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اولین انقالب نفتي موسوم به انقالب شیل حدود 13 سال پیش با کشف 
منابع نامتعارف نفتي و گازي و پیشرفت فناوري استخراج آن در آمریکا 
رقم خورد. به دنبال انقالب ش��یل، بازیگران جدیدي به بازار نفت افزوده 
ش��دند و پارامترهاي حاکم بر بازار جهاني نفت براي همیشه تغییر کرد. 
متوسط تولید نفت خام آمریکا در سال 2017 حدود 9.355 میلیون بشکه 
در روز ب��ود که از این میزان بی��ش از 50 درصد آن معادل 4.67 میلیون 
بشکه از محل نفت شیل بوده است. در سال 2018 سطح تولید نفت شیل 
آمریکا رش��د قابل توجهي داش��ته و تا ابتداي مارس 2018 به حدود 5.5 

میلیون بشکه در روز رسیده است. 

پیش بیني روند تولید نفت شیل در آمریكا
جهش در تولید نفت ش��یل آمریکا از س��ال 2008 همزمان با افزایش ش��دید 
قیمت هاي جهاني نفت خام آغاز ش��د و در اواخر سال 2014 به اوج خود رسید. 
این روند در س��ال هاي 2015 و 2016 مقداري کاه��ش یافته و مجدداً با افزایش 
تدریجي قیمت نفت در حال حاضر به حداکثر میزان خود در تاریخ نفتي آمریکا 
رس��یده اس��ت. با جهش در تولید نفت ش��یل آمریکا، رکورد تولید نفت در این 
کشور که در س��ال 1970 ثبت شده بود، شکسته شد و میزان تولید نفت خام این 
کشور به بیش از 10 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. دولت آمریکا پیش بیني 
کرده است کل تولید نفت خام این کشور تا اواخر سال 2019 به 12 میلیون بشکه 
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قب��ل از وقوع انقالب ش��يل، قيمت نفت به ش��دت تحت تأثير تصميمات اوپک قرار داش��ت و کاه��ش توليد اوپک، 
افزای��ش قابل توج��ه قيمت نفت در بازارهاي جهاني را به دنبال داش��ت. چرا که محدودی��ت در مازاد ظرفيت توليد 
در توليدکنندگان غير اوپک و همچنين فرآیند طوالنی جذب س��رمایه و توس��عه ميادین، امکان بهره مندی س��ایر 
کش��ورهای توليد کننده نفت از تصميم کاهش توليد اوپک را کمتر مي نماید. بنابراین در صورت کاهش توليد نفت 
از س��وي یک کشور، کش��ورهاي دیگر نمي توانستند به سرعت توليد خود را افزایش دهند و از شرایط افزایش قيمت 
نفت س��ود ببرند. با این وجود، ظهور قطب جدید توليد نفت غير اوپک از جانب نفت ش��يل، ميزان تأثير گذاري اوپک 
بر بازار نفت را متأثر خواهد نمود. با افزایش توليد از شيل هاي نفتي، بازار نفت دچار تحول شده است. اگر تا قبل از 
ظهور ش��يل هاي نفت، عربس��تان سعودي با داشتن ظرفيت خالي خود مي توانست بازار جهاني نفت را مدیریت کند 
و به عبارتي، توليدکننده ش��ناور باشد. اکنون دیگر توليد کنندگان شيل هاي نفتي و در رأس آنها آمریکا توليدکننده 
ش��ناور خواهد بود. در همين راس��تا و با توجه به سطح تکنولوژی موردنياز توس��عه منابع نامتعارف، افزایش قيمت 

جهاني نفت و متعاقباً، اقتصادي بودن توليد نفت شيل از خواسته هاي دولت آمریکا به شمار مي رود. 
در مقطع فعلي، بزرگترین و مهمترین عامل تأثيرگذار بر بازار نفت در سال 2018 ميزان توليد نفت از ميادین شيل 
آمریکاست. البته پيش بيني ها در این زمينه بسيار متفاوت است. در حالي که اوپک پيش بيني کرده که ميزان افزایش 
توليد نفت ش��يل آمریکا در س��ال جاري ميالدي به 720 هزار بشکه در روز برسد، تحليلگران مؤسسه ریستاد انرژي 

نروژ این رقم را بيش از یک ميليون بشکه پيش بيني کرده اند، که مبين تأثير باالي آن در بازار نفت خواهد بود.
کاهش واردات نفت آمریکا به واس��طه توليد باال از منابع نامتعارف نفت ش��يل و متعاقباً فعال نگه داشتن شرکت هاي 
خصوصي توليد کننده و افزایش حاشيه سود توليد از منابع مزبور و نقش آفریني نفت شيل در قيمت هاي جهاني، از 
جمله انگيزه هاي اصلي در باال بردن قيمت جهاني نفت به واسطه عوامل سياسي توسط دولت آمریکا به شمار مي روند.

تولید نفت شیل آمریكا و نقش آن در بازار نفت
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 1   روند تولید نفت شیل آمریکا طي دوره 2018-2004 –میلیون بشکه در روز

20042006200820102012201420162018سال
0.34120.39140.48280.70361.77573.57414.36895.4602میزان تولید نفت شیل

6.277.79.6612.8627.3440.8449.3353.2سهم از کل تولید )درصد(

ماخذ: اداره اطالعات انرژی آمریکا



ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 157 

15

در روز برسد که در مقایسه با سطح تولیدات فعلي روسیه و عربستان سعودي، به 
تولید کننده برتر نفت جهان تبدیل مي گردد. در حال حاضر سطح تولید نفت خام 
روسیه حدود 11 میلیون بشکه در روز و عربستان سعودي حدود 10 میلیون بشکه 

در روز مي باشد. 
تولید قابل توجه نفت ش��یل در آمریکا طي چند سال گذشته به طور مداوم در 
حال رش��د بوده  اس��ت. این افزایش تنها براي اولین بار در س��ال 2016 به دنبال 
کاهش ش��دید قیمت جهاني نفت خام طي دوره 2016-2014 تجربه نشده  است. 
با این وجود انتظار مي رود که این رشد تولید در سال 2018 بهبود یافته و تا سال 
2020 به طور متوس��ط س��االنه بیش از یک میلیون بش��که در روز به میزان تولید 
اضافه گردد. همچنین بر اساس پیش بیني آژانس بین المللي انرژي در سال 2017، 
تولید نفت شیل آمریکا به روند افزایشي خود طي دهه آتي ادامه داده و از حدود 
4.1 میلیون بشکه در سال 2016 به بیش از 8.3 میلیون بشکه در روز در سال 2025 

افزایش خواهد یافت. 

هزینه تولید نفت شیل آمریكا
پیش��رفت هاي تکنولوژی��ک در زمینه حفاري طي یک دهه گذش��ته موجب 
کاهش هزینه تولید نفت ش��یل در سراسر آمریکا شده و انقالبي در زمینه انرژي 
و افزایش تولید ایجاد کرده است که از آن مي توان به عنوان انقالب دوم نام برد. 
تولیدکنندگان نفت شیل براي باقي ماندن در بازار، هزینه هاي خود را هر چه بیشتر 
کاهش داده اند. به عبارت دیگر، پیش��رفت هاي تکنولوژی��ک به تولیدکنندگان 
اجازه داده است تا نفت بیشتري تولید کنند و هزینه تولید را براي سودآور بودن 
فروش نفت به نصف برسانند. حدود 9 سال پیش، به دلیل هزینه  هاي باالي تولید، 
نامي از نفت شیل در میان نبود، اما اکنون با توسعه فناوري جهش هاي بزرگي در 

این حوزه اتفاق افتاده است.
طي سال 2016 گزارش هاي متعددي از شرکت هاي خدمات مشاور انرژي در 
خصوص بهره وري نفت شیل انتشار یافت که نشان دهنده چگونگي تأثیر چشمگیر 
تکنولوژي در سقوط هزینه هاي تولید نفت شیل آمریکاست. بر اساس جدول-3 
در طي چند سال گذش��ته قیمت سربه سري سرچاهي براي تولیدکنندگان اصلي 
نفت ش��یل از متوس��ط 80 دالر به حدود 35 دالر در هر بش��که کاهش یافته که 
نش��ان دهنده کاهش 55 درصدي در این زمینه اس��ت. البته این هزینه ها در س��ال 

2017 با اندک افزایشي همراه بوده است. 
در خصوص کاهش قیمت سربه سري تولید در میادین نفت شیل، میدان پرمین 
میدلند کاهش چش��مگیري را در هزینه ها تجربه کرده است. به طوري که قیمت 
تولید از 98 دالر در س��ال 2013 به 38 دالر در هر بش��که در س��ال 2016 رسیده 
است. همچنین بسته به میانگین پرداخت حق االمتیاز بیشتر، میزان کاهش در تولید 
و تفکیک نوع میدان هیدروکربني، میدان ایگل فورد بیش��ترین قیمت سربه سري 
سرچاهي را در میان بازیگران عمده نفت شیل در سال 2016 تجربه کرده است.

مقایسه با كشور كانادا
کشور کانادا نیز یکي از تولید کنندگان عمده منابع غیر متعارف نفت خام جهان 
به شمار مي رود. البته عمده منابع نامتعارف این کشور شامل ماسه هاي نفتي بوده و 
سهم نفت شیل بسیار اندک است. ماسه هاي نفتي در کانادا یکي از هزینه برترین 
دارایي هاي نفت خام در جهان براي تولید هس��تند. هر نوع دارایي نفتي در مناطق 
مختلف مانند خاور میانه، آمریکا، آب هاي عمیق و ماسه هاي نفتي کانادا، بسته به 
پروژه خاص داراي محدوده وس��یعي از هزینه ها مي باش��د. بنابراین، تحلیل گران 
صنعت نوعاً به قیمت متوس��ط هر نوع دارایي به عنوان " هزینه" محصول اش��اره 
مي کنند. بر اساس گزارش آژانس بین المللي انرژي، هزینه سر به سري تولید نفت 
از ماسه هاي نفتي کانادا از حدود حداقل 50 دالر در هر بشکه تا بیش از 80-90 
دالر در هر بش��که متفاوت بوده و بطور متوس��ط در حدود 75 دالر در هر بشکه 
برآورد مي ش��ود. این رقم هزینه براي تولید کنندگان س��نتي خاورمیانه در حدود 
27 دالر در هر بش��که براي خشکي و 41 دالر درهر بشکه براي میادین کم عمق 
دریایي مي باشد. هزینه تولید نفت سنگین در حدود 47 دالر در هر بشکه برآورد 
شده است. همچنین هزینه تولید میادین خشکي روسیه در حدود 50 دالر در هر 
بش��که و براي میادین دریایي عمیق در حدود 55-50 دالر در هر بش��که برآورد 

شده است )مرجع: آژانس بین المللي انرژي(. 
مطالعه انجام شده توسط موسسه وود مکنزي نشان مي دهد هزینه هاي سرچاهي 
منابع غیرمتعارف در دو س��ال گذش��ته، با کاهش 30 تا 40 درصدي همراه بوده 
اس��ت. این کاه��ش هزینه ها با س��همي براب��ر و در دو بخش تقلی��ل هزینه هاي 
خدمات و بهبود بهره وري و کارایي، روي داده است. تولیدکنندگان کوچک و 
انعطاف پذیر منابع شیل در مقایسه با تولیدکنندگان نفت متعارف، از موفقیت هاي 
چشمگیرتري در بخش کاهش هزینه تولید برخوردار بوده اند. به طور کل، عوامل 
متفاوتي در کاهش قیمت سربه س��ري س��رچاهي بازیگران نفت شیل تأثیر گذار 

بوده است که از جمله آن به موارد ذیل مي توان اشاره کرد:

  
 2   میزان افزایش تولید نفت شیل آمریکا در افق 2020 –هزار بشکه در روز
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357516124111201155-22049290810391191777افزایش سالیانه تولید
ماخذ: مطالعه موسسه راستاد انرژی نروژ

 1  رونــد تغییرات تولید نفت بزرگترین تولیــد کنندگان نفت دنیا طي دوره 
2005-2018
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 ماخذ: اداره اطالعات انرژي آمريكا، دبيرخانه اوپك                   

  

اين افزايش . است طور مداوم در حال رشد بودهدر آمريكا طي چند سال گذشته بهشيل نفت  توجهقابلتوليد 
 2014-2016خام طي دوره شديد قيمت جهاني نفتبه دنبال كاهش  2016تنها براي اولين بار در سال 

 2020و تا سال  يافتهبهبود  2018رشد توليد در سال اين رود كه انتظار ميبا اين وجود . است شدهنتجربه 
همچنين بر اساس  .اضافه گردد ميزان توليد بهروز بشكه در بيش از يك ميليون ساالنه متوسط طور هب
خود طي دهه  ي، توليد نفت شيل آمريكا به روند افزايش2017انرژي در سال  الملليبيني آژانس بينيشپ

ميليون بشكه در روز در سال  8,3به بيش از  2016ميليون بشكه در سال  4,1از حدود و آتي ادامه داده 
  افزايش خواهد يافت.  2025

  روزهزار بشكه در – 2020: ميزان افزايش توليد نفت شيل آمريكا در افق  2جدول 

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  سال
 افزايش
ساليانه 
  توليد

220  492  908  1039  1191  777  357 - 516  1241  1120  1155  

  راستاد انرژي نروژماخذ: مطالعه موسسه 
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ل در يد نفت شينه توليموجب كاهش هزك دهه گذشته ي يط ينه حفاريك در زميتكنولوژ يهاشرفتيپ
عنوان توان بهيجاد كرده است كه از آن ميد ايش توليو افزا ينه انرژيدر زم يكا شده و انقالبيسراسر آمر

شتر يچه بخود را هر يهانهيماندن در بازار، هز يباق يل برايدكنندگان نفت شيانقالب دوم نام برد. تول
 يشتريتا نفت ب ه استدكنندگان اجازه داديك به توليتكنولوژ يهاشرفتيپ ،عبارت ديگربه. نداهكاهش داد

ل يدلش، بهيسال پ 9بودن فروش نفت به نصف برسانند. حدود  سودآور يد را براينه توليد كنند و هزيتول
ن يدر ا يبزرگ يهاجهش ي، اما اكنون با توسعه فناوردر ميان نبودل يشنفت از  يد، ناميتول يباال يهانهيهز

  .حوزه اتفاق افتاده است

ل ينفت ش يوردر خصوص بهره يخدمات مشاور انرژ يهااز شركتهاي متعددي گزارش 2016سال  يط
كا يل آمريد نفت شيتول يهانهيدر سقوط هز ير تكنولوژير چشمگيتأث يدهنده چگونگافت كه نشانيانتشار 

 يدكنندگان اصليتول يبرا يسرچاه يسرسربهمت يقچند سال گذشته  يدر ط 3-جدولاست. بر اساس 
در  يدرصد 55دهنده كاهش كه نشان افتهيدالر در هر بشكه كاهش  35دالر به حدود  80ل از متوسط يشنفت

 با اندك افزايشي همراه بوده است.  2017ها در سال البته اين هزينه .نه استين زميا

واسطه بهبود فناوري توليد (واحد: ه ب كليدي نفت شيلميادين : كاهش در قيمت سر به سري سرچاهي  3جدول 
  دالر در هر بشكه)

  2016  2015  2014  2013  سال
  Permian Midland 98  83  56  38حوزه 

  Eagle Ford 85  73  60  39حوزه 
  Permian Delaware 81  64  48  33حوزه 

  Niobrara 73  62  45  34حوزه 
  Bakken 66  58  40  29حوزه 

 راستاد انرژي نروژماخذ: مطالعه موسسه                    

سري توليد در ميادين نفت شيل، ميدان پرمين ميدلند كاهش چشمگيري را در خصوص كاهش قيمت سربه
دالر در هر بشكه در  38به  2013دالر در سال  98طوري كه قيمت توليد از هب .ها تجربه كرده استدر هزينه

االمتياز بيشتر، ميزان كاهش در توليد و است. همچنين بسته به ميانگين پرداخت حقرسيده  2016سال 
سري سرچاهي را در ميان بازيگران فورد بيشترين قيمت سربهتفكيك نوع ميدان هيدروكربني، ميدان ايگل

  ت.تجربه كرده اس 2016ل در سال عمده نفت شي

  

  مقايسه با كشور كانادا
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 تغییر در س��اختار بهره وري یعني ارتقاء عملکرد چاه که از طریق پیش��رفت در 
تخمین بازیافت نهایي قابل اندازه گیري است.

 ارتقاي دستاوردهاي بهره وري و سود که از طریق تأثیر در هزینه پایین حفاري 
و تکمیل چاه قابل  اندازه گیري است.

نتیجه گیری 
تأثیرات اقتصادي و سیاس��ي افزایش تولید نفت در ایاالت متحده، چش��مگیر 
اس��ت. کاهش 20 درصدي واردات نفت آمری��کا در طول یک دهه اخیر، ارائه 
شغل هاي با درآمد باال در جوامع روستایي و همچنین کاهش 37 درصدي قیمت 
مصرف کننده براي بنزین داخلي نسبت به اوج قیمت در سال 2008، از جمله این 
تأثیرات اس��ت. بنابراین ترس از کمبود ش��دید انرژي در آمریکا که گریبان این 
کش��ور را در دهه 1970 گرفته بود با سیاست »س��لطه انرژي« که از سوي دولت 

جدید این کشور نیز دنبال مي شود، جایگزین شده است. 
بر اساس مطالب ارائه شده به نظر مي رسد در سال هاي آتي، صنعت نفت جهان 

با روند تغییرات اساسي زیر روبه رو شود:
 مناب��ع نامتعارف نقش مهمي در عرضه نفت خ��ام و گاز بازي خواهند کرد. در 
ح��ال حاضر ح��دود 50 درصد تولید نفت آمریکا از مناب��ع غیر متعارف صورت 

مي پذیرد.
 با تحول تولید در نفت ش��یل، به نظر مي رسد جریان تولید نفت خام با یک تغییر 
اساس��ي مواجه خواهد ش��د. صادرات نفت مس��یر خود را از خاورمیانه به سمت 

کشورهاي آسیایي به جاي ایاالت متحده و اتحادیه اروپا تغییر خواهد داد.
 بر اساس پیش بیني ها سرمایه گذاري در بخش اکتشاف و تولید از منابع نامتعارف 
ادامه خواهد یافت و بیشتر نیز خواهد شد تا ارزش منابع نامتعارف در دنیاي انرژي 

براي سایر تولیدکنندگان نفت قابل درک شود.
 تولید نفت شیل در سال 2016 در حدود 5 درصد از تولید جهاني بوده و عمدتاً 

در ایاالت متحده صورت گرفته اس��ت. شاید در نگاه اول، سهم 5 درصدي این 
تولیدات، باعث این تصور شود که تولید شیل چندان هم زیاد نیست، اما در واقع، 
ب��ازار جهاني نفت تحت تأثیر این میزان کم تولید قرار گرفته اس��ت زیرا س��بب 

تغییرات پایدار در این بازار شده است.
 قبل از وقوع انقالب ش��یل، قیمت نفت به ش��دت تحت تاثیر تصمیمات اوپک 
قرار داش��ت و کاهش تولید اوپک، افزای��ش قابل توجه قیمت نفت در بازارهاي 
جهاني را به دنبال داش��ت. چرا که اس��تخراج نفت، مس��تلزم سرمایه گذاري اولیه 
بسیار باال و زمان طوالني اس��ت. بنابراین در صورت کاهش تولید نفت از سوي 
یک کشور، کشورهاي دیگر نمي توانستند به سرعت تولید خود را افزایش دهند 
و از شرایط افزایش قیمت نفت سود ببرند. به نوعي افزایش در تولید نفت شیل بر 

میزان تاثیر گذاري اوپک بر بازار نفت اثرگذار خواهد بود. 
 به ط��ور کلي با ظهور ش��یل هاي نفت��ي، بازار نفت دچار تحول ش��ده اس��ت. 
تولیدکنندگان شیل، شرکت هاي نفتي کوچکي هستند که با هزینه سرمایه گذاري 
پایی��ن، قادرن��د با افزایش قیمت نفت به باالي نقطه س��ر به س��ري تولید آنها، به 
سرعت، ظرف چند ماه تولید خود را افزایش داده و همچنین در صورت کاهش 
قیمت نفت به زیر نقطه س��ر به س��ري، تولید خود را به سرعت کاهش دهند. در 
نتیجه اگر تا قبل از ظهور شیل هاي نفت، عربستان سعودي با داشتن ظرفیت خالي 
خود مي توانست بازار جهاني نفت را مدیریت کند و به عبارتي، تولیدکننده شناور 
باشد، اکنون شیل هاي نفتي تولیدکننده شناور خواهند بود. افزایش قیمت جهاني 
نفت و متعاقباً اقتصادي بودن تولید نفت شیل در همین راستا از خواسته هاي دولت 

آمریکا به شمار مي رود. 
 در مقط��ع فعل��ي، بزرگترین و مهمترین عامل تاثیرگذار بر بازار نفت در س��ال 
2018 می��زان تولید نفت از میادین ش��یل آمریکاس��ت. البت��ه پیش بیني ها در این 
زمینه بس��یار متفاوت است. در حالي که اوپک پیش بیني کرده که میزان افزایش 
تولید نفت شیل آمریکا در سال جاري میالدي به 720 هزار بشکه در روز برسد، 
تحلیلگران مؤسس��ه ریس��تاد انرژي نروژ این رقم را بیش از یک میلیون بش��که 

پیش بیني کرده اند که مبین تأثیر باالي آن در بازار نفت خواهد بود.
 کاهش واردات نفت آمریکا به واسطه تولید باالي حال حاضر از منابع نامتعارف 
نفت ش��یل )5.5 میلیون بش��که در روز( و متعاقباً فعال نگه داش��تن شرکت هاي 
خصوصي تولید کننده و افزایش حاشیه سود تولید از منابع مزبور و نقش آفریني 
نفت ش��یل در قیمت هاي جهاني، از جمله انگیزه ه��اي اصلي در باال بردن قیمت 

جهاني نفت به واسطه عوامل سیاسي توسط دولت آمریکا به شمار مي روند.
 هدف گذاري تولید 12 میلیون بشکه نفت در روز توسط ایاالت متحده آمریکا 
عمدتاً با تولید از منابع نفت ش��یل و افزایش س��الیانه تولید از این منابع به بیش از 
یک میلیون بش��که در روز تا س��ال 2020، با افزایش قیمت جهاني نفت متصور 

خواهد بود. 
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Permian Midland 98835638حوزه
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