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چشم انداز منابع غیرمتعارف در سبد جهانی انرژی

عبداله یونس آرا  کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

توس��عه منابع غیرمتعارف نفت و گاز در 
سال های اخیر، تحوالت عظیمی را در ابعاد 
مختل��ف صنعت نف��ت ایجاد کرده اس��ت. 
تغییر بازیگران عم��ده بازارهای جهانِی این 
تغییر جغرافیای تولیدات  انرژی،  حامل های 
جهانی و تبعات سیاس��ی و اقتصادی حاصل 
از آن، بخشی از نتایج این تحوالت در سطح 
بین المللی بوده اس��ت. اما موضوع عمده ي 
قابل توجه، به خصوص 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��یل های نفت��ی و گازی، 
ماسه سنگ های گازی، زغال سنِگ محتوی 
متان، ماس��ه های نفتی و نفت های س��نگین 
و فوق  س��نگین اس��ت که در مخازن دارای 
نفوذپذیری پایین با استفاده از حفاری افقی 

و شکست هیدرولیکی تولید می شوند. 
شیل نفتی1 سنگ رس��وبی بسیار ریزدانه 
دارای مقداری مواد آلی2 اس��ت. شیل نفتی 
در واق��ع محتوی نفت نیس��ت، بلکه از مواد 

هیدروکربن مومی مانند به نام کروژن تشکیل 
یافته  که معموالً با عملیات شیمیایِی پیرولیز3 
به مواد نفتی تبدیل می ش��ود. با افزایش دما 
به ح��دود 480 درجه س��انتی گراد، ترکیب 
جامد مزب��ور که مش��تمل ب��ر مخلوطی از 
مواد کربنی است، به هیدروکربن و پسماند 
کربن��ی تجزیه ش��ده و پس از سردش��دن، 

هیدروکربن ها به شیل نفتی تبدیل می شود.
مناب��ع غیرمتع��ارف گازی ش��امل چهار 
منبع عمده ي ش��ن های فشرده4، متان معادن 
زغال سنگ5، ش��یل گازی6 و هیدرات های 

گازی7 است.
بر اساس تعاریف فوق، استخراج و تولید 
از منابع غیرمتعارف نیازمند عملیاتی بیش از 
حفر چاه و دسترسی به منابع و انتقال آنها به 
پاالیش��گاه است. منابع مزبور معموالً قبل از 
انتقال به پاالیشگاه، نیازمند فرآورش اولیه ي 
مختلف و متفاوت بسته به نوع منابع هستند.

تولی��د نفت خ��ام از منابع ش��یل مس��تلزم 
پمپ��اژ مخلوط��ی از آب، مواد ش��یمیایی و 
سایر اجزا )عمدتاً شن( با فشار باال به داخل 

چاه به منظور ایجاد ش��کاف هایی در سنگ 
مخزن اس��ت. دانه های ش��ن، ش��کاف ها را 
باز نگه داش��ته و امکان ت��داوم جریان نفت 
را می دهن��د. نفت تولیدی از این روش پس 
از خروج از چاه ب��دون فرآورش اولیه قابل 
انتقال به پاالیشگاه خواهد بود. ایاالت متحده 
بزرگ ترین تولیدکننده نفت خام های فشرده 
بوده و ساختارهای اصلی این نفت خام ها در 
ش��یل های بیکن 8، بارنت9 و ای��گل فورد10 

واقع شده است. 
نفت خام های شیل جوان تر از ساختارهای 
ش��یِل داراي نفت خام های فش��رده هس��تند. 
این س��اختارها داراي مواد ارگانیک غنی از 
هیدروژن بوده که به اس��م کروژن ش��ناخته 
می ش��وند. م��واد مزب��ور پس از اس��تخراج 
از زمی��ن مس��تقیماً قابل احتراق اس��ت)مثاًل 
در نیروگاه ه��ای برق(. ضم��ن اینکه امکان 
فرآورش و تبدیل به منظور تولید نفت ش��یل 
و سایر فرآورده های مفید را دارد. تبدیالت 
مزبور عمدتاً ش��امل فرایند کراکینگ است 
که در مرحله ي نخس��ت، ک��روژن را برای 

1  توزیع جغرافیایی ذخایر نفت و گازهای غیر متعارف در سطح جهانی]2[

تمركز اصلي بر روي دو حامل  ،ير در خصوص منابع غيرمتعارفاخهاي در مطالعات انجام شده در سال عموماً
  گازي است. هاي فشرده و شيلهاي خامانرژي اصلي اين منابع يعني نفت

درصد از ذخاير نفت  10كشور جهان  42سازند شيل در  137 بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژي آمريكا،
عنوان  ،در حالي كه اياالت متحده ،]1[اندخود جاي دادهموجود در هاي قابل استحصال جهان را با فناوري

 انرژيِهاي املحنيمي از ذخاير جهاني  .توليد كننده از منابع مزبور را به خود اختصاص داده استترين بزرگ
به طور كلي) ه(بمتعارف منابع غيرذخاير در روسيه، چين، آرژانتين و ليبي متمركز شده است.  مورد اشاره،

نشان داده شده است.  1-شكلي در يمناطق پنجگانه جغرافيا تفكيك  

  خامتن معادل نفت اردميلي

  
   ]2[ي ذخاير نفت و گازهاي غير متعارف در سطح جهانييتوزيع جغرافيا :1-شكل

 

  مشوق توليدات جديد

 روند اخيرِ ،با اين حال افتاده، اتفاقگذشته در مناطق مختلف هاي دههتوليد از منابع غير متعارف در هرچند 
  بوده است.  ي گذشتهنفت و گاز در دهههاي افزايش توليد مبتني بر تحوالتي اساسي در حوزه قيمت

دالر در هر  23/2در اياالت متحده حدود  1999- 1995هاي متوسط قيمت تك محموله گاز در فاصله سال
يو رسيد تيدالر در هر ميليون بي 68/4به  2000- 2004هاي يو بود، اما اين رقم در فاصه سالتيميليون بي

میلیارد تن معادل نفتخام
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آزادک��ردن هیدروکربن ه��ا شکس��ته و در 
شکس��ت های بعدی فرآورده های سبک تر 

تولید می کند. 
نفت خام س��نگین و فوق س��نگین دارای 
گرانروی بسیار باال هستند. نفت خام سنگین 
دارای گران��روی تا 22 درج��ه API بوده 
و نفت خ��ام فوق س��نگین دارای گرانروی 
کمترا ز 10 درجه API است. بخشی از این 
منابع می تواند به صورت س��رد با استفاده از 
حف��اری افقی و پمپاژ تولید ش��ود، اما برای 
نرخ های بیش��تر تولید، ف��رآورش حرارتی 
ضروری است. نفت خام فوق سنگین باید از 
طری��ق مخلوط کردن آن با میعانات گازی، 
نفت خام های س��بک تر و یا نفتا رقیق شده و 

یا به خوراکی با عنوان نفت خام س��نتتیک11 
ب��رای انتق��ال به پاالیش��گاه ها رقیق ش��ود. 
بزرگ ترین ذخایر نفت خام س��نگین جهان 
در کمربند اورینوکو12 در ونزوئال و ایاالت 
آلبرتا13 و ساسکاچوان14 در کانادا قرار دارد. 
ش��ن های نفتی، ترکیبی از قی��ر طبیعی با 
گران��روی نزدی��ک ب��ه صفر، گل، ش��ن و 
آب اس��ت. قیر یا از طریق حفاری س��طحی 
و فرآورش برای ذخایر س��طحی و کم عمق 
و یا از طریق فرآورش در محل برای مخازن 
عمیق ت��ر تولی��د می ش��ود. س��پس از طریق 
رقیق س��ازی یا افزایش کیفی��ت برای انتقال 
به پاالیشگاه آماده می شود. ذخایر شن های 
نفت��ی در آتاباس��کا15 در آلبرت��اي کان��ادا 

بزرگ تری��ن ذخایر ش��ن های نفت��ی جهان 
هستند. 

عموماً در مطالعات انجام شده در سال های 
اخیر در خصوص منابع غیرمتعارف، تمرکز 
اصل��ی بر روی دو حامل ان��رژی اصلی این 
منابع یعنی نفت خام های فش��رده و شیل های 

گازی است. 
بر اس��اس گزارش اداره اطالعات انرژی 
آمریکا، 137 س��ازند ش��یل در 42 کش��ور 
جه��ان 10 درص��د از ذخای��ر نف��ت قاب��ل 
اس��تحصال جهان را ب��ا فناوری های موجود 
در خ��ود ج��ای داده ان��د[1]، در حالی که 
ایاالت متح��ده، عن��وان بزرگ ترین تولید 
کنن��ده از منابع مزب��ور را به خود اختصاص 
داده است. نیمی از ذخایر جهانی حامل های 
ان��رژِی م��ورد اش��اره، در روس��یه، چی��ن، 
آرژانتین و لیبی متمرکز ش��ده است. ذخایر 
منابع غیر متع��ارف )به طور کلی( به تفکیِک 
مناطق پنجگانه جغرافیایی در شکل-1 نشان 

داده شده است. 

مشوق تولیدات جدید
هرچن��د تولی��د از منابع غی��ر متعارف در 
دهه های 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 
قیمت های نف��ت و گاز در دهه ي گذش��ته 

بوده است. 
متوسط قیمت تک محموله گاز در فاصله 
س��ال های 1995-1999 در ای��االت متحده 
ح��دود 2/23 دالر در هر میلی��ون بی تی یو 
بود، اما این رقم در فاصه س��ال های 2004-
2000 ب��ه 4/68 دالر در هر میلیون بی تی یو 
رسید که رشدی معادل 110 درصد را نشان 
می دهد]3[.همان گونه که در شکل-2 نشان 
داده شده، قیمت ها در دسامبر سال 2005 به 
15/38 دالر در هر میلیون بی تی یو رس��یده 

2  روند تغییرات قیمت گاز تک محموله در منطقه آمریکای شمالی طی سال های 2014-1994 ]4[

در ها قيمت ،نشان داده شده 2-شكلگونه كه در .همان]3[دهددرصد را نشان مي 110كه رشدي معادل 
 2008تا جوالي طور متوسط هباما  هرسيديو تيبيدالر در هر ميليون  38/15به  2005دسامبر سال 

متوسط واردات گاز اين كشور نيز در  ،هازمان با رشد قيمت. هماسته ي قرار داشتيدر سطوح باالهمچنان 
 32ميزان هب 2000تا  1995هاي است. اين رقم در فاصله سال يافتهافزايش  مورد اشارههاي فاصله سال
  درصد بوده است.  41 ميزانبه 2007تا  1995 هايسال درصد و بين

  دالر/ميليون بي تي يو

  
  ]4[ 2014-1994هاي محموله در منطقه آمريكاي شمالي طي سالروند تغييرات قيمت گاز تك :2-شكل

  

شيل انداخت. برداري از منابع گاز فعاالن بخش باالدستي را به فكر بهره ،گاز طبيعيرشد روزافزون واردات 
واردات گاز هاي با هزينه كامالًها ، اما هزينهداشتي يبسيار باالهاي توسعه و توليد از اين منابع در ابتدا هزينه

كه حداقل نياز به توسعه ظرفيت  بودقابل رقابت جي) ان( المايع  گاز طبيعيِويژه هببع خارجي ااز من
پروژه جديد  50 ،مين نياز روزافزون وارداتي به گاز طبيعيأمنظور تجي داشتند. بهانواردات ال سيساتأت

اداره اطالعات انرژي آمريكا براي نخستين بار در سال پيشنهاد شده بود. جي انالسيسات واردات أبراي ت
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3  روند تغییرات تولید گاز شیل در ایاالت متحده آمریکا طی سال های 2014-2008 ]5[

درصد از مجموع توليد گاز اياالت متحده در همان سال ثبت  7توليد گاز از منابع شيل را به ميزان  2007
 .]3[ه استدادرصد از كل توليد گاز اياالت متحده را تشكيل  40گاز حدود توليد شيل 2013كرد. در سال 

اكنون هماين كشور از مبادي مختلف نيز متوقف شده و  جيِانالواردات عمده در عين حال، قراردادهاي 
ي براي تبديل اين واحدها به واحدهاي صادراتي هستند. يهامهندسي در حال طراحي مكانيزمهاي شركت

  شده است.  نشان داده 3-شكلدر  2014-2008هاي روند رشد توليد گاز اياالت متحده طي سال

  
  ]5[ 2014-2008هاي روند تغييرات توليد گاز شيل در اياالت متحده آمريكا طي سال :3-شكل

 

توليدكننده تمركز خود را بر هاي موازات كاهش تدريجي قيمت گاز، شركتزمان با توليد گاز طبيعي و بههم
توليد و ايجاد تراز منطقي هاي مين هزينهأبه اين ترتيب و با هدف تقرار دادند.  16افزايش توليد مايعات گازي

كه بيشتر داراي گاز مرطوب (گاز  ايعمليات توليد، تمركز توليد بر مناطق و نواحي هاي ماليِدر صورت
در پرتفوليوي توليد خود سهم بيشتري را به ها همچنين برخي شركتقرار گرفت.  ،بيشتر) است  NGLداراي 

گاز را به صورت سودآورتري اختصاص دادند تا تجربه توليد از ذخاير شيل فشردهتوليد نفت از ذخاير نفت 
هدف ترين اي پيش رفت كه گاز خشك كه در ابتدا اصليگونهشرايط به مورد استفاده قرار دهند و نهايتاً

  .)4-(شكلمرطوب تبديل شد جانبي توليد نفت شيل و گازِ يبه فرآورده ،توليد از ذخاير غيرمتعارف بود

- (شكلاي را شاهد بوده است) نيز روند فزايندهTight Oilتوليد از منابع نفت فشرده ( ،ه موازات اين تحوالتب
5(.   

میلیون بی تی یو/دالر
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اما به طور متوس��ط تا جوالی 2008 همچنان 
در سطوح باالیی قرار داشته است. هم زمان 
با رشد قیمت ها، متوس��ط واردات گاز این 
کش��ور نیز در فاصله س��ال های مورد اشاره 
افزای��ش یافته اس��ت. ای��ن رق��م در فاصله 
س��ال های 1995 تا 2000 به میزان 32 درصد 
و بین س��ال هاي 1995 تا 2007 به میزان 41 

درصد بوده است. 
 رش��د روزاف��زون واردات گاز طبیع��ی، 
فعاالن بخش باالدستی را به فکر بهره برداری 
از منابع گاز ش��یل انداخت. توس��عه و تولید 
از این منابع در ابتدا هزینه های بس��یار باالیی 
داشت، اما هزینه ها کاماًل با هزینه های واردات 
گاز از مناب��ع خارجی به ویژه گاز طبیعِی مایع 
) ال ان ج��ی( قابل رقابت ب��ود که حداقل نیاز 
به توسعه ظرفیت تأسیسات واردات ال ان جی 
داش��تند. به منظ��ور تأمی��ن نی��از روزاف��زون 
وارداتی به گاز طبیعی، 50 پروژه جدید برای 
تأسیسات واردات ال ان جی پیشنهاد شده بود. 
اداره اطالعات انرژی آمریکا برای نخس��تین 
بار در سال 2007 تولید گاز از منابع شیل را به 
میزان 7 درص��د از مجموع تولید گاز ایاالت 
متحده در همان سال ثبت کرد. در سال 2013 
تولید شیل گاز حدود 40 درصد از کل تولید 
گاز ایاالت متحده را تش��کیل  داده است]3[. 
در عی��ن ح��ال، قراردادهای عم��ده واردات 
ال ان ج��ِی ای��ن کش��ور از مب��ادی مختل��ف 
نی��ز متوقف ش��ده و هم اکنون ش��رکت های 
مهندس��ی در حال طراحی مکانیزم هایی برای 
تبدیل ای��ن واحدها به واحده��ای صادراتی 
هستند. روند رش��د تولید گاز ایاالت متحده 
طی سال های 2008-2014 در شکل-3 نشان 

داده شده است. 
 هم زم��ان با تولید گاز طبیعی و به موازات 
قیمت گاز، ش��رکت های  کاهش تدریجی 
تولیدکننده تمرکز خود را بر افزایش تولید 
مایع��ات گازی16 قرار دادن��د. به این ترتیب 

5  مقایسه تولید ماهانه نفت خام ایاالت متحده طی ماه های مختلف سال های 2014-2008 ]5[

  
  ]5[ 2014-2010هاي خام، مايعات گازي و گاز در اياالت متحده طي سالهاي نفتمقايسه تغييرات قيمت :4-شكل

  

  

  

   
  ]5[ 2014-2008هاي هاي مختلف سالخام اياالت متحده طي ماهمقايسه توليد ماهانه نفت :5-شكل

  

6  چشم انداز تولید جهانی نفت فشرده و گاز شیل تا سال 2035 ]2[

  انداز توليد از منابع غيرمتعارفچشم

متعارف در قالب مجموع تحوالت توليد انرژي در سبد جهاني انرژي مصرفي قابل بررسي توليد از منابع غير
درصد در  4/1رشدي متوسط معادل  2035توليد انرژي اوليه تا سال  ،است. بر اساس مطالعات انجام شده

و ساير منابع فشرده  خامگازها و نفتمنابع انرژي تجديدپذير، شيل ،سال را شاهد خواهد بود كه در اين ميان
سهمي  2035درصد خواهند بود. منابع انرژي مزبور تا سال  6اي معادل جديد انرژي داراي رشد ساالنه

از  2035توزيع توليد تا سال درصد از افزايش در توليد انرژي را به خود اختصاص خواهند داد.  45 معادل
  نشان داده شده است.  6- شكل ي دريجغرافيا يمنابع غير متعارف بر حسب مناطق پنجگانه

  

  

  ميليارد تن معادل نفتخام

  
  ]2[ 2035انداز توليد جهاني نفت فشرده و گاز شيل تا سال چشم :6-شكل

  

  

  تحوالت قيمتي

میلیارد تن معادل نفتخام

4  مقایســه تغییــرات قیمت های نفت خــام، مایعات گازی و گاز در ایاالت متحده طی ســال های 
]5[ 2014-2010

  
  ]5[ 2014-2010هاي خام، مايعات گازي و گاز در اياالت متحده طي سالهاي نفتمقايسه تغييرات قيمت :4-شكل

  

  

  

   
  ]5[ 2014-2008هاي هاي مختلف سالخام اياالت متحده طي ماهمقايسه توليد ماهانه نفت :5-شكل
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و ب��ا هدف تأمین هزینه ه��ای تولید و ایجاد 
تراز منطقی در صورت ه��ای مالِی عملیات 
تولی��د، تمرکز تولید ب��ر مناطق و نواحی اي 
که بیش��تر دارای گاز مرط��وب )گاز دارای 
NGL  بیشتر( اس��ت، قرار گرفت. همچنین 

برخی ش��رکت ها در پرتفولیوی تولید خود 
سهم بیشتری را به تولید نفت از ذخایر نفت 
فش��رده اختصاص دادند تا تجرب��ه تولید از 
ذخایر ش��یل گاز را به صورت سودآورتری 
مورد اس��تفاده ق��رار دهند و نهایتاً ش��رایط 
به گون��ه ای پیش رفت که گاز خش��ک که 
در ابت��دا اصلی ترین ه��دف تولید از ذخایر 
غیرمتع��ارف ب��ود، ب��ه ف��رآورده ي جانبی 
تولی��د نف��ت ش��یل و گاِز مرط��وب تبدیل 

شد)شکل-4(.
ب��ه موازات این تح��والت، تولید از منابع 
نفت فشرده )Tight Oil( نیز روند فزاینده ای 

را شاهد بوده است)شکل-5(. 
 

چشم انداز تولید از منابع غیرمتعارف
تولید از منابع غیر متعارف 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 2035  به رشدی متوس��ط معادل 1/4 
درصد در سال می رسدکه در این میان، منابع 
ان��رژی تجدیدپذیر، ش��یل گازها و نفت خام 
فشرده و سایر منابع جدید انرژی دارای رشد 
ساالنه ای معادل 6 درصد خواهند بود. منابع 
انرژی مزبور تا سال 2035 سهمی معادل 45 
درصد از افزایش در تولید انرژی را به خود 
اختصاص خواهند داد. توزیع تولید تا س��ال 
2035 از منابع غیر متعارف بر حس��ب مناطق 
پنجگانه ي جغرافیایی در شکل-6 نشان داده 

شده است. 

تحوالت قیمتی
افت اخی��ر قیمت نف��ت در ماه های اخیر 
در بازاره��ای جهانی موجب ش��ده اس��ت 
ت��ا چش��م انداز فعالیت های بازیگ��ران منابع 
غیرمتع��ارف به وی��ژه در منطق��ه آمریکای 

شمالی با ابهامات جدی مواجه شود. 
در  جامع��ی  مطالع��ات  هن��وز  هرچن��د 
خص��وص ارزیابی اثرات تداوم قیمت های 
مناب��ع  تولید کنن��دگان  ب��ر  نف��ت  پایی��ن 
غیر متع��ارف ص��ورت نگرفت��ه اس��ت، اما 

برآورده��ای موجود نش��ان می دهد تداوم 
این ش��رایط با فرض تداوم س��طح کنونی 
فناوری مورد استفاده در استخراج و تولید 
می تواند چش��م انداز  غیرمتعارف،  منابع  از 
نقش ای��ن حامل ه��ای انرژی را در س��بد 
تردیدهایی  ب��ا  ان��رژی مصرف��ی جهان��ی 
روبه رو س��ازد. بر اساس گزارش هاي ارائه 
شده طی ماه های اخیر، حداقل 40 شرکت 
فعال در توسعه باالدستی منابع غیر متعارف 
در ای��االت متح��ده اع��الم ورشکس��تگی 
ک��رده ان��د و در نتیج��ه ي 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 به نظر می رسد برخی 
ب��ازار، کمربندهای  تولید کنندگان س��نتی 
خود را برای بیرون ران��دن تولیدکنندگان 
غیرمتع��ارف به عنوان ت��ازه واردهای بازار 
نف��ت و گاز محکم بس��ته اند، ام��ا تنها راه 
تداوم حی��ات فعاالن ح��وزه غیرمتعارف، 
تداوم ارتق��اي تکنولوژی با هدف کاهش 
هزینه ه��ای تولید و افزای��ش رقابت پذیری 
این حامل های انرژی با رقبای س��نتی خود 

به خصوص در خاورمیانه و روسیه اس��ت.

       منــــابع    
[1]Unconventional Oil , World Petroleum Council, 2015
[2] BP Energy Outlook 2035, Feb 2015
[3] An Overview of Unconventional Oil and Natural Gas: 

Resources and Federal Actions, Michael Ratner, April 
22, 2015

[4] BP Statistical Review of World Energy 2015, Natural 
Gas Prices

[5] US Energy Information Administration, eia.doe.gov
[6] Stung by Low Oil Prices, BP Will Cut 4,000 Jobs, 

NewYorkTimes, Jan12, 2016

       پا نویس ها
1. Oil Shale
2. Kerogen
3. Pyrolyse
4. Tight Sands
5. Coalbed Methane
6. Gas Shale
7. Gas Hydrate
8. Bakken

9. Barnett
1. Eagle Ford
11. Synthetic
12. Orinoco Belt
13. Alberta
14. Saskatchewan
15. Athabasca
16. NGL


