتمــردان ایــاالت متحــده آمریــکا بارها و 
ــن  ــرژی ای ــد کــه سیاســت های ان در دوره هــای مختلــف اعــالم کرده ان
کشــور در کانــون سیاســت خارجــی آنهــا قــرار دارد. به عبــارت دیگــر، 
ــر  ــوده و کمت ــی ب ــت خارج ــی سیاس ــر اصل ــرژی عنص ــت های ان سیاس
اقدامــی در سیاســت خارجــی و دیپلماســی ایــاالت متحــده آمریکاســت 

ــرد۷.  ــرژی شــکل گی ــه سیاســت های ان ــدون توجــه ب کــه ب
ــال  ــه س ــوش در ژانوی ــت ب ــه کار دول ــاز ب ــان آغ ــرژی از زم ــت ان امنی
2001 میــالدی بــه یکــی از اولویت هــای اصلــی سیاســت خارجــی 
ایــاالت متحــده آمریــکا تبدیل شــد. بــوش در هفتــه دوم دوران ریاســت 
جمهــوری خــود، گــروه توســعه سیاســت انــرژی ملــی8 را تأســیس کرد. 
ــکل از وزرای  ــور، متش ــاون رئیس جمه ــتی مع ــا سرپرس ــروه ب ــن گ ای
ــرژی و  ــل، ان ــی، حمل و نق ــاورزی، بازرگان ــه داری، کش ــور، خزان کش
رؤســای ســازمان های مدیریــت بحــران فــدرال، محیط زیســت و دیگــر 
ــی در  ــرژی مل ــت ان ــعه سیاس ــروه توس ــود. گ ــه ب ــی  رتب ــئوالن عال مس
ــرژی در ایــاالت  ــی خــود از بحــران ان ــه ارزیاب ــی 2001، پــس از ارائ مِ
متحــده، پیشــنهادهایی در جهــت مقابلــه بــا ایــن بحــران و ارتقــای امنیــت 
ــود کــه  ــن ب ــر ای ــی ب ــرژی مطــرح کــرد. شــالوده گــزارش مبتن ــی ان مل
ــه منبعــی همچــون نفــت و برخــی نواحــی  آمریــکا وابســتگی زیــادی ب
صادرکننــده آن به خصــوص خاورمیانــه دارد و بــا وجــود تولیــد بــاالی 
ــدی  ــرژی تولی ــزان ان ــکا، می ــی در آمری ــع داخل ــوی مناب ــرژی از س ان
پاســخگوی نیــاز آمریــکا بــه انــرژی نیســت و وابســتگی ایــن کشــور بــه 

ــه اســت.  ــش یافت ــرژی از ســال 198۵، افزای واردات ان
از ســوی دیگــر، اهمیــت مســئله امنیــت انــرژي در جهــان امــروز موجب 
تعاملــي گســترده بیــن انــرژي و سیاســت شــده و بســیاري از رفاقت هــا، 
ــائل  ــرژي و مس ــر ان ــت تأثی ــان تح ــي جه ــوالت سیاس ــا و تح رقابت ه

پیرامــون آن اســت]۶[. در پــی فروپاشــی سیســتم دوقطبــی و پایان جنگ 
ــی شــد کــه از  ــان وارد دوره نوین ــکا و شــوروی، جه ــان آمری ســرد می
ویژگی هــای مهــم آن توســعه بی ســابقه تحــرکات مداخله گرایانــه 
تنهــا ابرقــدرت سیســتم دو قطبــی یعنــی ایــاالت متحــده آمریکاســت]۷[. 
ایـاالت  متحـده در افـق بلندمـدت، بزرگ تریـن چالـش خـود را چین و 
رشـد شـتابان اقتصـادی ایـن کشـور می دانـد، بنابرایـن ممکـن اسـت از 
هـر عاملـی کـه ُکنـدی ایـن رشـد را در پـی داشـته باشـد، اسـتقبال کند. 
تولیدکننـده  کشـورهای  قبـال  در  فعـال  سیاسـت های  اتخـاذ  به دنبـال 
انـرژی، ایـاالت متحـده آمریـکا در بخشـی از سـند راهبـرد امنیـت ملـی 
خـود بـا توجـه بـه بحـث امنیـت انـرژی و رقابتـی کـه در سـال های اخیر 
بـرای تأمیـن درازمـدت امنیت انـرژی میـان قدرت های بـزرگ –به ویژه 
آسـیای  و  خلیج فـارس  مناطـق  در  چیـن-  ماننـد  نوظهـور  قدرت هـای 
مرکـزی به وجـود آمـده، تأکیـد می کنـد کـه » رهبـران چین بایـد بدانند 
کـه اگـر بخواهنـد همچنـان بـه روش های سـنتی متوسـل شـوند و تصور 
کننـد کـه می تواننـد منابـع انـرژی سراسـر جهـان را در اختیـار گرفتـه و 
یـا بـه حمایـت از کشـورهای نفت خیـز بـدون توجـه بـه سـوء حاکمیت 
نخواهنـد  بپردازنـد،  آنهـا  رژیم هـای  خارجـی  بدرفتـاری  یـا  داخلـی 

توانسـت در ایـن مسـیر صلح آمیـز باقـی بماننـد.« ]8[.
رقبـای  اقتصـادی  رشـد  کنتـرل  بـرای  آمریـکا  دسـتاویزهای  از جملـه 
خـود محیط زیسـت اسـت؛ مسـائل زیسـت محیطي به ویـژه در موضـوع 
انتشـار گازهـاي آالینـده در جـو ارتبـاط تنگاتنگـی بـا مباحـث انـرژي 
دارد. آمریکایي هـا کـه بـا مخالفت هـاي مکـرر خـود بـا پروتـکل کیوتو 
همـواره نشـان داده انـد کـه سـبزي دالر را بـه سـبزي طبیعـت ترجیـح 
و  جو سـازي ها  و  شـده اند  محیط  زیسـت  دلباختـه  به تازگـی  مي دهنـد، 
شـعارهاي زیسـت محیطي را ابـزاري بـراي کنتـرل رشـد اقتصـادي دو 

رقیـب جدیـد خـود، یعنـي هنـد و چیـن قـرار داده انـد]۶[. 
در کنــار کشــورهای نوظهــور چیــن و هنــد، روســیه نیــز از جملــه 
ــده  ــاالت متح ــا ای ــکاری ب ــع آش ــاد مناف ــه تض ــت ک ــورهایی اس کش
ــت  ــی جه ــای فراوان ــکا تالش ه ــور آمری ــن منظ ــکا دارد، به همی آمری
تحــت کنتــرل درآوردن روســیه طــی ســال های گذشــته از خــود نشــان 
داده اســت. به عنــوان مثــال، ایــاالت متحــده آمریــکا از ابتــدا بــا وصــل 
ــود و حتــی در ســال های 198۵  ــا مخالــف ب ــه اروپ شــدن گاز روســیه ب
و 198۶ کــه بــرای اولیــن بــار خــط  لولــه گاز شــوروی ســابق بــه آلمــان 
در حــال احــداث بــود، پــروژه احــداث آن را مشــمول تحریــم قــرار داد. 
دلیــل ایــن رویکــرد آن اســت کــه ایــاالت متحــده آمریــکا نمی توانــد 
روســیه را به عنــوان عرضه کننــده گاز طبیعــی نادیــده انــگارد. ایــن 
کشــور درصــد قابل توجهــی از ذخایــر گاز اثبــات شــده جهــان را 
کنتــرل می کنــد و ایــن ظرفیــت را دارد کــه درصــد مزبــور را بــه میــزان 

ــد]1[. ــش ده ــی افزای قابل  توجه
آن  تجــارت  گســترش  و  گاز  بیشــتر  یافتــن  محوریــت  همچنیــن 



۵1 

139

ــده  ــاالت متح ــق ای ــد توفی ــه، مي توان ــط لول ــق خ ــوص از طری به خص
ــر ذخایــر انــرژي جهــان را قــدري کاهــش دهــد و موقعیــت  آمریــکا ب
ــازی گاز  ــاوري مایع س ــه فن ــر آنک ــد مگ ــم کن ــدري محک ــیه را ق روس
ــي  ــه میزان ــرل آمریکاســت ب طبیعــی )LNG( کــه به طــور عمــده در کنت
ــق  ــارت گاز را از طری ــعه تج ــرعت توس ــد س ــه بتوان ــد ک ــعه یاب توس
خطــوط لولــه کنــد ســازد. آمریکایي هــا ترجیــح مي دهنــد کــه توســعه 
ــل  ــه LNG منتق ــه ب ــط لول ــن از خ ــد ممک ــا ح ــي گاز ت ــارت جهان تج
ــاي  ــیر آبراه ه ــم در مس ــارت گاز ه ــورت، تج ــن ص ــه در ای ــود ک ش
جهــان قــرار خواهــد گرفــت و ماننــد نفت خــام بــر آن کنتــرل خواهنــد 
داشــت و بــه ایــن ترتیــب اگــر نمی تــوان امتیــاز داشــتن ذخایــر عظیــم را 
از روســیه گرفــت، از ایــن طریــق می تــوان امتیــاز مســیرهاي دسترســي 

ــود]۶[. ــدود نم ــور را مح آن کش

3- بررسی تحوالت اخیر صنعت نفت و گاز آمریکا
مـروری بـر سیاسـت های انـرژی آمریـکا از سیاسـت "کاهش وابسـتگی 
بـه نفت خام"دولـت نیکسـون، "سیاسـت انـرژی و قانـون صرفه جویـی" 
دولـت فـورد، "قانـون ملی انـرژی" دولت کارتر، سیاسـت "کنتـرل منابع 

خلیج فـارس" در دولت هـای ریـگان، بـوش پـدر و کلینتـون تـا سیاسـت 
"نفـت بـرای آزادی به جـای »نفـت آزاد«" در دولـت بـوش همگـی در 
راسـتای اهداف امنیت انرژی این کشـور طراحی شـده اسـت. تحوالت 
اخیـر حـوزه انـرژی ایـن کشـور نیـز ارتبـاط تنگاتنگی بـا مبحـث امنیت 
انـرژی و مسـائل پیرامـون آن دارد. ایـن تحـوالت پیامدهـای اقتصـادی 
و ژئوپلیتیکـی فراوانـی را بـرای ایـن کشـور به همـراه داشـته اسـت کـه 

مهم تریـن آنهـا را می تـوان به صـورت زیـر مـورد بررسـی قـرار داد:
 حرکت به سوی استقال انرژی

در عرصـه داخلـی، مسـئله اسـتقالل انـرژی و کاهـش اتـکا بـه واردات 
به ویـژه در پـی بحران هـای نفتـی در دهـه ۷0 میـالدی پیوسـته به عنـوان 
یـك دسـتور کار بـرای دولت هـای مختلـف آمریـکا مطـرح و عنصـر 
تعیین کننـده ای در روابـط بیـن دولـت و کنگـره بـوده اسـت. به عنـوان 
نمونـه، می تـوان بـه قانـون امنیت و اسـتقالل انـرژی سـال9 200۷  که بعد 
از تصویـب در کنگـره بـه امضـای رئیس جمهـور رسـید، اشـاره کـرد. 
عنـوان ایـن قانـون خـود گویـای حساسـیت آمریـکا به اتـکا بـه واردات 
انـرژی و لـزوم کسـب اسـتقالل و خودکفایـی در ایـن عرصـه اسـت. 
در قانـون امنیـت و اسـتقالل انـرژی تأکیـد خاصـی بـر »افزایـش تولیـد 
انرژی هـای جایگزیـن انـرژی فسـیلی« و »کاهـش تقاضـای نفـت« شـده 
اسـت]9[. به دنبـال اتخـاذ سیاسـت های فعاالنـه در بـازار انـرژی، ایـاالت 
متحـده آمریـکا توانسـته اسـت در سـال های اخیر بـه میـزان قابل توجهی 
از نیـاز مُبـرم خـود بـه واردات انـرژی بکاهـد. مطابـق شـکل-1، رونـد 
خالـص واردات انـرژی ایـاالت متحـده آمریـکا از سـال 2004 بـه بعد با 
تغییرجهـت کامـاًل محسوسـی همـراه بـوده و منجـر به کاهش وابسـتگی 

ایـن کشـور بـه واردات انرژی شـده اسـت. 
وابســتگی ایــاالت متحــده آمریــکا بــه واردات نفــت در ســال های اخیــر 
بــه دو دلیــل عمــده کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ 1( افزایش تولیــد داخلی 
ــی در  ــق صرفه جوی ــت از طری ــی نف ــای داخل ــش تقاض ــت و 2( کاه نف
مصــرف انــرژی و افزایــش کارایــی در ســوخت اتومبیل هــا. بــر اســاس 
آمــار اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا در ســال 2014 میــالدی، 8۶ 
درصــد از انــرژی مصرفــی آمریــکا از طریــق منابــع داخلــی تولیــد شــده 
کــه بخــش عمــده ای از ایــن افزایــش تولیــد از طریــق توســعه صنعــت 
شــیل بــوده اســت. در ادامــه بــه بررســی ایــن مهــم و چگونگــی تحقــق 

ــود. ــه می ش آن پرداخت
  روی کار آمـدن جمهوری خواهـان و تأکیـد بیشـتر بـر افزایش تولید 

داخلـی انرژی
حــوزه  سیاســت های  بــر  نیــز  آمریــکا  داخلــی  سیاســی  تغییــرات 
ــروزي  ــاص، پی ــور خ ــت. به ط ــوده اس ــذار ب ــور اثرگ ــن کش ــرژی ای ان
ــده  ــاالت متح ــناي ای ــان دوره اي س ــات می ــان در انتخاب جمهوري خواه
ــه پیامدهــا ي متعــددي در حوزه هــای  در 4 نوامبــر ســال 2014، منجــر ب
اقتصــاد، ســالمت، انــرژي،  مختلــف سیاســتگذاري داخلي )عمدتــاً 

رونــد خالــص واردات انــرژی ایــاالت متحــده آمریــکا )بــر اســاس 1
 EIA, Short-Term Energy :واحــد كوآدریلیــون  بی تی یــو10(. مأخــذ
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امــور مهاجــران( و سیاســتگذاري خارجــي خواهــد شــد. یکــی از مفــاد 
اصلــي برنامــه انــرژي جمهوري خواهــان کــه در جریــان انتخابــات 
ریاســت جمهــوري ســال 2012 ارائــه شــده بــه اســتقالل انــرژی اشــاره 
دارد: حــزب جمهوري خــواه متعهــد بــه اســتقالل انــرژي داخلــي اســت. 
ایاالت متحــده و همســایگانش در شــمال و جنــوب برخــوردار از منابــع 
ــي  ــه برخ ــوده ک ــد ب ــاي جدی ــنتي و بدیل ه ــر، س ــترده، بک ــرژي گس ان
ــعه  ــتند. توس ــي هس ــع جهان ــمندترین مناب ــن و ارزش ــا بزرگ تری از آنه
تکنولــوژي، درک دقیق تــري از منابــع عظیــم کشــور فراهــم آورده کــه 

ــرار دارد]10[.      ــا ق ــترس م ــعه در دس ــراي توس ب
                                                                                                           دستیابی به پیشرفت های فنی در صنعت نفت و گاز شیل

ــی و  ــد شــیل های نفت ــارف مانن ــم نفــت و گاز نامتع ــر عظی کشــف ذخای
گازی به ویــژه در آمریــکا و امــکان توســعه بهره بــرداری تجــاری از 
ایــن ذخایــر، موجــب شــده اســت کــه تصویــر اقتصــاد سیاســی عرضــه و 
تقاضــای نفــت و گاز در ســطح جهانــی تغییــر کنــد. طــی ســال های اخیــر 
ــه عنــوان  ــع هیدروکربــوری غیرمتعــارف ب ــرداری از مناب کشــف و بهره ب
ــرار  ــکا ق ــاالت متحــده آمری ــورد توجــه ای ــرژی م ــد ان ــع جدی ــك منب ی
گرفتــه اســت. در مخــازن نفــت و گازی متعــارف11، ســنگ مخــزن دارای 
فضــای بــزرگ و پیوســته ای اســت کــه حرکــت ســیال در درون ســنگ 
ــازن  ــا در مخ ــازد، ام ــن می س ــاه را ممک ــه درون چ ــن ب ــزن و همچنی مخ
گازی نامتعــارف12، نفوذپذیــری13 ســنگ مخــزن بــه حــدی پاییــن اســت 

ــوری را دشــوار می ســازد ]11[. ــع هیدروکرب ــه مناب کــه دسترســی ب
ایــاالت متحــده آمریــکا از دهــه 1980 ســرمایه گذاری گســترده ای 
ــر  ــام داد و در اواخ ــیل انج ــای ش ــوص گازه ــش در خص ــرای پژوه ب
ــع را آغــاز کــرد و در حــال حاضــر  ــن مناب ــد از ای ــز تولی دهــه 1990 نی
عمده تریــن تولیدکننــده نفــت و گاز شــیل در دنیاســت. بــا اینکــه مــدت 
ــت،  ــده اس ــاز ش ــکا آغ ــیل در آمری ــد گاز ش ــه تولی ــت ک ــال اس 2۵ س
ــق بیشــتری یافــت و دولــت آمریــکا  ــد از ســال 200۶ رون امــا ایــن رون
ــق و  ــادی را صــرف تحقی ــغ زی ــی مبال ــا همــکاری مؤسســات تحقیقات ب
ــا نفوذپذیــری پاییــن کــرده اســت. در  توســعه در مــورد ســاختارهایی ب
ــع گاز  ــکا را مناب ــد گاز آمری ــد از تولی ــدود 23 درص ــر ح ــال حاض ح
شــیل تشــکیل می دهــد، ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 2000، گاز 
شــیل ســهمی کمتــر از یــك درصــد در تولیــد گاز آمریــکا داشــت]2[.
یکــي از زمینه هــای اصلــي توســعه انقــالب شــیل آمریــکا،  فضــاي 
ــت و گاز  ــت نف ــینه صنع ــت. پیش ــر آن اس ــم ب ــي حاک ــاري و قانون تج
آمریــکا از زمــان نخســتین حفــاري در ایالــت پنســیلوانیا در ســال 18۵9 
ــاي  ــول دهه ه ــردد. در ط ــش بازمي گ ــم پی ــرن و نی ــك ق ــدود ی ــه ح ب
پــس از آن،  صد هــا هــزار چــاه در سراســر کشــور حفــر شــد کــه پیشــینه 
ــراي نفــت و گاز  ــوان اســاس اکتشــاف ب ــی به عن زمین شناســي گرانبهای
ــر آن،  ســاختار مالکیــت ســرزمیني در  شــیل به شــمار می آیــد. عــالوه ب
ــد  ــي می توانن ــراد حقیق ــاس آن اف ــه براس ــکا ـ ک ــده آمری ــاالت متح ای

ــدي  ــل کلی ــز یکــي از عوام ــي باشــندـ نی ــي زیر زمین ــواد معدن ــك م مال
ــي مــورد  ــوده اســت. فضــاي تجــاري و قانون پیشــرفت انقــالب شــیل ب

بحــث، عوامــل حمایتــي بســیار مهــم زیــر را فراهــم کــرد: 
- سـاختار مالکیـت معـادن کـه بـه ترغیـب فنـاوری و تسـریع در تجاري 

شـدن منابـع منجر شـد. 
- اطالعات زمین شناسي موجود که نواحي بالقوه شیل را شناسایي کرد.

هزینه هــای  کــه  موجــود  صنعتــی  ظرفیت هــای  و  تجهیــزات   -
ــل رســاند.  ــه حداق ــه توســعه شــیل ب ســرمایه گذاری را در مراحــل اولی
عــالوه بــر ایــن عوامــل تأثیرگــذار، نظــام قیمت گــذاری بــازار ایــاالت 
لوله هــای موجــود و ســایر شــبکه های  متحــده آمریــکا - و خــط 
حمل ونقــل گاز و نفــت- شــفافیت در توزیــع را افزایــش دادنــد. تمــام 
ــد و  ــك کردن ــیل کم ــت و گاز ش ــت نف ــاز صنع ــه آغ ــل ب ــن عوام ای

ــد. ــه یاب ــد نفــت و گاز ادام ــش تولی ــا افزای باعــث شــدند ت
  لغو ممنوعیت صادرات نفت از ایاالت متحده

یکــی از طرح هایــی کــه در دولــت اوبامــا پیگیــری شــد، لغــو ممنوعیــت 
ــه ســایر کشورهاســت14. ــکا ب ــاالت متحــده آمری صــادرات نفــت از ای
ــی  ــا ط ــت اوبام ــالدی دول ــال 2014 می ــر س ــخص، در اواخ ــور مش به ط
اطالعیــه جدیــدی ممنوعیــت صادراتــی برخــی از تولیدکننــدگان نفــت 
را لغــو کــرد. هرچنــد کــه ایــن اقــدام تنهــا شــامل برخــی شــرکت های 
ــد  ــیتی گروپ، می توان ــرآورد س ــاس ب ــر اس ــا ب ــت، ام ــده اس تولید کنن
ــکه« در روز  ــون بش ــك میلی ــزان »ی ــه می ــکا را ب ــت آمری ــادرات نف ص
افزایــش دهــد کــه ایــن می توانــد مقــدار قابل توجهــی بــرای برهــم زدن 
ــکا  ــال 2014 آمری ــد. در س ــت باش ــی نف ــادرات جهان ــی ص ــم کنون نظ
به طــور متوســط روزانــه بیــش از 200 هــزار بشــکه نفــت صــادر کــرده 
اســت کــه در حــال حاضــر )آگوســت 201۶( صــادرات نفت خــام ایــن 

کشــور ۶۵۷ هــزار بشــکه در روز از ســوی EIA عنــوان شــده اســت.
  کاهش مصرف انرژی در داخل آمریکا

یکـی از مـواردی کـه موجبات کاهش وابسـتگی ایاالت متحـده آمریکا 
بـه واردات انـرژی را به ویـژه در سـال های اخیـر فراهـم کـرده اسـت، 
کاهـش مصـرف انـرژی و صرفه جویـی در مصـرف بـوده اسـت. بخـش 
مهمـی از ایـن کاهـش مصـرف در بخـش حمل و نقـل این کشـور ایجاد 
شـده اسـت. یکـی از قوانینـی کـه ایـن امـکان را فراهـم کـرده قانـون 
اسـتانداردCAFE 1۵ اسـت کـه در سـال 19۷۵ در کنگـره آمریـکا و در 
سـال 1980 بـه تصویب دولت رسـید؛ ایـن قانون اسـتانداردهایی را برای 
خودروهـای مسـافربری و سـایر خودروهـای سـبك وضـع کرده اسـت. 
براسـاس ایـن قانـون، سـازندگان خـودرو ملـزم بـه تولیـد خودروهایی با 

باالتریـن کیفیـت ممکـن بـرای کاهـش مصرف سـوخت هسـتند.
در سـال 2012 میـالدی، دولـت اوبامـا اسـتانداردهای جدیـد CAFE را 
بـرای افزایـش کارایـی مصـرف انـرژی در ایـن کشـور وضـع کـرد کـه 
تولیـد  بـه  ملـزم  تولیدکننـدگان خـودرو  اسـتانداردها،  ایـن  اسـاس  بـر 
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خودروهایـی شـدند کـه تا سـال 201۶ میـالدی، میزان مصرف سـوخت 
آنهـا در هـر ۵4/۵ مایـل تنها یك گالن بنزین باشـد، این در حالی اسـت 
کـه اسـتانداردهای پیشـین، خودروسـازان را موظـف کـرده بـود کـه تـا 
سـال 202۵ بـه اسـتاندارد 34/۵ مایـل مسـافت بـه ازای هـر گالـن بنزیـن 

برسند.

4 - بررسـی وضعیـت صنعـت نفت و گاز شـیل در ایـاالت متحده 
آمریکا

ذخایـر نفت شـیل و گاز شـیل در اغلـب نقـاط جهـان وجـود دارد، امـا 
به دلیـل نیـاز بـه تکنولوژی هـای پیشـرفته جهـت اسـتخراج ایـن ذخایـر، 
انجـام  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  در  عمـده  به طـور  آن  تجـاری  تولیـد 
می شـود. بر اسـاس اداره اطالعات انرژی آمریکا1۶، کشـورهای روسـیه، 
آمریـکا و چیـن بـا ۷۵، ۵8 و 32 میلیـون بشـکه نفت شـیل قابل بازیافـت 

به ترتیـب در رتبه هـای اول تـا سـوم جهـان قـرار دارند )شـکل-3(.
ــا 111۵،  ــر ب ــن و الجزای ــن، آرژانتی براســاس شــکل-4، کشــورهای چی
بــه ترتیــب بیشــترین  802 و ۷0۷ تریلیــون فوت مکعــب گاز شــیل 
ــده  ــاالت متح ــور ای ــد و کش ــار دارن ــا را در اختی ــیل دنی ــر گاز ش ذخای
ــان  ــارم جه ــه چه ــب گاز در رتب ــوت مکع ــون ف ــا ۶۶۵ تریلی ــکا ب آمری

ــرار دارد. ق
بـا وجـود ذخایر نسـبتاً عظیـم هیدروکربورهای نامتعارف شـیل در سـایر 
نقـاط دنیـا، ایـن کشـور آمریکاسـت کـه بیشـترین تولیـد را به ویـژه در 
سـال های اخیـر از ایـن ذخایـر بـه خـود اختصاص داده اسـت. بر اسـاس 
و  نفت خـام  تولیـد  رشـد  بیشـترین   ،EIA سـوی  از  شـده  منتشـر  آمـار 
سـوخت های مایـع در خـالل سـال های 2014 تا 201۶ مربـوط به ایاالت 
متحـده آمریـکا بـوده کـه ایـن مسـئله در راسـتای گام بلنـد ایـن کشـور 

جهـت کاهـش وابسـتگی بـه واردات انـرژی اسـت. 
بخـش عمـده ای از ایـن افزایـش تولیـد نفـت و سـوخت های مایـع در 
ایـاالت متحـده آمریـکا مرهـون افزایش تولید نفـت و گاز شـیل در این 
کشـور بـوده اسـت. همان طـور که شـکل هاي-۵ و ۶ نشـان می دهد، طی 

كشــورهای برتــر بــه لحــاظ حجــم ذخایــر گاز شــیل )قابــل 4
EIA, 2013 :بازیافــت بــه لحــاظ فنــی(. مأخــذ
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روند تولید نفت شیل در ایاالت متحده آمریکا.5
EIA, 2016 :مأخذ 

6EIA, 2016 :روند تولید گاز شیل در ایاالت متحده آمریکا. مأخذ
سهم مناطق مختلف آمریکا از تولید نفت شیل 7
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سـال های اخیـر رونـد تولید نفـت و گاز شـیل در ایاالت متحـده آمریکا 
بـا افزایـش کاماًل ملموسـی همـراه بوده اسـت.1۷

بـرای بررسـی ایـن مهـم ابتـدا مناطـق عمـده تولیـد شـیل در آمریـکا و 
سـهم هـر یـك از این مناطق بررسـی می شـود. شـکل-۷ نشـان می دهد، 
بیشـترین میـزان تولیـد شـیل آمریکا از سـه ناحیـه پرمین18، ایـگل فورد19 
و باکـن20 صـورت می گیـرد، ایـن سـه منطقـه روی هـم رفتـه حـدود 90 

درصـد از تولیـد نفـت شـیل آمریـکا را به خـود اختصـاص داده انـد.
تفکیــك هــر منطقــه در  بــه  تولیــد نفت شــیل در آمریــکا  میــزان 
ــالدی  ــه 201۵ می ــار ژانوی ــاس آم ــر اس ــت. ب ــده اس ــه ش ــکل-8 ارائ ش
اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا، مناطــق پرمیــن، ایــگل فــورد و باکــن 
به ترتیــب بــا تولیــد 1/8۷، 1/۶8 و 1/2۵ میلیــون بشــکه در روز به ترتیــب 
ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ــکا را ب ــد نفــت شــیل آمری بیشــترین تولی

مناطــق اصلــی تولیــد گاز شــیل در آمریــکا به ترتیــب منطقــه مارســلز21، 
ایــگل فــورد و هینســویل22 اســت کــه به ترتیــب 1۶/3، ۷/4 و ۶/9 
ــن  ــاس ای ــر اس ــد. ب ــد می کنن ــب گاز در روز تولی ــوت مکع ــون ف تریلی
ــر  ــار ب ــی، انتظ ــال های آت ــد آن در س ــی و رش ــد گاز طبیع ــزان تولی می
آن اســت ایــاالت  متحــده تبدیــل بــه یکــی از صادرکننــدگان مهــم گاز 
ــادا و مکزیــك شــود  ــه کان ــه ب ــه صــورت LNG و از طریــق خــط لول ب
و همــان خطــوط لولــه ای کــه ایــاالت  متحــده پیشــتر از طریــق آنهــا از 

ایــن دو کشــور گاز وارد می کــرد از چنــد ســال دیگــر معکــوس شــود.
ــکا از  ــت و گاز آمری ــد نف ــش تولی ــق افزای ــی تحق ــن چگونگ در تبیی
منابــع هیدروکربــوری غیرمتعــارف می تــوان گفــت ایــن افزایــِش 
قابل توجــه مرهــون افزایــش قیمــت نفــت در دوره 2004 بــه بعــد 
ــن دوره موجــب شــد کــه  ــاالی نفــت در ای ــای ب ــوده اســت. قیمت ه ب
ســرمایه گذاری های عظیمــی در بخــش تحقیــق و توســعه اســتخراج 
ــده  ــی حاصل ش ــرفت های فن ــرد و پیش ــکل بگی ــر ش ــوع از ذخای ــن ن ای

ــود.  ــادی ش ــع اقتص ــن مناب ــت از ای ــتخراج نف ــا اس ــد ت ــث ش باع
ــال 2008  ــد از س ــا بع ــرا آمریکایی ه ــه چ ــرد ک ــوان درک ک ــاید بت ش

8
میــزان تولیــد مناطــق اصلــی تولیــد نفــت شــیل آمریــکا 

روز(.  در  بشــکه  )هــزار 
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مناطــق اصلــی تولیــد گاز شــیل آمریــکا )میلیــارد فــوت مکعــب در 9
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10
تعــداد دكل هــا )نمــودار ســمت چــپ( و تولیــد ســرانه چــاه جدیــد 

.EIA (2015) :نمــودار ســمت راســت( حــوزه ایــگل فــورد. مأخــذ(

11
تعــداد دكل هــا )نمــودار ســمت چــپ( و تولیــد ســرانه چــاه جدیــد 

.EIA (2015) :نمــودار ســمت راســت( حــوزه باكــن. مأخــذ(

12
تعــداد دكل هــا )نمــودار ســمت چــپ(  و تولیــد ســرانه چــاه جدید 

.EIA (2015) :نمــودار ســمت راســت( حوزه پرمیــن. مأخــذ(
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ــا  ــی ب ــا وجــود بحــران و رکــود شــدید اقتصــادی، مشــکل چندان ــز ب نی
قیمت هــای بــاالی نفت خــام در دامنــه 80 تــا 100 دالر نداشــته اند 
ــل از 2004  ــه قب ــه دامن ــت ب ــی نف ــدن قیمــت جهان ــان بازگردان و خواه
ــل از 2004 )30  ــه قب ــه دامن ــا ب ــت قیمت ه ــه بازگش ــرا ک ــد چ نبوده ان
تــا 40 دالری(، سیاســت های انــرژی ایــن کشــور را تســهیل و حمایــت 
تحــرک   ســاختاری،  رکــود  شــرایط  در  اینکــه  نمی کــرد، ضمــن 
ــادی  ــم اقتص ــش مه ــك بخ ــوان ی ــرژی به عن ــت و گاز و ان ــش نف بخ
ــکا و  ــه آمری ــت ک ــازی اس ــن امتی ــت و ای ــم اس ــود مغتن ــه خ ــه  نوب ب
 OECD ــود در ــادی خ ــم اقتص ــای مه ــایر رقب ــا س ــه ب ــادا در مقایس کان
از آن بهره منــد هســتند. تحــوالت موســوم بــه بهــار عربــی خصوصــاً در 
ــه مــورد  ــی نفــت در دامن ــه حفــظ قیمت هــای جهان ــز ب ــی نی کشــور لیب
ــم  ــازار ه ــه ب ــی ب ــت لیب ــت نف ــد از بازگش ــرد23 و بع ــك ک ــث کم بح
تحریــم نفتــی ایــران، تــوازن عرضــه و تقاضــا را در جهــت حفــظ ایــن 

ــرار کــرده اســت.  ــی برق ــه قیمت دامن

5- پیشرفت های فنی در حوزه های اصلی تولید نفت و گاز شیل 
ــوان شــد یکــی از دالیــل اصلــی کاهــش وابســتگی  همان طــور کــه عن
ــی  ــد داخل ــش تولی ــرژی، افزای ــه واردات ان ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ای
ــق  ــده از طری ــور عم ــم به ط ــن مه ــت. ای ــوده اس ــور ب ــن کش ــرژی ای ان
و  نفــت  میدان هــای  از  اســتخراج  در  تکنولــوژی  وضعیــت  بهبــود 
گاز شــیل ایجــاد شــده اســت. ایــن بهبــود و توســعه تکنولوژیکــی 
ــاری  ــی24 و حف ــت های هیدرولیک ــش شکس ــاص در دو بخ ــور خ به ط
ــت و گاز از  ــد نف ــه تولی ــت هزین ــته اس ــه توانس ــه ک ــود یافت ــی2۵ نم افق
ایــن میادیــن غیرمتعــارف را به میــزان قابل توجهــی کاهــش دهــد. 
ــود  ــه بهب ــر ب ــن منج ــده همچنی ــادث ش ــی ح ــرفت های تکنولوژیک پیش

ــت. ــده اس ــور ش ــن کش ــاری در ای ــر دکل حف ــد ه ــره وری تولی به
ــداد  ــد، تع ــی تولی ــت آت ــی وضعی ــم پیش بین ــاخص  های مه ــی از ش یک
ــه آمــار تعــداد دکل هــای نفتــی و  ــا نگاهــی ب دکل هــای نفتــی اســت. ب
ــه 201۵ مشــاهده می شــود کــه  ــکا در ژانوی ــد نفت شــیل آمری ــز تولی نی
ــال  ــا س ــکا ت ــیل آمری ــوزه نفت ش ــی ح ــای نفت ــی دکل ه ــد افزایش رون
ــاز شــده  ــال آغ 2012 ادامــه داشــته و رونــد نزولــی آن از همیــن س

اســت. در عین حــال، در 2 ســال اخیــر تعــداد ایــن دکل هــا تقریبــاً 
ــن  ــه همی ــتناد ب ــا اس ــران ب ــی از تحلیلگ ــت. برخ ــوده اس ــر ب ــدون تغیی ب
ــن  ــن میادی ــرمایه گذاری در ای ــد س ــه رون ــد ک ــه می گیرن ــئله نتیج مس
در حــال کاهــش اســت، امــا نکتــه مهــم اینجاســت کــه همانگونــه کــه 
ــش  ــدم افزای ــت ع ــت، عل ــاهده اس ــل مش ــا 12 قاب ــکل هاي-10 ت در ش
ــرانه  ــه س ــت ک ــر آن اس ــال های اخی ــاری در س ــای حف ــداد دکل ه تع
تولیــد هــر دکل حفــاری طــی ایــن دوره به شــدت افزایشــی بــوده 
ــت.  ــش داده اس ــتر را کاه ــاری بیش ــداد دکل حف ــه تع ــاز ب ــن نی بنابرای
ایــن موضــوع نشــان دهنده کاهــش روز بــه روز هزینــه ســرانه هــر دکل 
نفتــی و به تبــع آن کاهــش نقطــه سربه ســر اســتخراج آن به دلیــل جــوان 
بــودن تکنولــوژی اســتخراج نفــت در حوزه هــای نفــت شــیل و وجــود 
ظرفیــت بالقــوه بــاالی تغییــرات تکنولوژیــك در ایــن حوزه هــای نفتــی 

در ســال های پیــش رو مي باشــد. 

6-پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی توسعه صنعت شیل در آمریکا
بــا توجــه بــه رویکــرد دیپلماســی انــرژی آمریــکا و افزایــش برداشــت ها 
ــرفته، در  ــای پیش ــتفاده از فناوری ه ــن اس ــه یُم ــت و گاز ب ــر نف از ذخای
کنــار تأثیــرات گوناگــون امنیتــی، اقتصــادی و سیاســی آن بــر سیاســت 
خارجــی آمریــکا، برخــی از صاحبنظــران اقتصــادی معتقدنــد کــه نقشــه 
انــرژی جهــان در حــال تغییــر اســت. توســعه صنعــت نفــت و گاز شــیل 
پیامدهــای اقتصــادی و سیاســی گوناگونــی را رقــم زده اســت کــه 
اثــرات ایــن پیامدهــا بــر بــازار انــرژی بســیار قابل مالحظــه خواهــد بــود. 
مهم تریــن ایــن پیامدهــا و تبعــات آنهــا را به طــور عمــده می تــوان 

ــرد: ــوان ک ــر عن ــورت زی به ص
 کاهش وابستگی ایاالت متحده به نفت خاورمیانه

ــازار  ــده در ب ــاالت  متح ــتگی ای ــش وابس ــرد کاه ــد راهب ــر می رس به نظ
ــك  ــور، ی ــن کش ــرژی ای ــردن واردات ان ــدود ک ــرژی و مح ــی ان جهان
راهبــرد ملــی بــرای ایــن کشــور اســت کــه در هــر حــال دنبــال خواهــد 
ــرژی  ــه ان ــکا ب ــتگی آمری ــه وابس ــی  ک ــورت در حال ــن ص ــد و در ای ش
وارداتــی بســیار محــدود خواهــد شــد، میــزان وابســتگی انــرژی ایــاالت  
ــر خواهــد رســید  ــه نزدیــك صف ــکا ب ــاره آمری ــه خــارج از ق متحــده ب
کــه آثــار ژئوپولیتیکــی آن قابــل  توجــه اســت. ایــن تغییــرات می توانــد 
ــه  ــه و کاهــش وابســتگی ب ــه نفــت خاورمیان ســبب کاهــش وابســتگی ب
ــال  ــار س ــه در چه ــوری ک ــه ط ــود ب ــت ش ــده نف ــورهای تولیدکنن کش
گذشــته، تولیــد نفــت آمریــکا 2۵ درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه در 
صــورت تــداوم ایــن رونــد می توانــد حتــی از کشــورهایی چــون روســیه 
ــده  ــن تولیدکنن ــه بزرگ تری ــه و ب ــر رفت ــم فرات ــعودی ه ــتان س و عربس
نفــت در جهــان تبدیــل شــود. بــر اســاس آخریــن آمارهــا رونــد واردات 
نفــت آمریــکا از کشــورهای اوپــك کــه بخــش اعظمــی از کشــورهای 
ــوند، از ۵/2  ــدی می ش ــه طبقه بن ــورهای خاورمیان ــزو کش ــو آن ج عض روند وادرات نفت ایاالت متحده از كشورهای اوپک.13

EIA (2016) :مأخذ 

۶/۵

۵/۵

4/۵

3/۵

2/۵



۵۶ 

میلیــون بشــکه در ســال 2000 بــه اوج آن در ســال 2008 و بــه ۵/9 
ــه 2/8  ــی ب ــد نزول ــروع رون ــا ش ــه ب ــیده ک ــکه در روز رس ــون بش میلی

ــون بشــکه در ســال 201۵ رســیده اســت )شــکل-13(. میلی
بی شــك بی نیــاز شــدن ایــاالت  متحــده از نفــت و گاز خاورمیانــه 
ــه تنهــا موجــب کاهــش عالیــق ایــن کشــور بــه منطقــه نخواهــد شــد  ن
ــد  ــش خواه ــه افزای ــکا را در منطق ــور آمری ــدرت مان ــر ق ــن ام ــه ای بلک
داد. در ایــن رابطــه بایــد توجــه داشــت کــه ســلطه بــر مناطــق نفت خیــز 
ــزار و اهــرم قــدرت  جهــان و کنتــرل آبراه هــا و معابــر عبــور انــرژی، اب
ــی  ــن وقت ــت، بنابرای ــود اس ــادی خ ــای اقتص ــر رقب ــکا ب ــوق آمری و تف
ایــاالت  متحــده آمریــکا خــودش از منابــع منطقــه بی نیــاز باشــد، قــدرت 
مانــورش بــرای فشــار بــر رقبایــی کــه نیازمنــد منابــع ایــن منطقــه هســتند، 
بیشــتر می شــود چــرا کــه هــر ناامنــی در منطقــه، امنیــت انــرژی رقبــا را 

تهدیــد خواهــد کــرد. 
 افزایش قدرت مانور ایاالت متحده در بازار جهانی نفت

قیمــت جهانــی نفــت از اواســط ســال 2014 میــالدی تــا بــه امــروز بیــش 
از ۵0 درصــد کاهــش داشــته اســت. بــه زعــم اکثــر تحلیل گــران، 
ــش  ــت، افزای ــی نف ــت  جهان ــوس قیم ــش محس ــت کاه ــن عل عمده تری
بــازار  ایــن  در  عرضــه  مــازاد  بُــروز  و  آمریــکا  نفت شــیل  تولیــد 
ــطه  ــکا به واس ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــت ک ــت آن اس ــد. واقعی می باش
در  کــه  تکنولوژیکــی  پیشــرفت های  و  عظیــم  ســرمایه گذاری های 
نفت هــای شــیل صــورت گرفتــه ، توانســته اســت هزینــه تولیــد ایــن نــوع 
نفت هــا را پاییــن بیــاورد. ازایــن رو، اکنــون قــادر اســت در قیمت هــای 
پاییــن هــم بــه تولیــد خــود ادامــه داده و ســهم تولیــد نفــت  شــیل را در 
بــازار افزایــش دهــد. آمریــکا کــه  اکنــون تأمیــن امنیــت انــرژی خــود را 
ــت  ــال تثبی ــه دنب ــد، ب ــت وجو می کن ــرژی جس ــتقالل ان ــت اس در سیاس
ــد و  ــه تولی ــه اول ب ــه در وهل ــود ک ــد ب ــدوده ای خواه ــت در مح قیم
ــی  ــع جانب ــد و دوم، مناف ــه ای وارد نکن ــود صدم ــیل خ ــت ش ــعه نف توس
مدنظــر آن هــا از جملــه فشــار بــه کشــورهایی دارای تضــاد منافــع بــا ایــن 
ــای  ــه درآمده ــادی ب ــتگی زی ــه وابس ــران ک ــیه و ای ــد روس ــور مانن کش
نفتــی دارنــد، تأمیــن کنــد]12[.، ضمــن اینکــه توســعه صنعــت نفــت و 
ــاد  ــِی ایج ــرفت های تکنولوژیک ــطه پیش ــه واس ــکا ب ــیل در آمری گاز ش
شــده، عالوه بــر آنکــه آمریــکا را به عنــوان عمده تریــن تولیدکننــده 
ــوری در جهــان معرفــی کــرده، ایــن کشــور را  ــر هیدروکرب ایــن ذخای
ــر  ــن ذخای ــد از ای ــتخراج و تولی ــوژی اس ــاری تکنول ــت انحص از موقعی
برخــوردار کــرده کــه ایــن مســئله امــکان توســعه ایــن ذخایــر در ســایر 
نقــاط دنیــا )به طــور عمــده کشــورهای روســیه و چیــن( را تحــت 

ــن کشــور درآورده اســت.  ــرل ای کنت
 افزایـش سـهم بـازار جهانی ایـاالت متحـده در گاز طبیعی مایع شـده 

 26) LNG(
ــده،  ــاالت متح ــیل در ای ــت ش ــعه صنع ــای توس ــر از پیامده ــی دیگ یک

افزایــش تولیــد گاز شــیل و بنابرایــن افزایــش تولیــد گاز طبیعــی 
مایع شــده )LNG( در ایــن کشــور اســت. ایــاالت متحــده آمریــکا کــه 
تــا قبــل از توســعه ایــن فناوری هــا قــرار بــود بــه یــك واردکننــده عمــده 
گاز بــه صــورت مایــع شــده یــا LNG تبدیــل شــود هم اکنــون در مســیر 
 )LNG( خودکفایــی گام برداشــته و تــا دو ســال دیگــر صادرکننــده گاز
خواهــد شــد. رونــد تولیــد گاز ایــن کشــور نیــز در حــال افزایــش اســت، 
به گونــه ای کــه »بلومبــرگ« در گزارشــی ادعــا کــرده اســت: »آمریــکا 
ــدازی پروژه هــای در دســت  ــا راه ان ــالدی ب ــا ســال 2018 می ــادا ت و کان
ــود  ــازار LNG را از آن خ ــن ب ــون ت ــد ۷۷ میلی ــا تولی ــود ب ــاخت خ س

خواهنــد کــرد.« 
 افزایش اشتغال زایی در ایاالت متحده

براســاس آخریــن گــزارش وزارت کار آمریــکا، در نوامبــر 2014، 321 
ــه  ــتغال زایی از ژانوی ــزان اش ــترین می ــه بیش ــده ک ــاد ش ــغل ایج ــزار ش ه
ــال  ــه س ــی س ــازار کار ط ــرد ب ــن عملک ــت بهتری ــت. ثب ــوده اس 2012 ب
ــث  ــاد باع ــای اقتص ــتر بخش ه ــت بیش ــود وضعی ــداوم بهب ــا ت ــته ب گذش
بــه  میــالدی   1999 ســال  از  اشــتغال زایی  وضعیــت  بهتریــن  شــده 
ــد  ــدون تردی ــال 2014 ب ــکا در س ــاد آمری ــورد. اقتص ــم بخ ــو، رق این س
بهتریــن عملکــرد را در میــان اقتصادهــای بــزرگ جهــان داشــته اســت. 
کارشناســان بــر ایــن عقیده انــد، بخــش مهمــی از ایــن افزایــش اشــتغال 
مربــوط بــه صنعــت شــیل اســت. هرچنــد در میــزان اشــتغال زایی ایجــاد 
شــده از ســوی صنعــت شــیل اختالف نظرهایــی در میــان تحلیلگــران بــه 
ــن صنعــت در ایجــاد  ــارز ای ــوان از نقــش ب ــا نمی ت چشــم می خــورد ام
اشــتغال بــه ســادگی گذشــت. کمیتــه محیط  زیســت و مشــاغل عمومــی 
ســنا طــی مقالــه ای اعــالم کــرد کــه »روش شکســت هیدرولیکــی بــرای 
ــد  ــد می کن ــغل جدی ــاد ش ــا ایج ــی نه تنه ــت طبیع ــتخراج گاز و نف اس
بلکــه تأثیــرات خوبــی بــر اقتصــاد مناطــق مــورد اســتفاده خواهــد 
داشــت. همچنیــن ایــن روش اســتخراج موجــب بازســازی منابــع نفــت 
و گاز می شــود و نیازهــای مصرف کننــدگان ایــن منابــع انــرژی در 

ــکا را مرتفــع خواهــد کــرد.«  آمری

نتیجه گیری
ــی  ــزرگ صنعت ــورهای ب ــرای کش ــی ب ــان اهمیت ــرژی از چن ــت ان امنی
ــی و  ــدرت سیاس ــت ق ــوان گف ــرأت می ت ــه به ج ــت ک ــوردار اس برخ
ــن،  ــن مســتمر آن اســت. بنابرای ــن کشــورها در گــرو تأمی اقتصــادی ای
جــای تعجــب نیســت کــه عمــده سیاســت های ایــن کشــورها و در رأس 
ــا  ــرژی آنه ــت ان ــن امنی ــتای تأمی ــکا در راس ــده آمری ــاالت متح آن ای
ــش  ــرژی و کاه ــتقالل ان ــزوم اس ــی، ل ــه داخل ــود. در عرص ــی  ش طراح
اتــکا بــه واردات به ویــژه در پــی بحران هــای نفتــی در دهــه ۷0 میــالدی 
پیوســته به عنــوان یــك دســتور کار بــرای دولت هــای مختلــف آمریــکا 
مطــرح و عنصــر تعیین کننــده ای در روابــط بیــن دولــت و کنگــره بــوده 
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اســت. در ســال های اخیــر وابســتگی ایــاالت متحــده آمریــکا بــه 
واردات انــرژی کاهــش ملموســی یافتــه اســت کــه از دالیــل عمــده آن 
افزایــش تولیــد داخلــی انــرژی بــه دنبــال بهبــود و توســعه تکنولوژیکــی 
به طــور خــاص در دو بخــش شکســت های هیدرولیکــی و حفــاری 
ــز کاهــش مصــرف  ــن کشــور و نی افقــی صنعــت نفــت و گاز شــیل ای
ــن  ــرژی در ای ــی ان ــتانداردهای صرفه جوی ــال اس ــال اعم ــرژی به دنب ان

کشــور بــوده اســت. 
انــرژی آمریــکا در ســال 2014  بــر اســاس آمــار اداره اطالعــات 
میــالدی، 8۶ درصــد از انــرژی مصرفــی آمریــکا از طریــق منابــع داخلــی 
تولیــد شــده اســت کــه بخــش عمــده ای از ایــن افزایــش تولیــد از طریــق 
ــد نفــت و  ــم تولی توســعه صنعــت شــیل ایجــاد شــده اســت. رشــد عظی
گاز ایــاالت متحــده آمریــکا فرصت هــای جدیــدی را پیــش روی ایــن 
ــکا  ــای اقتصــادی آمری ــه احی ــرار داده اســت؛ انقــالب شــیل ب کشــور ق
جــان تــازه ای بخشــیده و کاهــش وابســتگی بــه واردات جهانــی، 
انعطاف پذیــری بیشــتری بــرای اعمــال نفــوذ و آزادی دیپلماتیــك ایــن 
ــد صنعــت شــیل، میلیون هــا فرصــت  کشــور فراهــم کــرده اســت. تولی
ــکا ایجــاد کــرده اســت و در راســتای  ــاالت متحــده آمری شــغلي در ای
ــق هــر دو حــزب  ــرار دارد کــه مــورد تواف ــرژی ق سیاســت اســتقالل ان
ــن توســعه آن  ــن کشــور اســت، بنابرای دموکــرات و جمهوری خــواه ای

ــرای ایــن کشــور کامــاًل جــدی و راهبــردی اســت.  ب
ــی و  ــای سیاس ــیل، پیامده ــت و گاز ش ــت نف ــعه صنع ــترش و توس گس
ــازار  ــر ب ــرات آن ب ــه اث ــت ک ــده اس ــب ش ــادی را موج ــادی زی اقتص
ــود. کاهــش وابســتگی  ــل مالحظــه خواهــد ب ــرژی بســیار قاب ــی ان جهان
ــل  ــارج، آزادی عم ــرژی در خ ــع ان ــه مناب ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ای
ــود  ــتراتژی های خ ــردن اس ــال ک ــرای دنب ــور ب ــن کش ــه ای ــتری ب بیش
ــه  ــه می بخشــد، امــا ایــن کشــور به شــدت ب ــژه در منطقــه خاورمیان به وی
بازارهــای انــرژی مرتبــط باقــی می مانــد. بــرای نمونــه، هرگونــه اختــالل 
ــته و  ــر گذاش ــکا اث ــن در آمری ــر قیمــت بنزی ــت ب ــی نف ــن جهان در تأمی
ــی  ــع حیات ــن مناف ــد. بنابرای ــد می کن ــن کشــور را کن رشــد اقتصــادی ای
ایــن کشــور در خاورمیانــه همچنــان حفــظ خواهــد شــد. ضمــن اینکــه 
ــور  ــر عب ــا و معاب ــرل آبراه ه ــان و کنت ــز جه ــق نفت خی ــر مناط ــلطه ب س
ــادی  ــای اقتص ــر رقب ــکا ب ــوق آمری ــدرت و تف ــرم ق ــزار و اه ــرژی، اب ان

ــود. ــوب می ش ــور محس ــن کش ای
ــکا و  ــده آمری ــاالت متح ــیل در ای ــالب ش ــوع انق ــر، وق ــوی دیگ از س
ایجــاد شــده،  پیشــرفت های تکنولوژیکــی  بــه واســطه  توســعه آن 
ضمــن اینکــه آمریــکا را به عنــوان تنهــا تولیدکننــده عمــده ایــن ذخایــر 
ــت  ــور را از موقعی ــن کش ــرده، ای ــی ک ــان معرف ــوری در جه هیدروکرب
ــوردار  ــر برخ ــن ذخای ــد از ای ــتخراج و تولی ــوژی اس ــاری تکنول انحص
ــن مســئله امــکان توســعه ذخایرمــورد اشــاره را در ســایر  کــرده کــه ای
نقــاط دنیــا )به طــور عمــده کشــورهای روســیه و چیــن( تحــت کنتــرل 

ــت.  ــود درآورده اس خ
تولیدکننــدگان  قــدرت  کاهــش  بــه  منجــر  شــیل  انقــالب  وقــوع 
ــوان  ــنتی آن به عن ــش س ــك و نق ــه اوپ ــرژی از جمل ــازار ان ــارف ب متع
ــه  ــه ب ــوری ک ــه ط ــت ب ــده اس ــت ش ــی نف ــت جهان ــده قیم تنظیم کنن
زعــم اکثــر تحلیلگــران نفتــی، عمده تریــن دلیــل کاهــش اخیــر قیمــت 
ــالدی آغــاز شــده اســت،  ــی نفــت کــه از اواســط ســال 2014 می جهان
افزایــش تولیــد نفــت شــیل آمریــکا و اقتصــادی شــدن تولیــد آن 
ــب  ــه اغل ــت. از آنجایي ک ــا ۵0 دالر اس ــی 40 ت ــال قیمت ــی در کان حت
ــتند-  ــوع هس ــای متن ــد اقتصاده ــه فاق ــت ک ــده نف ــورهای تولیدکنن کش
نظیــر روســیه و کشــورهای اوپــك و از جملــه ایــران- بــا کاهــش قیمــت 
نفــت بــا مشــکالت بودجــه ای عدیــده ای روبــه رو می شــوند، ایــن مســئله 
)کاهــش قیمــت نفــت( بــه یکــی از اهرم هــای فشــار اقتصــادی و سیاســی 
آمریــکا بــر ایــن کشــورها و به ویــژه روســیه و ایــران تبدیــل شــده اســت. 
به واقــع ایــن وابســتگی شــدید بودجــه ای کشــورهای اوپــك، قــدرت و 
ابتــکار عمــل آنهــا را بــرای بیــرون رانــدن نفــت  رقیــب یعنــی شــیل بــه 

ــادی کاهــش داده اســت. ــزان زی می
بنابرایــن بــا عنایــت بــه مطالــب عنــوان شــده، لــزوم اتخــاذ سیاســت های 
مبتنــی بــر واقعیــات موجــود بــازار جهانــی انــرژی در کشــورهای 
تولیدکننــده نفــت و گاز نظیــر ایــران، چــه در عرصــه داخلــی و چــه در 
عرصــه بین المللــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. ایــاالت متحــده 
ــع صــادرات  ــا برداشــته شــدن موان ــی ب ــه اســت کــه حت ــی دریافت به خوب
ــم  ــه یــك تحری ــه مثاب ــان ب ــن نفــت همچن ــران، قیمت هــای پایی نفــت ای
خامــوش عمــل نمــوده و درآمدهــای ارزی حاصــل از صــادرات نفــت 
کشــورمان را بــا محدودیــت مواجــه خواهــد ســاخت. بنابرایــن ضــرورت 
کاهــش وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه درآمدهــای نفتــی به منظــور 
ــی نفــت  ــازار جهان ــرات ب ــه تغیی ــدرت واکنــش کشــورمان ب افزایــش ق
ــا افزایــش  بیــش از پیــش آشــکار می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه ب
ــوان  ــن در صنعــت شــیل می ت ســرمایه گذاری کشــورهای روســیه و چی
انتظــار داشــت طــی ســال های آتــی عرضــه جهانــی نفــت و گاز افزایــش 
یابــد کــه بــا فــرض عــدم تغییــر محســوس در تقاضــای جهانــی انــرژی، 
می توانــد منجــر بــه کاهــش قیمــت جهانــی نفــت شــود. لــذا ایــن مســئله 
ــه درآمدهــای نفتــی درخــور توجــه و  ــا توجــه وابســتگی کشــورمان ب ب
برنامه ریــزی دقیــق اســت. امــا از آنجایي کــه ایــن موضــوع یــك پدیــده 
ــوژی  ــزار تکنول ــق اب ــا آن از طری ــه ب ــد، مقابل ــمار می آی ــه ش ــه ب فناوران
ــت و گاز  ــد نف ــوژی تولی ــای تکنول ــعه و ارتق ــود. توس ــد ب ــر خواه میس
ــرمایه گذاری در  ــهیل س ــی، تس ــای عملیات ــش هزینه ه ــارف و کاه متع
صنعــت نفــت، توســعه صنایــع تکمیلــی نفــت و گاز و تولیــد کاالهــای 
ــای  ــه راه ه ــی از جمل ــاب از خام فروش ــتر و اجتن ــزوده بیش ــا ارزش اف ب
کاهــش  بحــران  مقابــل  در  اقتصــاد  و  نفــت  صنعــت  مقاوم ســازی 

قیمت هــای جهانــی به شــمار مــی رود.
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دسته از سنگهای رسوبی دانه ریز است که به اندازه کافی 
نفت  باشد.  مواد آلی غنی )کروژن( در آنها وجود داشته 
مانند  ترکیباتی  شامل  که  است  آهکداری  خاک  شیل 
فرآیند  طی  در  شیل«  »نفت  درون  کروژن  است.  کروژن 
موسوم به گرما کافت )Proylis( به نفت تبدیل می شود. 
همانند  نیز  شیل«  »نفت  از  باستان  دوران  در  است  گفتنی 
زغال سنگ به طور مستقیم استفاده می شده است. امروزه 
نیاز به هزینه ها و  برداشت از این منابع به شکلی است که 

سرمایه گذاری های زیادی دارد.
2- Energy Information Administration 
(EIA)
3 - International Energy Agency (IEA)
4- British Petroleum (BP)

بـه  انـرژی  امنیـت  انـرژی،  منظـر مصرف کننـدگان  از   -۵
مفهـوم اطمینـان از دسترسـی آسـان بـه منابـع نفـت و گاز، 
ایجـاد ثبـات در مناطـق صادرکننـده نفـت، انتقـال بـدون 
ریسـك بـه بازارهای هدف و قیمت های مناسـب اسـت، به 
طـوری کـه در درازمـدت نگرانی برای تأمیـن انرژی مورد 
)واعظـی،  باشـد  نداشـته  بحرانـی وجـود  در شـرایط  نیـاز 

محمـود، 1389(.
 ۶ - الزم بـه ذکـر اسـت کـه منطقـه آمریکای شـمالی و به 
طـور خـاص ایاالت متحـده نیـز در سـال 201۵ دارای تراز 
منفـی در نفـت بـوده اسـت، امـا پیش بینـی می شـود در افق 

203۵ دارای تـراز مثبـت در تولیـد و مصـرف نفت باشـد.
7- Energy Sector's Shifting Balance of 
Power; Financial Times; March 2007.
8- National Energy Policy Development 
Group (NEPDG)

9- Energy Independce and Security Act 
of 2007

10- کوآدریلیون معادل عدد 10 به توان 1۵ است.
 11 - Conventional Reservior
12- Unonventional Reservior
13- Permeability

 14- ممنوعیـت صـادرات نفت خـام بـه تحریـم سـال های 
سـازمان  زمـان،  آن  در  برمی گـردد.   19۷0 دهـه  اولیـه 
کشـورهای صادرکننـده نفتـی عـرب )OAPEC( به دلیل 
حمایـت کشـورهای غربی از اسـرائیل  در جنـگ با اعراب، 
صـادرات نفـت بـه کانـادا، ژاپن، هلنـد، انگلیـس و آمریکا 
را تحریـم کردنـد. کنگـره آمریکا در مقابـل این تحوالت، 
نفـت  تولیدکننـدگان  کـه  رسـاند  تصویـب  بـه  را  قانونـی 
در آمریـکا را از صـادرات محـروم می سـاخت و آنهـا را 
ملـزم می کـرد نفـت خـود را تنها بـه پاالیشـگاه های داخلی 
نفـت شـیل در  بـا عملیاتـی شـدن صنعـت  امـا  بفروشـند. 
آمریـکا در چنـد سـال اخیـر و افزایـش تولیـد نفـت در این 
کشـور، فشـارهایی از سـوی تولیدکننـدگان عمـده نفـت 
شـیل بـرای لغو ممنوعیت صـادرات نفت از ایـاالت متحده 
آمریـکا بـه دولـت ایـن کشـور وارد شـده و بـه دلیـل منافع 
اسـتراتژیکی کـه توسـعه صنعت شـیل بـرای آمریـکا دارد، 
خـود دولـت نیـز تمایل زیـادی برای لغـو ایـن ممنوعیت از 

خـود نشـان داده اسـت. 
 15- Corporate Average Fuel Economy
 16- EIA

 201۶ 201۵و  سال های  طی  که  است  ذکر  به  الزم   -1۷
دلیل  به  متحده  ایاالت  نفت شیل  تولید  از  بخشی  میالدی، 
اما  با کاهش همراه بوده است،  کاهش قیمت جهانی نفت 
همچنان حجم تولید از میادین شیل کاماًل قابل مالحظه است.

18- Permian
19- Eagle Ford
20- Bakken
21- Marcellus
22- Haynesville

 23- تولیـد نفـت لیبـی به دنبـال آشـوب ها و درگیری های 
داخلـی بـا کاهـش روبه رو شـد که همین مسـأله بـا محدود 
افزایـش  دالیـل  از  یکـی  نفـت،  جهانـی  عرضـه  کـردن 
قیمـت جهانـی نفـت طـی دوره طالیـی مـورد نیـاز بـرای 
غیرمتعـارف  هیدروکربـوری  منابـع  در  سـرمایه گذاری 

می باشـد. آمریـکا 
 Hydraulic Fracturing-24: اکثر شیل های موجود 

)نفت و گاز شیل( نیازمند شکافت زنی هیدرولیکی به منظور 
این  هستند. طی  سازند  از  هیدروکربن  تولید  نرخ  افزایش 
و  می شوند  پمپ  چاه  به  زیاد  فشار  تحت  سیاالت  فرآیند 
باعث ایجاد ترک و شکافت در سازند می شوند که مسیری 

برای هدایت سیاالت سازند به چاه ایجاد می کنند.
 Horizontal Drilling -2۵: با توجه به ضخامت کم 
نرخ های  استخراج هیدروکربن در  برای  مخازن گاز شیل 
باالتر، استفاده از چاه های افقی به طور گسترده رواج یافته 
حفاری،  نوع  این  در  استفاده  مورد  تکنیك  اغلب  است. 
چندین  حفاری،  روش  این  در  است.   Pad Drilling

 »Pad« چاه افقی از یك نقطه روی سطح زمین که به آن
می گویند، حفر می شوند. این روش راندمان عملیاتی تولید 
گاز را بهبود بخشیده و هزینه زیربنایی و استفاده از سطح 
زمین را کاهش می دهد. طبق گزارش سال 2012 شرکت 
تا یك  را  زمان حفاری  تکنیك  این  از  استفاده  شلمبرژر، 

سوم زمان معمول کاهش می دهد. 
26- Liquefied Natural Gas
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