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در کنار منابع متعارف نفتی ـ که بیشتر در غرب آسیا وجود دارد ـ 
منابع نامتعارف نفت دیگری از جمله نفت های فوق ســنگین، نفت 
فشــرده، نفت ماسه ای )قیردار(، نفت رسی و شیل نفتی نیز وجود 
دارد. نفت شــیل1 به دسته ای از سنگ ها گفته می شود که به  قدر 
کافی مواد آلی غنی )کروژن( در آنها وجود داشــته باشد. این نوع 
ســنگ در پهنه ی وسیعی از آب های شیرین و دریاچه های نمکی 
تا برکه های کم عمق، باتالق های رســوبی، چاله ها و گســل های 
ژرف بین صفحات قاره ای وجود دارد. جهت اســتخراج نفت شــیل 
در غیاب هوا، کروژن موجود در این ســنگرها با حرارت دهی 450 
تا 500 درجه ی ســانتی گراد از طریق فرآیندهایــی نظیر تجزیه 
در حــرارت2، انحالل حرارتی3 و هیدروژن ســازی4 به نفت تبدیل 

می شود.]1[
در بیــن مناطق مختلف جهــان، ایاالت متحــده ی آمریکا دارای 
بزرگ ترین ذخایر نفت شــیل جهان است و تقریبا سه برابر ذخایر 
اثبات شده ی نفت عربســتان  سعودی از منابع نفت شیل برخوردار 

اســت. در ایران نیز بر اساس مطالعات شــرکت ملی نفت، ذخایر 
عظیمی از نفت شــیل در بلوک خرم آباد لرســتان کشــف شــده 
اســت. ]2[ اما اســتخراج این منبع طبیعی مخاطراتی را به دنبال 
دارد. به طور مثال خــاک و آب های زیرزمینی به درجات مختلف 
توسط چندین ماده ی شیمیایی و آالینده در طی فرآیند استخراج 
آلوده شــده اند. بیشــترین مشکالت زیســت محیطی شیل نفتی، 
اسیدی شدن خاک، آب های زیرزمینی، رسوخ زیاد فلزات سنگین 
و سولفات در خاک و آب های زیرزمینی و آلودگی آلی خاک همراه 

با بروز مواد ســرطان زا و ایجاد بیماری را می توان نام برد. ]3[
     

1- اثرات زیست محیطی بهره برداری به روش شکست هیدرولیکی 
شکســت هیدرولیکی5 عبارت است از فرآیند استخراج نفت و گاز 
از درون ســنگ های زیرزمینی با اســتفاده از آب با فشــار باال که 
طی آن آب، ماســه و مواد شــیمیایی با فشار بسیار زیاد به اعماق 
زمین پمپاژ می شــود و سبب شکستن ســنگ های رسوبی حاوی 

  علی عرب صالحی نصرآبادی،    سعید فوالدی*، کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسالمی اندیشکده ی حکمرانی انفال و منابع طبیعی دانشگاه امام صادق)ع( 
دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز اندیشکده ی حکمرانی انفال و منابع طبیعی دانشگاه امام صادق)ع( 

نفت شیل یکی از منابع نامتعارف نفت محسوب می شود که تولید آن نیازمند وجود تکنولوژی های برتر در 
زمینه ی استخراج است. بهره برداری از این منابع با مخاطرات و اثرات زیست محیطی روبرو است. آمریکا با 
نادیده  گرفتن حقوق بین الملل در زمینه ی محیط زیست، بهره برداری از منابع نامتعارف نفت شیل در این 
کشور را افزایش داده، به  طوری  که در سال 2019 به بزرگ ترین تولیدکننده ی نفت در جهان تبدیل شد. 
مقاله ی  حاضر با روش توصیفیـ  تحلیلی به بررســی اثرات زیســت محیطی تولید نفت شــیل در آمریکا 
می پردازد و در نهایت به اثرپذیری بازار جهانی انرژی از تبعات زیســت محیطی نفت شیل اشاره می کند. 
یافته های پژوهش نشــان می دهد، استخراج نفت شیل برای آب، خاک و هوا زیان ها و خطرات فراوانی به 
همراه دارد. به طور مثال مواد شیمیایی مورد استفاده در فناوری فراکینگ ـ که موادی سمی هستند ـ 
در طی این فرآیند وارد سفره های آب زیرزمینی می شوند و آنها را آلوده می کنند. همچنین فرآیند مورد 

اشاره، حجم قابل توجهی فاضالب تولید می کند و عامل زلزله و انواع بیماری ها نیز می شود.
در پژوهش حاضر نشــان داده شــد، تولید نفت شــیل به دلیل بــروز تبعات منفــی جبران ناپذیر برای 
محیط زیســت، چشم انداز روشنی برای ادامه ی تولید در بلندمدت نخواهد داشت و اثرگذاری آن بر بازار 

نفت و انرژی قابل تشکیک خواهد بود.

تحلیل اثرات زیست محیطی بهره برداری از منابع نفت شیل بر آینده ی آن
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هیدروکربن ها و در نتیجه، استخراج نفت و گاز می شود. 
کارشناســان محیط زیســت بر این باورند که تولیــد نفت و گاز از 
راه فناوری فراکینگ به محیط زیســت آســیب های بســیار جدی 
وارد می کنــد و اثرات مخربی بــر روی آب، خاک و هوا می گذارد. 
مواد شــیمیایی مورد استفاده در فرآیند فراکینگ جزو مواد سمی 
دســته بندی می شوند و در این فرآیند طی شکاف های ایجاد شده، 
وارد ســفره های آب زیرزمینی می شوند و آنها را آلوده می کنند. از 
طرفــی فرآیند فراکینگ حجم قابل توجهی فاضالب تولید می کند. 
یکــی از روش های دور کردن فاضالب حاصله، تزریق مجدد آن به 
اعماق زمین اســت. استفاده از این روش باعث نرم شدن الیه های 
زیرزمین و روان شــدن گسل ها می شود که در نتیجه ی آن، وقوع 
زمین لرزه را در پی خواهد داشــت. در اروپــا عالوه بر موارد گفته 
شده به دلیل محدودیت اراضی، تـــراکم باالی جمعیت و قوانین 
دشــوار زیســت محیطی، هنوز به  صــورت جـــدی فعالیتی برای 
اســتخراج از منابع غیرمتعارف هیدروکربوری مشاهده نشده است. 
هرچند در ســال 2019 برای جلوگیری از وقوع زلزله، استفاده از 
روش شکست هیدرولیکی برای حفاری چاه گاز در انگلیس ممنوع 
شــد و دولت انگلیس اعالم کرد که به دلیل نگرانی از وقوع زلزله، 
هرگونه تکنیک اســتخراج گاز به نام شکست هیدرولیکی یا همان 
فراکینگ را متوقف می کند. این تصمیم بعد از آن گرفته شــد که 
اداره ی نفت و گاز انگلیس اعالم کرد که میزان لرزش های ناشی از 
این روش حفاری، قابل پیش بینی نیســت. به طور خالصه می توان 
عمده اثرات منفی بیرونی6 اســتخراج منابع نامتعارف نفت شیل بر 

روی محیط زیست را به این  صورت نام برد:
1. آلودگی هوا ناشی از انتشار زیاد گازهای آالینده

2. آلودگی منابع آب های زیرسطحی و روسطحی به  ویژه آب های 
شیرین

3. افزایش امکان وقوع زلزله

4. شیوع انواع بیماری های خطرناک و تولد نوزادان نارس
5. تخریب هوا و خاک

توضیحات موارد باال در ادامه به  تفصیل بیان می شود.

1-1- انتشار باالی گازهای آالینده
طبق تحقیقات دفتر آمایش سرزمین آمریکا7، استخراج نفت شیل، 
گازهــای آالینده ی زیادی از جمله دی اکسیدســولفور، ســرب و 
اکسیدهای نیتروژن منتشر می کند و تاثیرات مخربی بر روی هوا، 
آب و زمین پیرامون خود می گــذارد. همچنین فرآیند تقطیر این 
نوع نفت، میزان مه دود را در منطقه ی اســتخراج افزایش می دهد. 
ســازمان حمایت از منابع طبیعی آمریکا8 اعالم کرده است، انتشار 
گازهای گلخانه ای ناشــی از استخراج نفت شــیل دوبرابر نفت خام 
طبیعی است، به  طوری  که در ازای تولید صد هزار بشکه نفت شیل، 
١٠ میلیون تن گازهای گلخانه ای به جو فرســتاده می شود. شاید 
یکی از دالیلی که دولت ترامپ از معاهده ی پاریس9 شــانه خالی 
کرد، به این دلیل بود که نمی خواســت اســتخراج نفت شــیل در 
آمریکا تعطیل شود. بر اســاس سیاست اعالمی، معاهده ی پاریس 
در صدد اســت با محدود ساختن اســتفاده از منابع فسیلی )نفت، 
گاز و...( به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و دمای زمین بپردازد. 
این وضعیت ســبب شد که آمریکا در سال 2017 دارای بیشترین 
سرانه ی تولید co2 در جهان باشد. شکل1 بیانگر این موضوع است.

اســتخراج گازشیل به ناگزیر منجر به انتشار متان در جو می شود. 
متان 100 برابر بدتر از دی اکســیدکربن بــه  عنوان گاز گلخانه ای 
اســت. تحقیقات جدید نشــان می دهد که این امر باعث می شود 
گازشــیل بیشتر از زغال ســنگ آلودگی داشته باشــد. همچنین 
پیش بینی می شــود با توجه  به روند تولید گازشــیل، روند انتشار 
گازهای گلخانه ای از ســوخت های فســیلی تا ســال 2040 ادامه 

یابد. ]4[

3 
 

 گازهاي آالینده انتشار باالي -1-1

از جمله  زیادي ي، گازهاي آالیندهشیلنفت، استخراج 7دفتر آمایش سرزمین آمریکا یقاتطبق تحق
 پیرامون ینهوا، آب و زم يبر رو مخربیثیرات اکند و تمی منتشر یتروژنن یدهايسرب و اکس ،سولفوراکسیديد

دهد. می یشاستخراج افزا يرا در منطقه دودمه یزاننوع نفت، م ینا تقطیر فرآیندهمچنین گذارد. می خود
 شیلنفتاستخراج  ی ازاي ناشگلخانه يگازها، انتشار است اعالم کرده 8یکاآمر یعیاز منابع طب حمایت سازمان
 يتن گازها ونیلیم 10 ،شیلنفت بشکه هزار صد یدتول زايدر ا که يطور به ،است یعیخام طبنفت دوبرابر
، کرد یشانه خال 9یسپار ياز معاهده دولت ترامپکه  دالیلی از یکی یدشود. شااي به جو فرستاده میگلخانه

 يمعاهده ی،ست اعالمیابر اساس س. شود یلتعطدر آمریکا  شیلنفت استخراج خواستینمبود که دلیل  ینا به
 يگاز و...) به کاهش انتشار گازها ،(نفت یلیدر صدد است با محدود ساختن استفاده از منابع فس یسپار

 يرانهبیشترین س داراي 2017در سال  مریکاآ سبب شد که. این وضعیت بپردازد ینزم يو دما ياگلخانه
 بیانگر این موضوع است. 1شکل .در جهان باشد 2coتولید 

 
 

 

 2017در سال  ي هر فردازابه 2coمیزان انتشار  -1شکل
 

 به دکربنیاکسيدبرابر بدتر از  100شود. متان منجر به انتشار متان در جو می یربه ناگز یلاستخراج گازش
سنگ از زغال یشترب یلشود گازشامر باعث می یندهد که انشان می یدجد یقاتاي است. تحقگاز گلخانه عنوان

 ياگلخانهنتشار گازهاي اروند تولید گازشیل، روند  به توجه با شودیم ینیبشیپ. همچنین دباش گی داشتهآلود
 [4].ادامه یابد 2040فسیلی تا سال  يهاسوختاز 
 

  نیریش يهاآب ژهیو به یو روسطح یرسطحیز يهامنابع آب یآلودگ-1-2

ف آب مصر مترمکعب هزار20به طور متوسط یدرولیکی شکست ه یاتعمل یکدر  شیلنفتجهت استخراج 
همراه است و ممکن  ییهايدشوارمنابع آبی با از برخوردار کماین حجم از آب در مناطق  نیمات لذا ،شودمی

 1   میزان انتشار co2 به ازای هر فرد در سال 2017
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2-1- آلودگی منابع آب های زیرسطحی و روسطحی به  ویژه آب های شیرین 
جهت اســتخراج نفت شیل در یک عملیات شکست هیدرولیکی به 
طور متوسط 20هزار مترمکعب آب مصرف می شود، لذا تامین این 
حجم از آب در مناطق کم برخوردار از منابع آبی با دشــواری هایی 
همراه اســت و ممکن اســت بــر روی منابع آبــی زیرزمینی و یا 
ســطحی اثر منفی داشــته باشــد. از طرفی برای بهبود عملیات 
شکست، حجم زیاد آب با مواد شیمیایی متنوعی مخلوط می شود 
که می تواند ســبب آلودگی های آب های منطقه شود. عالوه  بر آن، 
آب برگشــتی ممکن است حاوی مواد سمی شامل فلزات سنگین، 
مــوارد هیدروکربور و مواد رادیواکتیو باشــد کــه از مخزن به آن 
وارد شده اند. گسترش  شکستگی ها  ممکن  است  این  مخازن  را  به 
سفره های آب  زیرزمینی  متصل کند  و  باعث  آلودگی آنها  به  گاز  و  

مواد  شیمیایی  شود. به طور مثال مواردی  از  وجود  گاز  در  چاه های  
آب واقع  در  جنوب  آمریکا  مشــاهده  شد  که  به  عملیات  شکست  
هیدرولیک  در  شیل  نســبت  داده  شده  است.  نشت  گاز  به  سطح  
زمین  و آلودگی  هوا  نیز  از  خطرات  بالقوه ی  این  عملیات  محسوب 

می شود.]5[

3-1- افزایش امکان وقوع زلزله
طبق مطالعــات زمین شناســی در ایاالت متحده روش شــکافت 
هیدرولیکی باعث بروز زلزله های کوچکی در عمق زمین می شــود 
که اغلب آنها آنقدر کوچک هستند که از نظر ایمنی مشکلی ایجاد 
نمی کنند ولی در عملیات اســتخراج، مایعات حاصل از استخراج و 
آب های پسماند به سطح زمین برمی گردند. اغلب آب های برگشتی 
به داخل چاه های عمیق تزریق می شــوند که تزریق این مقدار آب 
به عمق زمیــن می تواند منجر به زلزله هــای بزرگ تر و خطرناک 
شــود.]6[ کارشناســان بین تزریق آب به چاه ها و افزایش تعداد 
زمین لرزه هــا، ارتباط معناداری یافته اند. به عنوان مثال، آســتین 
اوالند، زلزله شناس مرکز مطالعات زمین شناسی ایالت اوکالهاما با 
اشاره به این مطلب که وقوع زلزله در این ایالت در سال های رونق 
تولید نفت شیل به شدت افزایش یافته است، بیان می دارد در سال 
2014 تعداد بی ســابقه ی 222 زلزله با شدت بیش از 3 ریشتر به 
وقوع پیوسته است. این در حالی است که در سه ماهه ی اول سال 
2015، 253 مورد زلزله با قدرت مشــابه در اوکالهاما که یکی از 
مناطق فعال در زمینه ی تولید نفت شــیل در آمریکا اســت، ثبت 

شده است.]7[

4-1- تخریب  و آلودگی خاک و اراضی
در زمینه ی خاک نیز  طبق تحقیقات انجام شده در حوزه ی پرمین، 
رابطه ی قوی بین میزان بهره برداری از نفت شیل و آسیب به مراتع 

وجود داشته است. به  طوری  که در مناطقی که بهره برداری منابع 
هیدروکربوری شــیل انجام می شــود پوشش گیاهی آن منطقه رو 
به نابودی گذاشــته اســت.]8[ در برخی موارد استخراج از منابع 
غیرمتعارف مانند ســنگ های نفتی کانادا ســبب تکه تکه شــدن 
ناحیه ای بزرگ از زمین  و تخریب زیســتگاه حیات وحش شــده 
اســت که می تواند در طول دوره ی تولید نفت، نوع کاربری اراضی 
را تغییر دهد، برای مثال دکل های )سکوهای( حفاری و جاده های 
دسترســی می توانند زیســتگاه حیات  وحش را تکه تکه کنند و در 
نتیجه ســبب ایجاد برخی نگرانی ها در مورد اثرات این صنعت نوپا 

بر روی زیستگاه های حیات وحش بشود.]9[

2- شیوع انواع بیماری های خطرناک و تولد نوزادان نارس
کریــس هجز10 از خبرنــگاران معروف آمریکایــی در مورد اثرات 
مهلک اســتخراج نفت شــیل در آمریکا می نویســد: »بیشــتر از 
15 میلیــون آمریکایی که اکثر آنها را کودکان تشــکیل می دهند، 
وجود دارند که در فاصله ی یک مایلی یک تاسیســات اســتخراج 
نفت شــیل زندگی می کنند. بیشتر آنها روزانه در معرض انواع مواد 
ســمی قرار می گیرند. از آنجایی  که قانــون، صنعت نفت و گاز را 
ملزم به عدم استفاده از مواد شیمیایی در فرآیند استخراج نکرده، 
به اجتماعات گفته نمی شــود که این مواد بــه آب های زیرزمینی 
راه می یابند. کســانی که در نزدیکی تاسیسات استخراج نفت شیل 
زندگــی می کنند غالبا بــه خارش های پوســتی، خونریزی بینی، 
سردرد، مشکالت تنفســی، زایمان پیش از موعد و سرطان مبتال 
می شــوند. با این  حال شــرکت ها شانه به شــانه ی دولت های ما، با 
رندی از مرتبط دانســتن این بیماری ها با صنعت نفت شیل سر باز 
می زنند. شرکت ها هیچ قصدی برای پاسخگویی در قبال اقداماتی 
که انجام می دهند ندارند، چراکه این کار هزینه های مالی برایشان 

در پی دارد.«]10[
بنابراین اســتخراج نفت شــیل می توانــد به شــیوع بیماری های 
خطرنــاک برای مردم مناطق مورد اشــاره منجر شــود. محققان 
با بررســی آخرین شــواهد مبنی بر اثرات مضر ناشــی از حفاری 
دریافتند، زنانی که در نزدیکی مراکز اســتخراج نفت و گازشــیل 
زندگی می کنند، به  احتمال زیاد نوزادانی با کمبود وزن طبیعی به 
دنیا می آورند. زنان باردار که در نزدیکی ســایت های حفاری نفت 
و گاز شیل زندگی می کنند، 25درصد احتمال بیشتری برای تولد 
نوزادانی که کم وزن هســتند یا بــه عبارتی وزنی کمتر از آنچه که 
به  عنــوان وزن طبیعی یک نوزاد تازه  متولد شــده در نظر گرفته 
می شــود، دارند.]11[ همچنین این امر برای مادران باردار که در 
نزدیکی چاه های گازشیل که به روش شکست هیدرولیکی زندگی 
می کردند ســبب شده است که بیماری های دیابت و فشار خون را 
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در آنها تشدید کند.]12[
همچنیــن در پژوهــش انجام شــده در کانادا نتایجی به  دســت 
 آمده اســت که بیــان می کند در میان زنان بارداری که از ســال 
2006 تا 2016 در بیمارســتان فورت سنت جان11 زایمان کردند، 
ارتباط مثبتی بین تشــخیص شایع افســردگی بین افرادی که در 
مجاورت با چاه های گازشــیل )در فاصله ی 5 و 10 کیلومتری( که 
به روش شکســت هیدرولیکی بهره برداری می شدند، وجود داشته 

است. ]13[

3- اهمیت اثرگذاری منابع نفت شیل بر بازارهای جهانی نفت
منابع غیرمتعارف نفت خام و گاز طبیعی ـ انرژی  شــیل ـ در اوایل 
دهه ی 2000 در ایاالت متحــده به طور قابل توجهی افزایش یافت 
که ناشی از افزایش شدید قیمت نفت خام متعارف و پیشرفت های 
فنی در تولید بود. ایاالت متحده به دلیل دانش و زیرســاخت های 
موجود، یک کشــور پیشرو در تولید انرژی شیل محسوب می شود. 
در اروپــا نیز تولید لهســتان به دلیل نگرانی های زیســت محیطی 

تحت الشعاع قرار گرفته است.]14[
عرضه ی منابع نامتعارف نفت شــیل عامل مســتقیم و اثرگذار در 
تعیین قیمت جهانی نفت دانســته شده اســت. یکی از علت های 
کاهش قیمت نفت در ســال های گذشته، عرضه ی  منابع نامتعارف 
نفتی معرفی شــده اســت. بر اســاس نتایج برخی از پژوهش ها، 
عرضــه ی منابع نامتعارف نفت شــیل میزان عرضــه ی اوپک را در 
بلندمــدت تحت تاثیر قــرار خواهد داد. بنابراین، دســتاورد گفته 
شــده برای کشــورهای عضو اوپک مانند ایران، می تواند به  عنوان 
راهبردی در تغییر سیاست های کشور مورد استفاده قرار گیرد. در 
همین راســتا و برای اثبات مدعا بــه روند تولید نفت و گاز آمریکا 

پرداخته می شود.]15[
رونــد تولید نفــت و گاز آمریکا با بهره برداری از منابع نفت شــیل 
دچار تغییری چشــمگیر شد به  طوری  که روند کاهشی آن تبدیل 
به یک ســیر صعودی شــد. اما در اینجا ســواالت اساسی مطرح 
می شــود از جمله اینکه آیا تغییر  این روند پایدار خواهد ماند؟ آیا 
نفت شــیل علی رغم مشکالت محیط زیســتی می تواند بازار جهانی 
را تحت تاثیر قرار دهد؟ پاســخ به این ســواالت نیازمند درک آثار 
و تبعات اســتخراج نفت شــیل اســت که در ادامه به آن پرداخته 

می شود. 
طبق شــکل2، تولید نفت آمریکا از سال 1990 روند نزولی را طی 
می کرد اما هم زمان با افزایش تولید نفت شیل در سال 2008 روند 
صعودی به خود گرفت به  طوری  که در سال 2014 تولید نفت خام 
و ســایر میعانات آمریکا به باالی 11 میلیون بشکه در روز رسید. 
به  طوری  کــه ایاالت متحده ی آمریکا در ســال 2019 میالدی با 

اســتفاده ی فراوان از روش فراکینگ ـ در ادامه به این روش اشاره 
خواهد شــد ـ به بزرگ ترین تولیدکننده ی نفت جهان تبدیل شده 
اســت. بر همین اساس،  افزایش تولید نفت شــیل در این آمریکا، 
نگرانی هایی را در اوپک )سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت12( 
برای کنترل عرضه ی نفت به وجود آورده است. دو مـنبع عـمده ی 
نفت شــیل در ایاالت متحده ی آمریکا وجود دارد. یکی از این منابع 
در مناطق شــرق آمریکا موسوم به می سی پی دونین13 با مساحتی 
بالغ بر 250 هزار مایل مربع )650 هزار کیلومتر مربع( و دیگری در 
منطقه ی غرب آن در گرین ریور کلرادو در اوتاومینگ قرار دارند و 
غنی ترین منابع نفت شیل در سطح جهان محسوب می شوند.]16[ 
منابع نفتی حوزه ی پرمین14 دلیل اصلی بیشترین رشد تولید نفت 
آمریکا در ســال های بعد از رونق نفت شیل از 2008 میالدی بوده 
است. لذا برخی معتقد هستند تولید روزافزون نفت شیل به معنای 
پایان بخشــیدن به قدرت کشــورهای دارای منابع نفت متعارف، 
مانند اعضای اوپک است. این در حالی است که گزارش های رسمی 
خالف این نظر را نشــان می دهد و تولید نفت شیل در بلندمدت را 
ناپایدار در نظر می گیرد. اســتدالل آنهــا در مورد ناپایداری تولید 
نفت شیل به فناوری استخراج آن مربوط می شود، به طوری که به 
دلیل هزینه های ناشــی از فناوری موجود، تولید نفت شیل قدرت 

رقابــت در عرصه ی اقتصادی با منابع متعارف نفت را ندارد.]17[
بنابرایــن انتفاع اقتصادی نفت شــیل و اهمیــت آن در اثرگذاری 
بــر بازارهای بین المللــی ایجاب می کند که دارنــدگان این منابع 
کــه هم اکنــون از تکنولوژی اســتخراج آن برخوردار هســتند به 
ســمت تولید بیشــتر حرکت کنند که در این مســیر مالحظات 
زیست محیطی که در بخش اول پژوهش به آن پرداخته شد موانع 
پیِش روی آن خواهد بود. همان طور که بیان شد آمریکا به  عنوان 
بزرگ ترین بهره بــردار از این منابع نامتعــارف هیدروکربوری در 
صدد اســتخراج حداکثری از آن است و لذا به دنبال نقض قوانین 

حافظ محیط زیست در این عرصه است. 
حال به مجموعه اقدامات این کشور در این  رابطه پرداخته می شود. 
در صــورت عــدم موفقیــت ایاالت متحده ی آمریــکا در مواجه با 
مالحظات زیست محیطی در بلندمدت نمی توان آینده ای برای این 
منابع دست کم با روش فراکینگ متصور شد و در نتیجه اثرگذاری 
منابع نفت شیل بر بازارهای جهانی نفت مورد تردید واقع می شود. 
در همین راســتا، این هشــدار نیز برای منابع گازشیل در صورت 
عدم مهار مخاطرات زیســت محیطی ناشی از شکست هیدرولیکی 
داده شده است. به  عبارت  دیگر، اگر خطرات زیست محیطی ناشی 
از شکســتگی هیدرولیکی بــه طور موثر مدیریت نشــود، انقالب 

گازشیل ایاالت متحده نیز مهار خواهد شد.]18[
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4- نقض حقوق بین الملل محیط زیســت توســط آمریکا راهی برای استخراج 
نفت شیل بیشتر 

حقوق بین الملل محیط زیســت به  عنوان یکی از شاخه های حقوق 
بین الملل عمومی از طریق وضــع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور 
و غیر الزام آور توســط جامعه ی جهانی شــکل گرفته اســت و بعد 
از دهــه ی 1970 میالدی از نظر محتوایی، شــکلی و ســاختاری 
توســعه  یافته اســت. با این  حال، علی رغم تالش های بین المللی 
برای حفاظت از محیط زیســت، چالش های محیط زیســتی نه تنها 
کماکان وجود دارد بلکه در بسیاری از حوزه ها افزایش چشمگیری 
داشــته اســت. تخریب الیه ی ازن، تغییر آب وهــوا، آلودگی هوا، 
آب  و خاک، کاهش تنوع زیســتی، جنگل زدایــی و بیابان زایی از 
مهم ترین مشکالت فراروی بشر امروزی است. علی رغم تالش های 
جهانی برای وضع و اجرای حقوق بین الملل محیط زیســت، هنوز 
عدم کاهــش تخریب و افزایش آلودگی های محیط زیســتی ادامه 

دارد. ]19[
بنابرایــن هر چند در اســناد متعدد بین المللی بــه لزوم حفاظت 
از محیط زیســت و منع آلوده کردن محیط زیســت پرداخته شده 
اما کشــورهایی مانند آمریــکا با بی توجهی، ایــن قوانین را نقض 
می کنند و با افزایش اســتخراج نفت شــیل هر روز محیط زیست 
را آلوده تر می کنند. در واقع با توجه  به مخاطرات زیســت محیطی 
اســتخراج نفت شیل، می توان گفت این شــیوه ی استخراج ناقض 

اغلب کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی است.

5- پایان محدودیت آمریکا در استخراج انرژی در دریا
در ســال 2010، دولــت اوبامــا بــا هــدف کاهــش مخاطرات 
زیست محیطی، قوانینی را در راستای محدود کردن استخراج نفت 
و گاز از میادین دریایی به تصویب رسانده بود، اما در ماه می سال 

2019، دولت ترامپ قانونی را در دست بررسی قرار داد که به این 
محدودیت ها پایان می داد و شــرایط را برای تولید بیشتر انرژی از 
میدان های دریایی فراهم می کرد. آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده ی 
ســوخت های فسیلی با لغو محدودیت های محیط زیستی در جهان 
شد و هم زمان به بزرگ ترین آلوده کننده ی محیط زیست جهان نیز 
تبدیل شــد. برداشتن محدودیت های انتشار گازهای گلخانه ای در 
حالی انجام شده است که در طول سال های بعد از 2010 میالدی 
تولید نفت و گاز شــیل در آمریکا رونق گرفته است. به طور خاص 
در ســال 2019 میالدی، آمریکا با پیشــی گرفتن از کشــورهای 
عربستان سعودی و روســیه ـ به  عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان 
ســنتی نفت در جهان ـ به رتبه ی اول تولید نفت خام دست  یافت. 
بر اســاس آمار اداره ی اطالعات انــرژی آمریکا16، میــزان تولید 
نفت خام این کشور در ماه ژانویه ی سال جاری )2022( به بیش از 

11,3 میلیون بشکه در روز رسیده است. 
طبق شــکل3، خالص واردات روزانه ی نفت آمریکا در سال 2007 
به باالی 10 میلیون بشکه در روز رسید، پس از آن روند نزولی آن 
شروع شد و در سال 2018 به 5 میلیون و 700 هزار بشکه در روز 
کاهش یافت که دلیل آن هم رونق تولید نفت شیل در آمریکا بود.

آمریکا از سال 2015 میالدی محدودیت صادرات نفت خود را لغو 
کرد. شــکل4 روند صادرات نفت خام آمریکا را نشــان می دهد که 
از ســال 2010 سیر صعودی آن شروع شده است. صادرات آمریکا 
طبق جدیدترین آمار در سال 2021 به بیش از 8,6 میلیون بشکه 

در روز رسید.
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روند تولید نفت و گاز به . در همین راستا و براي اثبات مدعا ردیقرار گ استفاده مورد کشور يهااستیس رییتغ
 ]15[.شودیمآمریکا پرداخته 

روند  که يطور به شدتغییري چشمگیر دچار  شیلنفتاز منابع  يبرداربهرهمریکا با آروند تولید نفت و گاز 
 تغییر آیا  از جمله اینکه شودیماساسی مطرح  االتوسدر اینجا  کاهشی آن تبدیل به یک سیر صعودي شد. اما

 ریثاتتحتتواند بازار جهانی را زیستی میطرغم مشکالت محییعل شیلنفت؟ آیا ماندپایدار خواهد  رونداین 
است که در ادامه به آن پرداخته  شیلنفتنیازمند درك آثار و تبعات استخراج  االتوسپاسخ به این  قرار دهد؟

  .شودیم
 شیلنفتتولید افزایش با  زمانهماما  کردیمروند نزولی را طی  1990، تولید نفت آمریکا از سال 2شکلطبق 

 مریکاآ خام و سایر میعاناتتولید نفت 2014در سال  که يطور بهروند صعودي به خود گرفت  2008سال  در
با میالدي  2019در سال  یکاآمر يمتحدهالتاای که يطور به میلیون بشکه در روز رسید. 11به باالي 

نفت  يیدکنندهتول ینتربه بزرگ ـد در ادامه به این روش اشاره خواهد ش ـ ینگفراک روش فراوان از ياستفاده
سازمان (اوپک را در  ییهاینگران آمریکا، ینادر  شیلنفتتولید  افزایش ،. بر همین اساسشده است یلجهان تبد

 شیلنفت يدو مـنبع عـمدهاست.  آوردهنفت به وجود  يبراي کنترل عرضه )12نفت يصادرکننده يکشورها
با  13نیدون یپیسیم به موسوم کایمناطق شرق آمریکی از این منابع در  .دارد وجود کایآمر يمتحدهدر ایاالت

 وریر نیدر گر آن غرب يدیگري در منطقهو  )مربع لومتریکهزار  650مربع ( لیهزار ما 250بالغ بر  یمساحت
منابع نفتی  ]16[.شوندیممحسوب  جهان در سطح شیلنفت منابع نیتریغن قرار دارند و نگیاوتاوم در کلرادو
 2008از  شیلنفتبعد از رونق هاي در سال کاینفت آمر دیرشد تول نیشتریب یاصل لیدل 14ینپرم يحوزه

به معناي پایان بخشیدن به قدرت  شیلنفت. لذا برخی معتقد هستند تولید روزافزون بوده است میالدي
خالف  یرسم يهاگزارشحالی است که  کشورهاي داراي منابع نفت متعارف، مانند اعضاي اوپک است. این در

گیرد. استدالل آنها در مورد نظر می در بلندمدت را ناپایدار در شیلنفت تولید و دهدنشان میاین نظر را 
هاي ناشی از به طوري که به دلیل هزینه ،شودمربوط می آن استخراج به فناوري شیلنفتناپایداري تولید 

 ]17[.اقتصادي با منابع متعارف نفت را ندارد يقدرت رقابت در عرصه شیلنفتفناوري موجود، تولید 
 

 خام و سایر میعانات هیدروکربوري آمریکا میزان تولید نفت -2شکل 
 15اطالعات انرژي آمریکا يمنبع: اداره
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نتیجه گیری 
1- مخاطرات زیست محیطی و اثرات خارجی منفی چرخه ی تولید 
در یک میدان نفتی غیرمتعارف مانند نفت شــیل بسیار زیاد است. 
این مخاطرات از اکتشــاف و حفر چاه ها آغاز می شــود و تا مراحل 
تولید و پس از تولید ادامه می یابد. عوارضی که بی شــک بزرگ تر 
و خطرناک تر از آن اســت که افکار عمومــی و به تبع آن دولت ها 

بتوانند به  سادگی بر روی آن سرپوش بگذارند.
2- بر اســاس اعالم ســازمان حمایت از منابع طبیعی آمریکا17، 

انتشــار گازهای گلخانه ای ناشــی از اســتخراج نفت شیل دوبرابر 
نفت خام طبیعی اســت و به  ازای تولید 100 هزار بشکه نفت شیل، 
معادل ١٠ میلیون تن گازهای گلخانه ای به جو فرستاده می شود، 
بنابراین یکی از دالیلی که سبب شد آمریکا در دولت ترامپ اعالم 
کند از معاهــده ی پاریس18 خارج می شــود، حمایت از ادامه ی 

فرآیند استخراج نفت شیل بود.
3- آمریکا با اســتفاده از قوانین داخلــی خود به حمایت از ایجاد 
خط لوله ی انتقال انرژی، برداشــتن محدودیت استخراج انرژی در 

8 
 

 يگرفتن از کشورها یشیبا پ یکاآمر ،یالديم 2019طور خاص در سال  بهاست.  گرفتهرونق  یکادر آمر یلگاز ش
 یداول تول يبه رتبه ـن نفت در جها یسنت یدکنندگانتول ینتربزرگ عنوان به ـ یهربستان سعودي و روسع

کشور در ماه  ینخام انفت یدتول یزانم ،16یکاآمر ياطالعات انرژ ياداره. بر اساس آمار افتی دستخام نفت
  است. یدهبشکه در روز رس یلیونم 11.3از  یشبه ب )2022( يجارسال يژانویه
میلیون بشکه در روز رسید، پس  10به باالي  2007مریکا در سال آنفت  يخالص واردات روزانه ،3شکلطبق 

کاهش یافت که دلیل در روز بشکه هزار  700میلیون و  5به  2018در سال شروع شد و  آن از آن روند نزولی
 .بودمریکا آدر  شیلنفترونق تولید آن هم 
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منابعپانویس ها

پانویس هاپانویس ها

1. Oil shale
2. pyrolysis
3. thermaldissolution
4. Hydrogenation
5. Fracking
6. negative externality
7. Bureau of Land Management (BLM)
8. Natural Resources Defense Council (NRDC)
9. Paris Agreement

Chris Hedges.10 قریب به دو دهه به عنوان گزارشــگر خارجی 
در آمریکای مرکزی، غرب آســیا، آفریقا و بالکان کار کرده است. او 
در بیشتر از 50 کشور فعالیت داشته و با کریستین ساینس مانیتور، 
نشنال پابلیک رادیو، داالس مورنینگ نیوز همکاری داشته و به مدت 

15 سال خبرنگار خارجی نیویورک تایمز بوده است. 
11. Fort St John hospital
12. Organization of the Petroleum Exporting 
Countrie (OPEC)
13. Devonian-missisippian shale

14. Permian
15.  https://www.eia.gov/opendata/embed.
php?type=chart&series_id=INTL.551--USA-
TBPD.A 
16. U.S. Energy Information Administration
17. Natural Resources Defense Council (NRDC)
18. Paris Agreement

دریا، کاهش محدودیت های انتشار گاز متان و رهاسازی زمین های 
فدرالی برای توســعه ی نفت و گاز، موجب افزایش تولید نفت شیل 
شــده اســت که همه ی این اقدامات منجر به آســیب رساندن به 

محیط زیست شده است.
4- با توجه  به حجم قابل توجه مخاطرات زیســت محیطی و اثرات 
خارجی منفی استخراج نفت شیل، ادامه یافتن استخراج این منبع 
نامتعارف نفتی بــا توجه  به تکنولوژی های موجــود در بلندمدت 

ناممکن خواهد بود، بنابراین باید در سیاستگذاری و آینده پژوهشی 
بازار جهانی نفت و انرژی، تبعات زیســت محیطی تولید نفت شیل 
که می تواند آینده ی  تزریق آن به بازار را تحت الشــعاع قرار دهد، 
در نظــر گرفت. همچنین در انتخاب راهبردهای توســعه ی بخش 
باالدستی و پایین دستی صنعت نفت کشور یا حکمرانی این عرصه 
باید نتایج باال در برنامه ریزی های کشور و پژوهش های داخلی نیز 

لحاظ شود.
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