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چالش  هاي فراروي چين در تحقق برنامه  هاي توليد از 
گازهاي رسي (شيل  هاي گازي)

مقدمه
از اواخــر دهــه 2000 ميالدي، توســعه و 
توليد تجاري از منابع نامتعارف گازي به يكي 
از تحوالت و روندهاي نوظهور در بازارهاي 
جهانــي گاز تبديــل شــده اســت. آمريكا با 
بهره  برداري از اين منابع توانسته امنيت انرژي 
خود را به طور محسوســي ارتقاء بخشد. اين 
امــر توجه ســاير دارندگان منابــع نامتعارف 
گازي را نيز به خود جلب كرده و آنها هم در 
صدد برآمده  اند تــا در صورت امكان بتوانند 
بــا توليــد از اين ذخاير، فاصلــه بين عرضه و 
تقاضاي انرژي در كشور خود را كم كنند و 
بدين طريق وابستگي خود به انرژي وارداتي 
را كاهش دهند. ذخايرنامتعارف گاز ذخايري 
هســتند كــه نفوذپذيري ســنگ  هاي مخزن 
جهت اســتفاده از روش  هاي معمول حفاري 
در آنها بســيار كم اســت. به همين علّت در 
اين مخازن  بايــد از روش  هاي ويژه  اى (نظير 
ايجاد شــكاف و يا اســتفاده از آب با فشــار 
زيــاد) جهت توليد اســتفاده كرد. بر اســاس 
خواص سنگ و ســيال، منابع نامتعارف گاز 

به چهار دسته عمده تقسيم مي  شوند: گازهاي 
متــان اليه  هاي  رســي (شــيل  هاي گازي2)، 
زغال ســنگ (CBM)3، ماســه  هاي گازي4 و 

هيدرات  هاي گازي.
در ايــن مقاله ضمن مرور برخــي از نتايج 
توليد گازهاي رسي در آمريكا، به اهداف و 
برنامه  هاي توســعه اين منابع در چين پرداخته 
مي  شود. هم  چنين در ادامه با توجه به تجارب 
توسعه متان اليه  هاي زغال سنگ (CBM) در 
چين، امكان  ســنجي ميزان تحقــق برنامه  هاي 
توليد از گازهاي رســي در اين كشــور مورد 
بررســي و ارزيابي قــرار مي  گيــرد. در واقع 
هدف اصلي، پاسخ به اين سؤال است كه آيا 
تحول بزرگي كه با توليد گازهاي رســي در 
آمريــكا به وقوع پيوســت در چين نيز تكرار 

مي  شود يا خير؟

1- تحوالت ناشـي از توليد گازهاي رسي در 
آمريكا

توانايي آمريــكا در توليد از منابع گازهاي 
رسي تحولي شگرف در بازار گازطبيعي اين 

كشــور و به تبع آن در جهان به وجود آورده 
است. ســهم توليد گازهاي رسي از كل گاز 
توليدي آمريكا در ابتداي دهه 2000 بســيار 
ناچيــز و حدود 1 تــا 2 درصد بــود كه اين 
رقــم در پايان اين دهه بــه 23 درصد افزايش 
پيدا كرده اســت. اين افزايش توليد، تغييرات 
عمده زيــر را در بازار گاز آمريــكا به دنبال 

داشته است:
 با وجود افزايش 5 درصدي مصرف گاز 
ايــاالت متحده در فاصله ســال  هاي 2008 تا 
پايــان 2011، ميزان واردات گاز اين كشــور 
حدود 43 درصد كاهش يافته است. آمريكا 
كه براي ســال  ها بزرگ  ترين واردكننده گاز 
جهان بوده، ســهم 17 درصــدي خود از كل 
واردات گاز جهان در ســال 2008 را به 5 /9 
درصد در ســال 2011 كاهــش داد و به اين 
ترتيب در ســال 2011 ، ژاپن به بزرگ  ترين 

واردكننده گاز جهان تبديل شده است.
 درصد وابســتگي ايــاالت متحده به گاز 
وارداتي يــا به عبارتــى ســهم گاز وارداتي 
نسبت به كل مصرف گاز آمريكا، با 7 درصد 

علي خواجوي1  معاونت برنامه  ريزي وزارت نفت
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كاهــش از 21 درصد در ســال 2008 به 14 
درصد در سال 2011 رسيده است.

 صــادرات گاز آمريــكا در ســال 2011 
نسبت به ســال 2008 بيش از 36 درصد رشد 

داشته است.
 در حــال حاضــر حــدود يــك چهارم 
گاز توليــدي آمريــكا (حــدود 500 ميليون 
مترمكعب در روز) از گازهاي رسي است كه 
پيش  بيني مي  شــود تا سال 2035 اين ميزان به 

50 درصد افزايش يابد. (شكل-1)
 اين افزايش توليد و عرضه گاز در آمريكا 
هم  چنين ســبب كاهش قيمت  هاي گازطبيعي 
در اين منطقه نســبت به ساير نقاط جهان شده 
است. در شكل-2 قيمت قراردادهاي فروش 
LNG در مناطــق مختلــف جهــان در فوريه 

2013 نشــان داده شده اســت. همان طور كه 
مالحظه مي  شــود قيمت LNG در بازار آسيا 
بيــش از 5 برابر بازار آمريكا اســت. اين مهم 
آينــده اقتصــاد پروژه  هاي LNG در سراســر 
جهان را به شــدت تحت  تأثير خود قرار داده 

است. (شكل-2)
 پيامد مهم ديگر، تالش ســاير كشورهاي 
دارنــده منابــع گازهــاي رســي بــراي آغاز 
بهره برداري و دست  يابي به تكنولوژي توليد 
از آن است. در اين ميان توليد گازهاي رسي 
در هيچ كشوري به اندازه چين بر بازاهاي گاز 
جهان مهم و تأثيرگــذار نخواهد بود. چراكه 
چين بزرگ  ترين مصرف  كننده انرژي جهان 
بوده و در ســال  هاي آتي نيــز ميزان مصرف 
انرژي اين كشــور به شــدت افزايش خواهد 

يافت. هم  چنين اين كشور بزرگ  ترين دارنده 
ذخاير گازهاي رســي در جهان اســت كه با 
توليــد قابل  توجــه از اين منابع، بــازار چين و 

منطقه آسيا متحول خواهد شد.

2- سبد انرژي مصرفي چين
چيــن بزرگ  تريــن مصرف  كننــده انرژي 
جهــان اســت. در ســال 2011، بيــش از 21 
درصــد از كل انــرژي جهــان توســط چين 
مصرف شــده اســت. پس از چين، آمريكا با 
18/5 درصد در رتبه دوم قرار دارد و روســيه 
و هند نيز به ترتيب با 5/6 درصد و 4/6 درصد 

در رتبه  هاي بعدي قرار دارند. (شكل-3)
در ســال 2011 زغال  ســنگ با 70 درصد 
بيشــترين ســهم را در ســبد انــرژي مصرفي 
چين داشــته است. اين كشــور  بزرگ  ترين 
توليدكننــده و مصرف  كننــده زغال  ســنگ 
جهان اســت. نفت  خام بــا 18 درصد در رتبه 
بعدي قــراردارد. هم  چنين 6 درصد از انرژي 
مصرفي چين توســط انــرژي برق  آبي تأمين 
مي  شود. سهم گاز در سبد مصرف انرژي اين 
كشــور 4 درصد بوده و گازطبيعي چهارمين 
منبــع تأميــن انــرژي مصرفي اين كشــور به 

حساب مى  آيد. (شكل-4)

3- بررسـي عرضـه و تقاضـاي فعلـي و آتـي 
گازطبيعي چين

ذخايــر متعارف گازطبيعــي چين در پايان 
ســال 2011، معــادل3/1 ميليــارد مترمكعب 
اعالم شده است. توليد گازطبيعي اين كشور 
از 27 ميليارد مترمكعب در   سال 2000 به 102 
ميليارد مترمكعب در سال 2011 افزايش پيدا 
كرده اســت. البته مصرف گازطبيعي چين با 
رشدي بيش از توليد، روندي صعودي داشته 
و از 25 ميليــارد مترمكعب در ســال 2000 به 
130 ميليارد مترمكعب در سال 2011 رسيده 
اســت. بنابراين طي سال  هاي 2000 تا 2011،    2     قيمت LNG در بازارهاي مختلف جهان در فوريه 2013 [9]

  1    روند توليد گاز آمريكا به تفكيك منابع از 1990 تا 2035 (واحد: ميليارد فوت  مكعب در سال) [3]



22

مقاالت تحليلي-كاربردي

توليد گازطبيعي اين كشــور به طور متوسط 
ســاالنه 14 درصد رشد داشــته است. اين در 
حالي اســت كه مصرف گازطبيعي چين طي 
اين مدت به طور متوســط ساالنه 16 درصد 
افزايــش پيــدا كــرده و از ســال 2009، اين 
كشــور به يك واردكننده گازطبيعي تبديل 

شده است. (شكل-5)
با اين وجود سهم گازطبيعي در سبد انرژي 
مصرفي چيــن در ســال 2011 تنها 4 درصد 
بوده، در حالي كه اين ميزان نسبت به متوسط 
جهانــي 24 درصدي گازطبيعي بســيار پايين 
است. سهم گازطبيعي در سبد انرژي مصرفي 
آمريكا در سال 2011 معادل 28 درصد بوده 
است. لذا چين در نظر دارد سهم گاز در سبد 

انــرژي مصرفي خود را در ســال 2015 به 8 
درصد و در سال 2020 به 10 درصد افزايش 

دهد.
در همين راســتا، آژانس بين  المللي انرژي 
پيش  بيني كرده چين بيشــترين رشــد ساالنه 
تقاضــاي گازطبيعي جهان را طي ســال  هاي 
آتي خواهد داشــت؛ به طــوري كه تقاضاي 
گازطبيعي اين كشــور طي سال  هاي 2010 تا 
2035 به طور متوســط 6/6 درصد در ســال 
رشــد خواهد كرد و چين در سال 2035 پس 
از آمريكا و روســيه به سومين مصرف  كننده 
بزرگ گازطبيعي جهان تبديل خواهد شــد. 

(شكل-6)
براســاس اين پيش  بيني در فاصله سال  هاي 

2010 تــا 2035 تقاضــاي گازطبيعــي چين، 
434 ميلياردمترمكعــب افزايش خواهد يافت 
در حالي كه توليد گاز اين كشــور طي همين 
دوره با احتســاب اهــداف بلندپروازانه توليد 
از منابــع نامتعــارف گازي تنهــا 223 ميليارد 
مترمكعــب افزايــش مى  يابد. لذا بــه تدريج 
فاصله بيــن عرضه و تقاضــاي گازطبيعي در 
چين طى ســال  هاي آتي بيشــتر مي  شود و از 
حدود 15 ميليارد مترمكعب در سال 2010 به 
211 ميلياردمترمكعب در ســال 2035 خواهد 
رسيد و سهم گاز وارداتي از كل گاز مصرفي 
چين از 14 درصد در سال 2010 به 44 درصد 

در سال 2025 افزايش مي  يابد. (شكل-7)
چيــن بــراي رفع چالــش تأميــن تقاضاي 
گازطبيعــي در ســال  هاي آتــي، گزينه  هاي 
مختلفي هم  چون توسعه ميادين گازي جديد، 
 ،LNG عقــد قراردادهــاي بلندمــدت خريد
انتقال گاز از تركمنســتان، روســيه و ميانمار 
از طريــق خط لوله و توســعه منابع نامتعارف 
گازي را در دستور كار خود قرار داده است. 
در اين ميان توسعه منابع نامتعارف گازي كه  
پيش از اين كمتر روي آنها حساب مي  شد، از 

مطلوبيت و اهميت ويژه  اي برخوردار است.

4- تجـارب توسـعه و توليـد متـان اليه  هـاي 
زغال  سنگ (CBM) در چين

چين پس از روسيه و كانادا سومين دارنده 
منابــع CBM جهــان اســت. توســعه و توليد 
CBM در چين را مي  توان به سه دوره متفاوت 

تقسيم كرد:
الـف) قبل از سـال 1990: طــى اين دوران 
به داليل ايمني، در برخــي از معادن  به طور 
موردي و محدود اقدام به جداسازي و توليد 

متان از زغال  سنگ  مي  شد.
در   :2005 تـا   1990 سـال  هاي  طـى  ب) 
اين دوره به دليل اســتفاده گســترده آمريكا 
و اســتراليا، چيــن نيز به اســتفاده از اين منابع    4    سبد انرژي مصرفي چين در سال 2011 [8]

  3     سهم و ميزان مصرف انرژي كشورهاي مختلف در سال 2011 [8]
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ترغيب شــد. طي ايــن دوران چارچوب  هاي 
حقوقــي الزم بــراي اين منظور تدوين شــد 
و اكتشــاف و شناســايي منابع CBM و انجام 
آزمايش  هــاى مربوطه، در دســتور كار قرار 

گرفت.
ج) از سـال 2006 بـه بعـد: در اين دوران 
توجــه  و  آغــاز   CBM از  تجــاري  توليــد 
شــركت  هاي نفتي داخلــي و خارجي به اين 

صنعت در چين جلب شد.
را  خــود  هــدف   2006 ســال  در  چيــن 
افزايــش توليــد گاز از منابــع CBM بــه 5 
ميليــارد مترمكعب تا ســال 2010 قــرار داد. 
با ايــن وجود در ســال 2010 تنها توانســت

5 /1 ميليــارد مترمكعــب گاز از ايــن منابــع 

توليــد كند كه حكايــت از عدم  موفقيت اين 
كشــور در دســت  يابي به هدف برنامه  ريزي 
شــده دارد (تحقــق 30 درصــد از اهداف). 
دانشگاه آكسفورد در ســال 2012 مهم  ترين 
داليل عدم دســت  يابي چين به اهداف توليد 
از CBM را بررســي كرده اســت. اين داليل 
از آن جهت مهم و كليدي است كه مي  تواند 
برخي از گلوگاه  هاي تحقق برنامه  هاي توليد 
از منابع گاز رســي در چيــن را نيز بيان كند. 

برخي از مهم  ترين اين داليل عبارتند از:
الـف) عدم تخصيـص منابع مالـي به ميزان 
كافـي: با وجود اعالم سياســت  هاي حمايتي 
دولت براي توســعه منابــع CBM، پول كافي 
در اختيــار ايــن پروژه  ها قرار نگرفته اســت. 

اصلي  تريــن بازيگر عرصه توليــد CBM در 
 CUCBM چين تا ســال 2006 شركت دولتي
بوده كه در فاصله سال  هاي 1996 تا 2008 تنها

 74 /0 ميليارد دالر در اين زمينه سرمايه  گذاري 
كرده اســت. در حالي كــه آمريكا در فاصله 
ســال  هاي 1983 تا 1995 بيــش از 6 ميليارد 
دالرسرمايه  گذاري در اين زمينه انجام داده تا 
بتواند توليــد گاز حاصل از منابع CBM را از 
ميزان بسيار كمى در سال 1983 به 27 ميليارد 

مترمكعب در سال 1995 افزايش دهد.
ب) سـاختار نامناسب بخش دولتي: شركت 
دولتي CUCBM كه وظيفه هدايت و توســعه 
منابــع CBM در چيــن بــر عهــده دارد، در 
وزارت معادن تشكيل شده بود. در حالي كه 
توســعه و توليد گاز از منابع CBM، از لحاظ 
ماهيت كاري بــه وزارت نفت و انرژي چين 
نزديك  تر بود. انتخاب ناصحيح اين جايگاه، 
بهــره  وري شــركت مذكــور را بــه شــدت 

تحت  تأثير قرار داد.
ج) فقدان تأسيسـات الزم بـراي انتقال گاز 
 CUCBM توليدي: در سال  هاي اخير شركت
بــراي اســتفاده از مهارت  هــاي مديريتــي و 
تكنولوژي شــركت  هاي خارجــي در زمينه 
توســعه منابع CBM، اقدام بــه واگذاري 25 
بلوك به شــركت  هاي كوچك خارجي در 
قالب قراردادهاي مشــاركت در توليد  كرده 
اســت؛ در حالــي كه ايــن شــركت  ها براي 
انتقــال گاز توليدي خود بــه مراكز مصرف 
با مشــكالت اساســي مواجهند. طول خطوط 
لولــه انتقــال گاز در چين بســيار كم و يك 
دهم آمريكا (حدود 50 هزار كيلومتر) است. 
هم  چنين اكثر ايــن خطوط به طور انحصاري 
در اختيار شركت CNPC بوده و اين شركت 
هم به دليــل وجود تقاضاي بســيار زياد گاز 
در چيــن تقريبــاً به طــور كامــل از ظرفيت 
آنها بهره  برداري مي كند؛ لذا در اين كشــور 
ظرفيت خالــي كافى براي انتقال گاز توليدي 

  5    روند توليد و مصرف گازطبيعي چين طي دهه نخست قرن 21 (واحد: ميليارد مترمكعب در سال) [8]

  6     رشد تقاضاي گازطبيعي در جهان طي سال  هاي 2010 تا 2035 [3]
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از منابــع CBM وجــود ندارد. ضمــن اينكه 
شــركت CNPC حق ترانزيــت قابل  توجهي 
از شــركت  هاي خصوصــي دريافت مى  كند 
كــه با توجــه به هزينه  هــاي فــراوان توليد و 
فرآورش از منابع CBM، ايــن هزينه  ها براي 
شــركت  هاي خصوصي غيرقابل  قبول اســت. 
 ،CNPC البتــه نبايد از نظر دور داشــت كــه
اين شــركت  هاي خصوصي كوچــك را به 
نوعــي رقيب خود پنداشــته و لــذا حاضر به 
همكاري حقيقي با اين شــركت  ها نيست. در 
مجمــوع انتقال گاز توليدي از منابع CBM به 
ويژه در فواصل طوالنــي از معضالت اصلي 
شركت  هاي بهره  بردار اســت. در سال 2010 
كل خطــوط لولــه انتقــال گاز CBM چيــن 
50 كيلومتر بوده كه نشــان از عدم توســعه و 
ايجاد زيرســاخت  هاي الزم بــراي انتقال گاز 
توليــدي اين منابع دارد. اين در حالي اســت 
كه با توجه به نوســانات فراوان توليد گاز اين 
منابــع، احــداث خط لوله جديــد در فواصل 
طوالني، براي شركت  هاي بهره  بردار به  صرفه 
نيســت. البته با تمهيدات انديشــيده شــده به 
نظر مي  رســد در بلندمدت اين مشــكل حل 
شــود؛ چراكه اوالً دولت چين در سال 2009 
حدود 75 درصد از كل مســاحت بلوك  هاي 

CBM را بــه شــركت CNPC واگذار كرد و 

ثانياً دولت اين كشور در پي شكستن انحصار 
CNPC بــر خطوط لوله بــوده و قصد دارد با 

مشاركت شــركت  هاي منطقه  اي و كوچك 
اقدام به ساخت خطوط لوله انتقال گاز جديد 
كند. دولت چين هم  چنين شــرايط مالياتي و 
يارانه  اي خاصي را براي فعاليت و بهره  برداري 
از منابــع CBM وضــع كرده كه نــرخ بازده 
ســرمايه  گذاري در اين صنعــت را به بيش از 
30 درصد افزايش مي  دهد. لذا انتظار مي  رود 
انگيزه شــركت  هاي كوچــك جهت فعاليت 
در اين زمينه و احداث زيرســاخت  هاي الزم 

تقويت شود.
د) هزينه  هاي سـرمايه  گذاري و تكنولوژي 
مـورد نياز: از ديگر مشــكالت توســعه منابع 
CMB، تفــاوت نــوع ايــن منابــع در چيــن 

بــا آمريــكا و استرالياســت. در چيــن منابع 
CBM تحــت تأثير عوامــل تكتونيك دچار 

شكستگي  هاي شديدي شده و تراوايي بسيار 
كمــي دارند. در نتيجه بــازده تكنولوژي  هاي 
مورد اســتفاده  در اين كشور پايين  تر از بازده 
هميــن تكنولوژى  ها در ايــاالت متحده بوده 
و نيــاز به صــرف هزينه  هاي ســرمايه  گذاري 

بيشتري دارد.

هــ) رويكـرد دولـت چيـن به مشـاركت با 
شـركت  هاي خارجي: شــركت  هاي چيني به 
دليل تفكرات خاص اقتصادي و سياسي حاكم 
بر اين كشــور، در مشــاركت با شركت  هاي 
خارجي بر ســر يك دو راهي قرار گرفته  اند؛ 
از طرفي بــه مهارت  هاي مديريتــي، دانش و 
تكنولوژي شركت  هاي خارجي در اين زمينه 
نيازمند هســتند و از سوى ديگر نسبت به سود 
 CBM و بهره اقتصادي اين شركت  ها از منابع

كشورشان بسيار حساسند. 
با توجه به مشــكالت عنوان شده، مي  توان 
ايــن گونه جمع  بنــدي كرد كــه دولت چين 
حمايت  هاي الزم براي ايجاد و رشــد صنعت 
نوپا و پرهزينه  اى مثل توســعه و توليد از منابع 
CBM را كمتــر از ميزان واقعــى آن برآورد 

كرده و لذا در ســال  هاي گذ  شــته نتوانسته به 
اهداف مــورد نظر خود در اين زمينه دســت 

يابد.

5- اهـداف و فعاليت هاي چين براي توسـعه 
منابع گازهاي رسي

بر اســاس بررسي EIA از 32 كشور دارنده 
منابــع گازهــاي رســي، ذخاير درجــاي اين 
منابع در چين 144 تريليون مترمكعب اســت 
كــه ميــزان قابل  برداشــت آن 1/ 36 تريليون 
مترمكعب تخمين زده شــده اســت (بيش از 
10 برابر ذخاير گازى متعارف چين). در واقع 
ذخاير قابل  برداشــت گازهاي رسي چين 50 
درصد بيشــتر از آمريكاست. (شكل-8) البته 
بــا توجه به اينكــه فعاليت  هاي بســيار اندكي 
در حوزه گازهاي رســي در چين انجام شده، 
اطالعات الزم براي برآورد دقيق ميزان ذخاير 
و پتانسيل توليد آن در دسترس نبوده و اعداد 

و ارقام ارائه شده با عدم  قطعيت همراه است.
دولت چين برنامه  هاي توسعه منابع گازهاي 
رســي خود را از سال 2010 آغاز كرده و در 
برنامه دوازدهم توسعه اين كشور، بر اكتشاف 

پيش  بيني روند توليد و مصرف گازطبيعي در چين طي ســال  هاي 2010 تا 2035 (واحد: ميليارد 
مترمكعب در سال) [3]
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و توسعه منابع جديد و نامتعارف انرژي تأكيد 
بســياري شده است. هدف كالن چين در اين 
برنامه افزايش ســهم منابع جديــد  در انرژي 
مصرفي خود تا ســال 2020 است. اين كشور 
در نظر دارد توليد گاز از منابع گازهاي رسي 
خــود را در افق ســال 2015 بــه 5/ 6 ميليارد 
مترمكعــب و در ســال2020 بــه 60 تــا 100 
ميليارد مترمكعب در سال افزايش دهد. الزم 
به ذكر است  در اين خصوص اعداد متفاوتي 
ارائه شده است. بر اساس پيش  بيني  هاي انجام 
شــده در صورت تحقق برنامه  هاي مورد نظر، 
توليد گاز از منابع نامتعارف در سال  هاي آتي 
سهم بسيار ويژه  اى در توليد گاز چين خواهد 
داشت؛ به گونه  اي كه سهم توليد گاز از منابع 
نامتعارف به كل گاز توليدي اين كشــور در 
ســال 2035 از كليه كشــورهاي جهان بيشتر 
شــده و به حدود 75 درصد خواهد رسيدكه 
در اين صــورت اياالت متحــده و كانادا در 
رتبه  هاي بعدي قــرار خواهند گرفت. البته از 
نظــر حجم توليد، آمريكا بــا فاصله زيادي از 
ساير كشورها قرار داشــته و ميزان توليد گاز 
از منابع نامتعارف اين كشور در سال 2035 به 

570 ميليارد مترمكعب خواهد رسيد. تفاوت 
ديگــر آن اســت كــه در آمريــكا، گازهاي 
رسي بيشــترين ســهم توليد را در ميان انواع 
منابع نامتعارف خواهد داشــت؛ در حالي كه 
نقش عمده توليــد از منابع نامتعارف در چين 
بــر دوش متان اليه  هاي زغال  ســنگ اســت. 

(شكل-9)
در اين راســتا برنامه چين، انجام بيشــترين 
حجم سرمايه  گذاري در بخش باالدستي گاز 
پس از آمريكا و روسيه طي سال هاي 2012 تا 
2035 خواهد بود و اين كشور در بازه زمانى 
مذكور، به طور متوســط ســاالنه 15 ميليارد 
دالر و در مجمــوع 346 ميليارد دالر در اين 
بخش سرمايه  گذاري خواهد كرد. شايان ذكر 
اســت اين ارقام بر مبناى ارزش دالر در سال 

2011 عنوان شده است.
لــذا با توجه به اهداف ترســيم شــده براي 
توليد از گازهاي رســي، چيــن جهت انتقال 
دانــش و مهــارت شــركت  هاي خارجــي به 
همكاري  هاي گسترده و اســتراتژيكي با اين 
شركت  ها اقدام كرده كه در ادامه به برخي از 

مهم  ترين اين موارد خواهيم پرداخت:

كنسرســيوم  بــه  پتروچاينــا  شــركت   
در   Arroew Energy و  شــل  شــركت  هاي 
كســب تكنولوژي  هاي توليــد ذخاير گاز در 
اليه  هاي زغال  ســنگ5 اســتراليا پيوسته است. 

(آگوست 2010)
بــه  قــراردادي   CNOOC شــركت   
ارزش 2 ميليــارد دالر با شــركت آمريكايي 
Chesapeake Energy منعقــد كــرده كــه بر 

اساس آن 33 درصد از سهام بلوك گازهاي 
رســي Eagle Ford در آمريــكا را خريداري 

كرده است. (اكتبر 2010)
 شركت هاي ســاينوپك و CNOOC در 
خــط لولــه Enbridge Energy كه نفت  هاي 
ماســه  اي منطقــه آلبرتا را بــه خليج مكزيك 
انتقــال مي  دهــد ســرمايه  گذاري كرده انــد. 

(ژانويه 2011)
 شــركت ســاينوپك، شــركت كانادايي 
Canada’s Daylight Energy را به قيمت 1 /2 

ميليارد دالر خريداري كرده كه سبب تسهيل 
دسترسي  شركت ساينوپك به ذخاير نفت و 
گاز نامتعارف كانادا شده است. (اكتبر 2011)

 شــركت ســاينوپك با 5 /2 ميليارد دالر 
 Devin سرمايه  گذاري، يك سوم سهام شركت
Energy در گازهاي رسي آمريكاي شمالي را 

خريداري كرده است. (ژانويه 2012)
 شــركت پتروچاينا به منظور دست  يابي به 
فن  آوري  هــا و مهارت هــاي حفاري گازهاى 
رسى، به دنبال خريد20 درصد از سهام پروژه 
گازهاي رســي گراندبيرچ شــركت شل در 

كاناداست. ( فوريه 2012)
 هم  چنين شــركت شــل در ســال 2012، 
مركــز فعاليت  هاي بين  المللي خــود در زمينه 
توليد متان از اليه  هاي زغال  ســنگ را به چين 
منتقل كرد. اين شــركت قصد دارد نخســتين 
مركز بين  المللي پژوهش  هاي ذخاير نامتعارف 
نفت و گاز خود را نيز در اين كشور داير كند.

الزم به ذكر اســت بار اصلي توســعه منابع    8     ذخاير قابل  برداشت گازهاي رسي به تفكيك كشور در پايان سال 2011 (واحد: ميليارد مترمكعب) [1]
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گازهاي رســي در چين بر عهده شركت  هاي 
دولتــي بوده و حدود 70 درصد از مســاحت 
بلوك  هــاي گازهاي رســي در اختيــار اين 
شركت  هاســت. هم  چنين دولــت چين براي 
بلوك  هاي گازهاي رســي  واگذاري ســاير 
تاكنــون دو مناقصــه برگــزار كرده اســت. 
مناقصه نخست در نيمه سال 2011 برگزار شد 
كه در اين مناقصه شش شركت داخلي مجوز 
حضــور در مناقصه واگــذاري چهار بلوك 
گازهاي رســي به مســاحت 11 هزاركيلومتر 
مربــع را دريافت كردنــد. در نهايت قرارداد 
2 بلــوك گازهــاي رســي به شــركت  هاي 
ساينوپك و هنان واگذار شد. در اين مناقصه 
شركت  هاي خارجي به تنهايي امكان حضور 
نداشتند و تنها مي  توانستند با يكي از برندگان 

داخلي به صورت مشترك همكاري نمايند.
دومين دور از مناقصه هاي گازهاي رســي 
چيــن نيز بــراى واگــذارى بيســت بلوك با 
وسعت حدود 10 هزار كيلومتر مربع در هشت 
منطقه در 25 اكتبر 2012 برگزار شد. در اين 
دور از مناقصــه، هــر يــك از متقاضيان تنها 
اجازه داشتند حق امتياز حداكثر دو بلوك را 
در اختيــار گيرند و شــركت  هاي خارجي نيز 
همانند دور نخســت مناقصات، تنها در قالب 
با شركت  هاي چيني  سرمايه  گذاري مشترك 
اجازه حضور در اين دور از مناقصه را داشتند. 
در اين مناقصه 83 شركت، 152پيشنهاد ارائه 

كردنــد. در جدول-1 شــركت  هاي خارجي 
فعال در توليد و بهره  برداري از گازهاي رسي 

چين نشان داده شده اند.
هم  چنيــن در مــارس 2012 شــركت هاى 
شــل و پتروچاينا نخســتين قرارداد مشاركت 
در توليد و توســعه گازهاي رســي در بلوك 
 Sichuan حــوزه  در   Fushun-Yongchuan

را منعقــد كردنــد. در همين ماه نيــز قرارداد 
سرمايه  گذاري مشترك براي توسعه گازهاي 
رسي در چين بين شركت ساينوپك و توتال 

منعقد شد.
هم  چنيــن بر اســاس قــرارداد ديگري كه 
در ژانويه 2013 منعقد گرديد، شــركت  هاي 
ســاينوپك و كونوكوفيليپــس در خصوص 
ذخاير عظيم گازهاي رسي منطقه جنوب  غرب 
چين ظرف دو ســال آينده تحقيق و پژوهش 

خواهند كرد.
با اين وجــود براســاس برآوردهاي انجام 
شــده، فرصت حضور شــركت  هاي خارجي 
در آينــده كمتــر خواهد شــد و دولت چين 
تمايل بــه افزايش نقش شــركت  هاي داخلي 
در توسعه گازهاي رسي دارد. البته برآوردها 
حاكي از آنســت كه شــركت  هاي دولتي نيز 
ديگر تمايلي به كســب فرصت  هــاي جديد 
ســرمايه  گذاري در گازهاي رســي در آينده 
را نداشــته و در واقع فضا براي فعاليت بخش 

خصوصي داخلي در چين مهيا مي  شود.

6- چالش  هـاي پيش روي تحقـق برنامه  هاي 
توليد گازهاي رسي چين

بــا توجه بــه الزامــات و زيرســاخت  هاي 
مورد نياز براي توســعه منابع گازهاي رســي، 
امكان دســت  يابي  بين  المللي  صاحب  نظــران 
چين بــه اهداف توليدي مدنظر در افق ســال 
2020 را بســيار پايين ارزيابي مي  كنند. برخي 
از مهم  تريــن چالش  هاي دســت  يابي چين به 
اهــداف مورد نظر در اين زمينه به شــرح زير 

است:
6-1 مهيـا نبودن فضاي كسـب و كار براي 
شـركت  هاي خارجي: شركت  هاي خصوصي 
كوچــك آمريكايي نخســتين فعــاالن بازار 
گازهاي رسي در چين هستند. در اكتبر 2007 
شــركت آمريكايي Newfield جهت مطالعه 
 ،Sichuan يكــي از بلوك هاي حوزه عظيــم
قراردادى با شــركت CNPC منعقد كرد كه 
دوره جديدي از همكاري شركت  هاي دولتي 
چين با شــركت  هاي خصوصــي خارجي در 
زمينه توسعه گازهاي رسي به شمار مي  رفت. 
در ادامــه، شــركت  هاي بــزرگ بين  المللــي
 Exxon mobile ،Shell ،Bp ،Total،Eni

نيــز   Statoil ،Chevron ،ConocoPhillips

پس از تحوالت ســال 2009 آمريكا در زمينه 
توليد گازهاي رسي وارد صنعت چين شدند. 
اما بايد توجه كرد كه 60 درصد توسعه منابع 
گازهاي رسي در آمريكا توسط شركت  هاي 
كوچك خصوصي اين كشور انجام مي  شود. 
اين شــركت  ها در خط مقدم تكنولوژي  هاي 
نوين برداشــت از اين منابع هســتند و رقابت 
فشــرده اين شــركت  هاي كوچك متعدد از 
مهم  تريــن داليــل موفقيــت ايــاالت متحده 
در توســعه گازهاي رســي بوده اســت. اما با 
وجود مهارت  هاي فني و مديريتي فراوان اين 
شــركت  ها، چالش  هاي متعــددي پيش روي 

فعاليت  هاي آنها در چين وجود دارد:
الــف) شــركت  هاي چينــي انتظــار دارند    9     ميزان و سهم توليد منابع نامتعارف گاز در كشورهاي منتخب در افق سال 2035 [7]
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شــركت  هاي خارجي در قبال كســب مجوز 
حضور در بازار گازهاي رســي اين كشــور، 
فرصت  هــاي مشــابهي بــراي حضــور ايــن 
شركت  ها در خارج از چين مهيا كنند. چراكه 
با وجــود حضور در بازار آمريــكا، اين مهم 
براي شركت  هاي كوچك بسيار مشكل است 
وشــركت  هاي بزرگ بين  المللي مي  توانند در 

اين زمينه كمك شايانى انجام دهند.
نــوع  بــودن  ناشــناخته  دليــل  بــه  ب) 
منابــع گازهــاي رســي در چيــن، تاكنــون 
تكنولوژي  هــاي اســتخراج شــده قطعــي و 
آزمايش شــده اين منابع مشــخص نشــده  اند 
و لذا شــركت  هاي فعال نمي  تواننــد ارزيابي 
جامعــي از بلوك  هــاي انتخابــي، هزينه  ها و 
درآمدهاي آتي خود در اين پروژه  ها داشــته 
باشــند. لذا انتظار كسب سود در كوتاه مدت 
بسيار دور از انتظار بوده و اين شركت  ها بايد 
در ســال  هاي ابتدايي حضور خــود در بازار 
چين، متقبل هزينه  هاي سنگين سرمايه  گذاري 
شــوند. اين امر براي شــركت  هاي خصوصي 
كوچك آمريــكا كه در بــازار چين حضور 
دارنــد از مطلوبيت كافي برخوردار نيســت. 
چراكــه ضمــن اينكــه هزينه  هــاي توســعه 
گازهاي رســي از ســاير منابع گازي بيشــتر 
اســت، اين هزينه  ها در نخستين پروژه نسبت 
به پروژه  هاي بعدي نيز بســيار بيشتر مى  باشد. 

براســاس برآورد مؤسســه وودمكنزي هزينه 
ســرمايه  گذاري براي توليد گازهاي رسي در 
حــوزه Sichuan (بزرگ  ترين حوزه گازهاي 
رســي چين) بيــن 7 تا 9 دالر در هــر ميليون 
بي  تى  يو اســت؛ در حالي كه اين هزينه  ها در 
پروژه  هــاي مشــابه در اياالت متحــده كمتر 
است. در شكل-10 مقايسه  اي بين هزينه  هاي 
توسعه منابع نامتعارف گاز چين و آمريكا در 

بلوك  هاي مختلف انجام شده است.
ج) شــركت  هاي بزرگ بين  المللي به دليل 
دارا بــودن مهارت  هــا و تجــارب مديريتي، 
بيشــتر امكان كار بــا فرهنگ  هــاي مختلف 
از جملــه چيني  هــا را در پروژه  هاي مختلف 
داشته  اند و از انتظارات و چارچوب همكاري 
بــا شــركت  هاي چيني بــه خوبــي آگاهند. 
امــا شــركت  هاي كوچــك در ايــن زمينه با 
مشكالتي همراه هستند. لذا در مجموع فضاي 
كســب و كار بــراي شــركت  هاي كوچك 
خصوصــي آمريكايي در بــازار چين چندان 
مساعد نيست و شركت  هاي بزرگ بين  المللي 

از امكان فعاليت بيشتري برخوردار هستند.

2-6- تأمين نيازمندي  هـاي عملياتي براي 
تحقـق برنامه  هـاي توليد: توليــد از گازهاي 
رســي نياز به حفر تعداد زيادي چاه  هاي افقي 
با روش شــكاف هيدروليكي (اليه شــكافي 

هيدروليكــي) دارد. هم  چنيــن بــه دليل افت 
شــديد توان توليد چاه  هاي گازهاي رسي در 
ســال نخســت پس از توليد (حدود 60 تا 70 
درصد)، براي نگهداشــت تــوان توليد نياز به 

حفر چاه  هاي زيادي است.
براســاس تجربيــات متخصصــان توســعه 
گازهــاي رســي ايالــت متحده، چيــن براي 
دســت  يابي بــه هــدف توليــد 80 ميليــارد 
مترمكعــب در افــق ســال 2020 از گازهاي 
رســي خود، بايد ظرف 8 ســال آتي حداقل 
10 هــزار حلقه چاه حفاري كنــد؛ به طوري 
كه تنها در ســال 2019 حفر 2500 حلقه چاه 
جديد نياز است. ضمن اينكه براي نگهداشت 
تــوان توليد طى ســال  هاى 2020 تــا 2030، 
بايد ســاالنه 1700 حلقه چاه حفر شــود. اين 
ميــزان عمليات حفــاري نيازمند حجم بااليي 
از عمليات پشــتيباني و لجستيك است كه در 
ادامه به طور مختصر توضيح داده خواهد شد:

الف) با توجه بــه لزوم حفر تعداد چاه  هاي 
زياد و حداقــل فاصله بين چاه  هــا كه حدود 
300 مترمربع براى هر چاه اســت، مســاحت 
اختيــار  در  بايــد  زميــن  قابل  مالحظــه  اي 
شركت  هاي فعال قرار داده شود. ضمن اينكه 
براي تأسيســات فــرآورش و بهره  بــرداري، 
مخازن نگهداري و ذخيره  ســازي آب و ساير 
تأسيســات نيز نياز به زمين اســت. اين مهم با 
توجه به اينكه منابع نامتعارف گازى چين در 
كنار ميادين متعارف نفت و گاز اين كشــور 
قرار گرفته، مي  تواند مشــكالت فراواني براي 
شركت  هاي داخلي و خارجي غيردولتي فعال 
در اين حوزه ايجــاد كند. ضمن اينكه تراكم 
باالي جمعيت چيــن، امكان واگذاري برخي 
نواحي را با مشــكل مواجه مي  كند. چين يك 
پانزدهم مســاحت كل دنيا را در اختيار دارد، 
امــا يك پنجم جمعيت جهان در اين كشــور 
زندگــي مي  كنند. البتــه با توجه به وســعت 
زيــاد بلوك  هــاي گازهاي رســي در چين و 

 1    شركت  هاي خارجي فعال در توسعه گازهاي رسي چين تا پايان سال 2011 [6]
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اينكه 70 درصد مســاحت ايــن بلوك  ها در 
اختيــار شــركت  هاي دولتي چيني اســت، به 
نظر مي  رسد رفع اين مشكل با چالش كمتري 

مواجه باشد.
ب) تأميــن آب مــورد نياز بــراي حفاري 
بــه روش شــكاف هيدروليكي نيــز يكي از 
چالش هاي اساسي چين در تحقق برنامه  هاي 
توليد از منابع گازهاي رسي تلقي مي  شود. به 
طور متوســط براي حفاري هــر حلقه چاه در 
گازهاي رســي آمريكا، به طور متوسط 11 تا 
15 هزار مترمكعب آب اســتفاده مي  شــود. با 
توجه به تعداد چاه  هاي مورد نياز براي حفاري 
در چين و اينكه اليه  هاي گازهاى رسي چين 
نسبت به منابع اياالت متحده در عمق بيشتري 
قــرار دارند، حجم آب بســيار زيــادى براي 
تحقــق برنامه  هــاي حفاري مورد نياز اســت. 
ســرانه مصرف آب در چين بسيار پايين بوده 
و اين كشــور در حال حاضر از لحاظ ســرانه 
مصرف، دومين كشور كم  مصرف آب جهان 
است. چين با وجود برخورداري از 21 درصد 
جمعيت جهان تنها 6 درصد منابع آب دنيا را 
در اختيار دارد. ســازمان ملل چين را جزو 13 
كشوري طبقه  بندى كرده كه با مشكل جدي 
كمبود آب مواجهنــد. براي حفاري چاه  هاي 
مورد نياز جهت دست  يابي به هدف توليد 80 

ميليارد مترمكعب در افق ســال 2020 (هدف 
ميانــه) و نگهداشــت آن بــراي 10 ســال، به 
حدود 200 ميليون مترمكعب آب نياز اســت 
كه با توجــه به نياز رو به رشــد مصرف آب 
در چيــن، مهيا كردن اين ميزان آب مشــكل 

خواهد بود.
ج) در اياالت متحــده يك دكل حفاري، 
در طول سال به طورمتوسط 12 حلقه چاه در 
گازهاي رســي حفاري مي  كند. اما در چين با 
توجــه به نوظهور بودن و بلــوغ كمتر صنعت 
حفاري اين ميزان 6 حلقه چاه در سال درنظر 
گرفته مي  شود. لذا براي تحقق برنامه حفاري 
مورد نظر بيش از 200 دســتگاه حفاري مورد 
نياز اســت. البته به دليل آنكه چين با داشــتن 
حــدود 3500 تــا 4000 دكل  حفــاري جزو 
بزرگ  ترين دارنــدگان دكل  هاي حفاري در 
جهان است، اين موضوع مشكل چنداني ايجاد 
نخواهد كرد. اما آنچه مي  تواند چالشى جدى 
براي چين باشــد، كيفيت تجهيزات و قطعات 
مــورد اســتفاده اســت. اين كشــور در زمينه 
پمپ  هــا و لوازم مورد اســتفاده براي حفاري 
افقي و شــكاف هيدروليكي كــه در افزايش 
بازده حفاري و كاهش هزينه  هاي آن بســيار 
مؤثر اســت با مشكل روبرو مى باشد. در حال 
حاضر نرخ حفاري هر حلقه چاه در گازهاي 

رســي آمريكا بين 4 تا 6 ميليون دالر برآورد 
مى  شــود. اين در حالى است كه  حفارى هر 
حلقه چاه در گازهاي رســي چين حداقل 11 
ميليون دالر هزينه دربر خواهد داشت. ضمن 
اينكه فراهم كردن سرويس  هاي جانبي مورد 
نياز ايــن حجم از عمليات حفاري نيز بســيار 

مهم و حياتي است.

نتيجه  گيري و جمع  بندي
در آغاز دهه فعلى، توســعه منابع نامتعارف 
گاز بــه عنوان برگى برنده براي تغيير شــرايط 
بازي و قواعد حاكم بر بازار گازطبيعي جهان 
توســط آمريكا در دســتور كار قــرار گرفته 
است. اين تحول، ساير بازيگران بازار را نيز به 
استفاده از ذخاير نامتعارف خود ترغيب كرده 
تا آنها نيــز از اين رهگذر بتوانند حداكثر بهره 
را جهت دســت  يابى به امنيت انرژي و افزايش 
قدرت چانه  زني در برابر توليدكنندگان ســنتي 
گازطبيعــي حاصل كنند. به طــور قطع پس از 
ايالت متحده مى  توان از چين به عنوان كشوري 
كه اســتفاده از گازهاي رسي در آن مي  تواند 
به گســترده شدن ابعاد اين تحول كمك كند، 
نام برد. اين كشــور بزرگ  ترين مصرف  كننده 
انرژي در جهان اســت كه طي ســال  هاي آتي 
بيشــترين رشــد تقاضاي گازطبيعي در جهان 
را نيــز خواهد داشــت. عــالوه بر ايــن چين 
بزرگ  ترين دارنده ذخاير گازهاي رســي در 
جهان است. لذا اين كشور با حركت در مسير 
ياد شــده جهت دست  يابى به اين مهم، اهداف 
قابل  توجهي نيز طراحى كرده اســت. بر اساس 
برنامه  هاي تدوين شــده، چين قصــد دارد در 
افق ســال 2020 درصد توليد گازطبيعي خود 
را بيش از 84 افزايــش دهد كه 15 درصد آن 
از محل توســعه منابع  گازهاي رســي خواهد 
بــود. اين در حالي اســت كــه صاحب  نظران 
بين  المللي بر اين باورند كه  در اين زمينه نبايد 
انتظار تحــول بزرگ ديگري ماننــد آنچه در    10     مقايسه هزينه توليد گازهاي رسي در پروژه  هاي منتخب آمريكا و چين [4]
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آمريكا به وقوع پيوســت را در چين داشــت. 
داليل ايــن امر نيز بــه تجارب قبلــي موجود 
از فضاي كســب و كار چين در زمينه توســعه 
 (CBM) متان حاصل از اليه  هاي زغال  ســنگ
و محدوديت  هاي عملياتي توسعه اين حجم از 
گازهاي رســي مربوط مي  شود. همان طور كه 
در مقاله حاضر اشــاره شد چين از اواسط دهه 
90 به دنبال توســعه ذخاير CBM بوده اســت. 
امــا در پايان دهه نخســت قــرن 21 تنها به 30 
درصد از اهداف تعيين شده خود دست يافت. 
مهم  تريــن عواملي كه باعث اين عدم موفقيت 
شــدند، عبارتند از: عدم تخصيص منابع مالي 
به ميزان كافي، ســاختار نامناسب بخش دولتي 
و حاكميت نســبي اين بخش در توســعه منابع 
CBM، فقدان تأسيســات الزم براي انتقال گاز 

توليــدي CBM، هزينه  هاي ســرمايه  گذاري و 
تكنولوژي مورد نياز، رويكرد نامناسب دولت 
چين به مشــاركت با شــركت  هاي خارجي و 
حمايت كم از اين صنعت نوپا. در حال حاضر 
نيز عالوه بر اينكه برخي از اين عوامل هم  چنان 
پابرجا هســتند، مشكالت عملياتي مانند تأمين 
آب مــورد نياز براي توســعه منابــع گازهاي 
رسي، لزوم دراختيار داشــتن زمين با توجه به 
تراكــم جمعيت بــاال در چيــن و فراهم  كردن 
ســرويس  هاي جانبي حفاري بــه ميزان كافي 
نيز وجــود دارند كه همگي اين موارد ســبب 

شــده صاحب  نظران امكان دست  يابي چين به 
اهداف مقرر جهت توســعه گازهاي رســي را 
كم ارزيابى كنند. شايد بتوان اين گونه برآورد 
كرد كه چين حداقل 30 درصد و حداكثر 60 
درصد از اهداف طراحى شــده در زمينه توليد 
از گازهاي رســي را بتواند در افق سال 2020 

محقق كند.
در ايــن ميان حضور پررنــگ و تأثيرگذار 
شــركت  هاي خصوصي آمريكايــى در چين 
بــراي بســياري قابل  مالحظه و مهــم ارزيابى 
مى  شــود؛ چراكــه در نگاه نخســت بــه نظر 
مي  رسد آمريكا و چين در عرصه  هاي اقتصاد 
و سياست رقيب يكديگر بوده و لذا در اختيار 
گذاشــتن دانــش و تكنولوژي شــركت  هاي 
آمريكايي در چين براي ارتقاء امنيت انرژي و 
كاهش وابستگي اين كشور جاي سؤال دارد. 
اما با عميق  تر شدن اين موضوع مي  توان به دو 
نكته مهم پي برد: نخســت اينكه اولويت اول 
آمريكا در اين زمينه، ارتقاي امنيت انرژي در 
سطح جهان است. لذا به طور قطع تأمين انرژي 
مورد نياز چين كه بزرگ  ترين مصرف  كننده 
انرژي جهان اســت براي آمريكا از اهميت به 
سزايي برخوردار اســت؛ چرا كه در صورت 
عدم أميــن انرژي مصرفي چين، آينده رشــد 
اقتصادي اين كشــور (و به تبــع آن جهان) و 
همين طور بازارهاي جهاني انرژي به شــدت 

تحت تأثير قرار خواهند گرفت.
دومين نكته مهم در اين خصوص اينســت 
كه بــراي آمريكا و چيــن، تعامل و همكاري 
در عرصه انرژي بســيار مفيدتر و ســودآورتر 
خواهد بود تا رقابت و تقابل؛ چراكه منافع اين 
كشورها در گرو داشتن حداكثر توليد انرژي 
مصرفــي خود با هــدف تحميــل قيمت  هاي 
پاييني  به كشــورهاي عمــده توليدكننده و به 
حداقل ممكن رســاندن هزينه تأمين انرژي در 
كشــورهاي خود است. در تحليلي كه به طور 
مشترك توســط مؤسسه جيمزبيكر و دانشگاه 
رايــس آمريكا در خصوص اين موضوع ارائه 
شده، بر اين نكته تاكيد شده كه موفقيت چين 
در توليد از منابع  گازهاي رسي، سبب كاهش 
وابستگي اين كشور و اياالت متحده به منطقه 
خاورميانه شــده و اين دو كشــور مي  توانند به 
جــاي رقابت  هــاي مخرب كنونــي در منطقه 
خاورميانه، به دنبال همكاري و حداكثرسازى 
سود خود در حوزه انرژي و ساير موضوعات 
سياسي باشند. لذا موفقيت چين در اين عرصه 
از جمله اهداف كالن آمريكا در حوزه انرژي 
اســت. ضمن اينكــه آمريكا و شــركت  هاي 
خصوصي اين كشور مي  توانند سود مناسبى از 
مزيت بازار گسترده فعاليت در چين و  استفاده 
از منابــع مالي اين كشــور در پروژه  هاي خود 

حاصل كنند.

       منــــابع
[1] “Riding the shale gas wave”, 7th ICIS World Olefins 

Conference Brussels, 29 February 2012
[2] “Natural Gas Overview: World LNG Prices”, Federal 

Energy Regulatory Commission, January 15, 2013
[3] “Annual Energy Outlook 2012”, EIA, June 2012
[4] “US shale gas – a model for China?”, Barclays Bank, 

27 March 2012
[5] “Geopolitical Implication of Shale Gas”, James A 

Baker Institute for Public Policy, Rice University, Feb. 
2012

[6] “Will There Be a Shale Gas Revolution in China by 
2020?”, The Oxford Institute For Energy Studies, April 
2012

[7] World Energy Outlook 2012, IEA
[8] BP statistical review of world energy, 2012
[9] US Federal Energy Regulatory Commission, 2013

       پا نويس ها
1.a.khajavi@gmail.com
2.shale gas

3.coalbed methane(CBM)
4.tight gas sand reservoir

5.coal-seam gas reserve


