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مقدمه
بهره  برداري از منابع نامتعارف نفت به  ويژه در 
اين منطقه  افزايش توليد  باعث  آمريكاي شمالي 
ميزان  كاهش  و  متحده  اياالت  در  به  خصوص 
واردات نفت  خام اين كشور شده است. اين مسئله 
كه طي مدت كوتاهي به يكي از مباحث اصلي 
محافل علمي و تخصصي حوزه انرژي جهان تبديل 
شده، ساير كشورهاي مصرف  كننده عمده انرژي را 

به سرمايه  گذاري در اين زمينه واداشته است.
در  متحده  اياالت  نخست  رتبه  به  توجه  با 
در  آمريكا  هژمونيك  موقعيت  جهان،  اقتصاد 
انرژي  امنيت  مسئله  اهميت  بين  الملل،  سياست 
و تقاضاي زياد انرژي اين كشور، مسئله انقالب 
كانون  به  را  متحده  اياالت  نامتعارف،  نفت  هاي 
نفت  صنعت  كارشناسان  و  صاحب  نظران  توجه 

تبديل كرده است. حال نكته حائز اهميت آنست 
كه بهره  برداري و توليد از منابع نامتعارف نفت خام 
در آمريكا تا چه حد سبب خودكفايي و كاهش 
به  ويژه  به واردات نفت خام  اين كشور  وابستگي 
اينكه  با وجود  منطقه خاورميانه خواهد شد؟  از 
نامتعارف  منابع  از  بهره  برداري  و  توليد  آمريكا 
اما  داده  قرار  خود  برنامه  كاري  در  را  نفت  خام 
آنچه مشخص است بهره  برداري از منابع نامتعارف 
نفت خام در آمريكا، ميزان واردات اين محصول و 
وابستگي اين كشور به ساير كشورهاي توليدكننده 
كاهش  را  خاورميانه  كشورهاي  به  خصوص 
مي  دهد. اما سطح بازيافت از ميادين نامتعارف و 
ويژگي  هاي اين نوع ميادين به اندازه  اي نيست كه 
سبب خودكفايي اين كشور از واردات نفت   خام 

به  ويژه از منطقه خاورميانه گردد.

1- سـهم كنوني و آتي منابع نامتعارف نفت از كل 
توليد نفت  خام جهان

نامتعارف  منابع  از  بهره  برداري  و  اكتشاف 
نفت و گاز باعث ايجاد فضاي جديدي در عرصه 
انرژي  حوزه  تحليل  گران  كه  شده  جهان  انرژي 
بعضاً با عنوان ”انقالب انرژي هاي نامتعارف“ از آن 
ياد مي  كنند. بسياري از تحليل  گران انرژي بر اين 
عقيده  اند كه پيدايش انقالب انرژي، باعث تحول 
شد.  خواهد  جهان  انرژي  عرصه  قدرت  هاي  در 
كه  متحده  ايالت  مانند  به  طوري كه كشورهايي 
عمدتاً از جمله مصرف  كنندگان بزرگ انواع انرژي 
به  شمار مي  آيند در زمره توليدكنندگان انرژي قرار 
خواهند گرفت كه اين امر به منزله افزايش قدرت و 

نفوذ اين كشورها در بازار انرژي است.
شده  داده  نشان  در جدول-1  كه  همان  گونه 

در سال  هاي اخير بهره  برداري از منابع نامتعارف در آمريكاي شمالي بسيار رونق گرفته است. با توجه به موقعيت اقتصادي و جايگاه سياسي اياالت متحده، اينكه 
بهره  برداري از منابع نامتعارف نفت و گاز سبب خودكفايي آمريكا در اين زمينه و تبديل اين كشور از واردكننده نفت  خام به صادركننده آن در سال  هاي آينده خواهد 

شد توجه بسياري از تحليل  گران بازار انرژي را به  خود جلب كرده است.
هرچند شرايط مناسب براي افزايش توليد و بهره  برداري از منابع نامتعارف نفت خام در آمريكا فراهم شده و با وجود اينكه به دليل ويژگي  ها و ضريب بازيافت اين 
ميادين، بهره  برداري از آنها در سال  هاي آينده، موجب كاهش ميزان وارداتي نفت خام اياالت متحده مؤثر خواهد شد، اما اين امر سبب قطع وابستگي اين كشور به 

واردات نفت  خام به  ويژه از منطقه خاورميانه نخواهد شد.
در اين مقاله سعي شده ضمن بررسي وضعيت توليد، واردات و مصرف نفت آمريكا در سال  هاي اخير، تأثير توسعه منابع نامتعارف در افزايش توليد و كاهش واردات 
نفت  خام اين كشور در دو دهه آينده ارزيابي شود. هم  چنين ميزان وابستگي اياالت متحده به منطقه خليج  فارس براي تأمين نفت  خام وارداتي در آينده نيز مورد توجه 

قرار گرفته است.

پريسا فتوحي مظفريان*  معاونت امور بين  الملل و بازرگاني وزارت نفت

ابعاد توسعه منابع نامتعارف نفتي در آمريكا و كاهش وابستگي 
به واردات نفت  خام

 منابع نامتعارف نفت، واردات نفت، مصرف نفت، توليد نفت، بهره  برداري از منابع نامتعارف، وابستگي به واردات نفت

* نويسندة عهده  دار مكاتبات
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مقاالت تحليلي-كاربردي

تقاضاي نفت  خام جهان در سال 2009 برابر با 84/15 
ميليون بشكه در روز بوده و بر اساس پيش  بيني  ها 
به 117/4  سال 2030  تا  مقدار  اين  مي  رود  انتظار 
ميليون بشكه در روز افزايش يابد. اين درحالي است 
كه طبق برآوردهاي صورت گرفته عرضه نفت  خام 
كه در سال 2009 برابر با 79/95 ميليون بشكه در 
روز بوده در سال 2030 به حدود 80 ميليون بشكه 
در روز خواهد رسيد. اين آمارها بر فزوني تقاضاي 
نفت  خام نسبت به عرضه آن در آينده و گسترده  تر 
شدن شكاف بين عرضه و تقاضا با گذشت زمان 
داللت دارد. در سال 2009 از ميان منابع مختلف 
عرضه نفت  خام، ميزان توليد از منابع نامتعارف 1/5 
ميليون بشكه در روز بوده و بر اساس پيش  بيني  ها در 
سال 2030، حدود 3/75 ميليون بشكه نفت  خام در 

روز از منابع نامتعارف توليد خواهد شد.

2- دورنماي توليد نفت  خام نامتعارف آمريكا
بخش عمده منابع نفت  خام نامتعارف آمريكا 
در ميادين جنوب، غرب و شمال اين كشور واقع 
شده  اند كه حجم ذخيره قابل برداشت از اين ميادين 

در جدول-2 آورده شده است.

ميادين،  اين  از  حاصل  اطالعات  براساس 
 300 ،Eagle Ford بازيافت نهايي از هر چاه ميدان
اين  از  درصد  كه 30  شده  برآورد  بشكه  ميليون 
ميزان در سال نخست و در كل 75 درصد ازحجم 
به  سال   10 مدت  ظرف  ميدان  اين  قابل  بازيافت 

بهره  برداري خواهد رسيد.
براي ميادين Avalon & Bone   Springs  نيز 
بازيافت نهايي پيش  بيني  شده از هر چاه 300 ميليون 
اين ميادين  از  قابل  برداشت  بشكه و حجم ذخاير 
1/58 ميليارد بشكه برآورد شده و هزينه حفر هر چاه 
افقي در اين ميادين 5-3 ميليون دالر تخمين زده 
 ،Bakken شده است. بازيافت نهايي از هر چاه ميدان
550 ميليون بشكه برآورد شده و كل حجم ذخاير 
نامتعارف قابل   برداشت اين ميدان 3/59 ميليارد بشكه 
مي  باشد. هزينه حفر هر چاه در اين ميدان 5/5-8/5 

ميليون دالر محاسبه شده است [2].
هرچند حجم كل ذخاير نفت نامتعارف اياالت 
متحده حدود 33 ميليارد بشكه برآورد شده اما طبق 
اين آمارها، با توجه به ضريب بازيافت كم ميادين 
نامتعارف و هزينه  هاي نسبتاً زياد بهره  برداري از اين 
وجود  آنها  ذخيره  تمام  استخراج  امكان  ميادين، 

ندارد. در واقع حجم زياد منابع نامتعارف به معناي 
نيست.  اندازه  همان  به  توليد  و  بهره  برداري  امكان 
طبق مطالعاتي كه با استفاده از روش  هاي مختلف 
از جمله محاسبه نرخ بازيافت ميادين مشابه در همان 
منطقه و تحليل منحني توليد ميدان، براي محاسبه 
انجام شده،   Bakken ميدان از  توليد  بازيافت  نرخ 
نرخ بازيافت توليد اين ميدان 7 درصد برآورد شده 
است. بر اساس اطالعات موجود در خصوص منابع 
نامتعارف نفت آمريكا، توليد اين ميادين پس از يك 
افت شديد در سال نخست بهره  برداري، در سال هاي 
آينده با نرخ كمى (حدود يك درصد) ادامه مي    يابد. 
ضريب بازيافت ميادين نامتعارف آمريكا حدود 10 - 
1 درصد برآورد شده است. بر اساس پيش بيني هاي 
انجام شده توليد منابع نامتعارف نفت در اياالت متحده 
از يك ميليون بشكه در روز در سال 2012 به 2 ميليون 
بشكه در روز در سال 2020 افزايش خواهد يافت [3].

از جمله مسائل مربوط به استخراج منابع نامتعارف 
نفت و گاز، اثرات زيست  محيطي ناشي از روش  هاي 
جديد استخراج اين نوع منابع مي  باشد كه توجه برخي 
از حاميان محيط  زيست را به خود جلب كرده است. 
تزريق هم  زمان آب، شن و مواد شيميايي به داخل 
اليه  هاي سنگي باعث ايجاد شكاف در آنها شده و 
به اين ترتيب استخراج منابع نامتعارف نفت و گاز 
نامتعارف صورت مي  گيرد. استفاده از اين روش كه 
به نام شكست هيدروليكي شناخته مي  شود مستلزم 
مصرف آب فراوان است كه همين موضوع سبب 
ايجاد دغدغه  هايي براي طرفداران محيط  زيست در 
كاربرد آن شده است. عالوه بر مصرف فراوان آب، 
آلودگي  هاي ناشي از مواد شيميايي مورد استفاده 
طرفداران  نگراني  هاي  ديگر  از  نيز  روش  اين  در 
احتمال  افزايش  مي  رود.  به  شمار  محيط  زيست 
زمين  لرزه از ديگر آثار سوء توسعه مخازن نامتعارف 
مي  باشد كه مهم  ترين دليل آن تزريق حجم زياد 
آب و ايجاد شكاف  ها و ترك  هاي فراوان در زير 
زمين است. با وجود تمام چالش  هاي زيست  محيطي 
موجود، توسعه منابع نامتعارف در آمريكا به  سرعت در 

حال انجام است.
آلودگي  مقدار  شده،  انجام  بررسي  هاي  طبق 
سال  هاى  فاصله  در  آمريكا  در  توليد شده  كربني 
2012-2007، حدود 13 درصد كاهش يافته و به 
كمترين ميزان خود از سال 1994 تاكنون رسيده است 
[4]. از جمله داليل اصلي كاهش آلودگي كربني در 
اياالت متحده كه به اعتقاد برخي تحليل  گران منجر به 
ايجاد تغييرى اساسي در بخش انرژي اين كشور شده 
مي  توان به افزايش بهره  وري انرژي، افزايش مصرف 

نام ميدان
حجم ذخيره 

قابل  بهره  برداري 
( ميليارد بشكه)

بازيافت نهايي 
پيش  بيني  شده

(ميليون بشكه از هر 
چاه)

هزينه حفر هر چاه
(ميليون دالر)

Eagle Ford3/353004-6/5
 Avalon & Bone

Springs1/583003-5

Bakken3/595505/5-8/5
Monterey santos15/425505-7

2|   حجم ذخيره قابل بهره  برداري از منابع نامتعارف نفت خام در آمريكا [1]

20092010201112015202020252030شرح
84/1586/4088/0390/40107112/35117/40تقاضاى نفت  خام

79/9581/3283/5881/2081/1080/5080عرضه نفت خام

1/551/551/551/933/053/43/75توليد از منابع نامتعارف
سهم منابع نامتعارف 

در تأمين تقاضاي نفت 
جهان (درصد)

2222333

1|  عرضه و تقاضاى نفت  خام و سهم منابع نامتعارف نفت در توليد (ارقام به ميليون بشكه در روز) [16و17]
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گاز طبيعي به جاي زغال  سنگ (به  ويژه به دليل استفاده 
از منابع نامتعارف گاز) و استفاده از منابع انرژي  هاي 
تحليل  هاي  از  برخي  نمود [5].  اشاره  تجديدپذير 
منابع  از  بهره  برداري  و  دسترسي  گسترش  انرژي، 
نامتعارف گاز را دليل اصلي افزايش مصرف گاز و 
در نهايت كاهش آلودگي در آمريكا دانسته  اند؛ در 
حالي كه برخي تحليل  هاي ديگر از جمله تحليل  هاي 
منابع  از  استفاده  گاردين،  و  بلومبرگ  نشريات 
تجديدپذير انرژي را دليل اصلي كاهش آلودگي در 
سال  هاي اخير به  شمار مي  آورند. به هر حال كاهش 
سطح آلودگي در اياالت متحده طى سال  هاي اخير 
به هر دليل كه باشد حاكي از موفقيت اين كشور در 
انجام تعهدات خود مبني بر كاهش آلودگي بوده 
بنابراين به  نظر نمي  رسد آلودگي ايجاد شده در  و 
اثر استفاده از فن  آورى براي توليد از ميادين، مانعي 
در مقابل بهره  برداري از منابع نامتعارف نفت و گاز 

آمريكا با استفاده از فن  آورى  هاي جديد ايجاد كند.
از ديگر عوامل تأثيرگذار بر روند بهره  برداري از 
منابع نامتعارف نفت اياالت متحده قيمت نفت است. 
به اعتقاد برخي از تحليل  گران بازار انرژي، كشورهاي 
عضو اوپك با استفاده از قدرت خود مي  توانند توليد را 
افزايش داده و به اين ترتيب باعث كاهش قيمت نفت 
شوند. در حال حاضر كشورهاي عضو اوپك بابت 
رشد توليدات نفت خام منابع نامتعارف آمريكا نگران 
نيستند. بر اساس پيش  بيني  هاي انجام شده، توليدات 
 20 ظرف  متحده  اياالت  نفت خام  نامتعارف  منابع 
سال آينده، 3 ميليون بشكه به حجم توليدات نفت خام 
جهان خواهد افزود. اين احتمال كه اوپك براي مقابله 

با افزايش بهره  برداري از منابع نامتعارف نفت آمريكا، 
حجم توليدات خود را افزايش داده و باعث كاهش 
قيمت  ها  گردد چندان منطقي به  نظر نمي  رسد؛ چراكه 
(بهار  عربي  كشورهاي  در  اخير  ناآرامي  هاى  بروز 
عربي) باعث افزايش هزينه  هاي توليد و بهره  برداري 
نفت  خام و باالتر رفتن نقطه سربه  سر هزينه توليد اين 
كشورها شده است [7]. عالوه بر اين حتي در صورت 
افزايش درآمد كشورهاي عضو اوپك در اثر افزايش 
امارات  و  عربستان  مانند  كشورهايي  توليد،  مقدار 
متحده عربي تنها درصورتي قادر به تأمين هزينه  هاي 
متوسط  كه  بود  خواهند  نفت خام  توليد  اضافي 
به  ازاى هر بشكه  از 95 دالر  بيشتر  نفت  قيمت  هاي 
تعيين گردد. با اين تفاسير در صورت كاهش قيمت 

نفت منافع كشورهاي توليدكننده تأمين نخواهد شد.
نفت  توليدكننده  كشور  بزرگ  ترين  عربستان 
تأمين  پروژه  هاي  براي  كشور  اين  است.  اوپك 
اجتماعي و ساخت و ساز، بودجه  اى برابر 630 ميليارد 
دالر در برنامه  كاري خود قرار داده است [6]. از آنجا 
دولت  درآمدهاي  عمده  بخش  نفتي  درآمدهاي  كه 
عربستان را تشكيل داده كه در صورت كاهش بيش از 
25 درصدى قيمت نفت (نسبت به قيمت  فعلي 109 دالر 
براى هر بشكه)، تأمين بودجه مورد نظر دولت اين كشور 

را با مشكالتي مواجه خواهد كرد.
با اين تفاسير كشورهاي اوپك انگيزه  اي براي كاهش 
قيمت نفت نخواهند داشت و بنابراين شرايط مناسب براي 
اقتصادي  شدن توليد و بهره  برداري از منابع نامتعارف براي 
آمريكا (كه با قيمت  80-70 دالر در هر بشكه نيز از لحاظ 

اقتصادي به  صرفه مى  باشد) فراهم شده است.

3- تحليل وضعيت كنوني و آتي واردات نفت  خام 
آمريكا

 52 آمريكا   ،2011 سال  در  آمار  اساس  بر 
درصد از نفت وارداتي خود را از كشورهاي اوپك 
تأمين كرده است. واردات نفت خام اين كشور از 
كشورهاي عضو اوپك حوزه خليج فارس 22 درصد 
و از ساير كشورهاي اوپك 30 درصد بوده است. در 
سال 2011 خالص واردات نفت خام اياالت متحده، 
8/8 ميليون بشكه در روز بوده كه اين ميزان نسبت 
به واردات نفت خام اين كشور در سال 2005 (12/5 
ميليون بشكه در روز)، به ميزان قابل  توجهي كاهش 
يافته است. اين مقدار، كمترين ميزان واردات اين 

كشور از سال 1995 بوده است [5].
به  طور تقريبى 69 درصد نفت خام آمريكا از 
و  كشورهاي كانادا، عربستان، مكزيك، ونزوئال 
نيجريه تأمين مي  شود. بر اساس گزارش  هاي آژانس 
بين  المللي انرژي، در سال 2012 واردات نفت خام 
افزايش  درصد   20 خاورميانه  از  متحده  اياالت 
اين  واردات  ميزان  كه  است  حالي  در  اين  يافته؛ 
كشور از نيجريه و آنگوال حدود 40 درصدكاهش 
يافته است. براساس آمارهاي موجود، در سال هاي 
اخير روند واردات نفت  خام آمريكا از عربستان و 
ميزان واردات  بوده؛ در حالي كه  افزايشي  كانادا 
اين كشور از مكزيك، ونزوئال و نيجريه كاهش 
امر مؤيد آنست كه در سال  هاي  اين  يافته است. 
اخير آمريكا بيشترين ميزان نفت خام وارداتي خود 
را ازكشورهاي عربستان و كانادا تأمين كرده است 
[10]. در شكل-1 ميزان توليد و واردات نفت  خام در 

آمريكا در سال 2011 نشان داده شده است. 

4- ميزان وابستگي آمريكا به نفت وارداتي؛ وضعيت 
كنوني و چشم  انداز آينده

 2013 انرژي  چشم  انداز  گزارش  براساس 
آمريكا  نفت خام  توليد  انرژي،  بين  المللي  آژانس 
از 5/7 ميليون بشكه در روز در سال 2011 به 7/5 
ميليون بشكه در روز در سال 2019 خواهد رسيد. 
طبق اين گزارش از سال 2021 توليد نفت  فشرده 
سبك اياالت متحده كاهش مي  يابد و تا سال 2040 
توليد نفت خام اين كشور به 6 ميليون بشكه در سال 
نفت خام  واردات  خواهد رسيد. طي همين دوره 

آمريكا نيز روند كاهشي خواهد داشت.
طبق پيش  بيني  هاي انجام شده، واردات نفت خام 
اياالت متحده با روندى كاهشي از 45 درصد در 
سال 2010 به 34 درصد در سال 2019 مي  رسد و 
سپس با اندكي افزايش (به  دليل كاهش توليدات 

2008200920102011كشور
5415435545534209اوپك

2340165616941849خليج فارس

922776983767نيجريه
150398010821186عربستان
1039951912868ونزوئال

4340461446194680غير اوپك
1928189919292178كانادا

1187109211521102مكزيك

9755896991728888جمع واردات

3|   ميزان واردات نفت خام آمريكا از كشورهاي مختلف (هزار بشكه در روز) [18]
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مقاالت تحليلي-كاربردي

نفت فشرده سبك)، در سال 2040 به 37 درصد بالغ 
خواهد شد. هرچند روند توليد داخلي نفت آمريكا 
در حال افزايش بوده و ميزان نفت خام وارداتي اين 
كشور روند كاهشي در پيش دارد اما ميزان افزايش 
توليد داخلي اياالت متحده به اندازه  اي نيست كه 
مصرف داخلي را پوشش دهد. نمودار شكل-3 به 

روشني گوياي اين مطلب است.
با توجه به آنكه كيفيت و خصوصيات نفت  خام 
حاصل از منابع نامتعارف آمريكا مشابه نفت خام سبك 
كشورهاي غرب آفريقاست، افزايش بهره  برداري از 
منابع نامتعارف نفت  خام در اياالت متحده دست اين 
كشور را براي كاهش واردات نفت از كشورهاي 
توليدكننده غرب آفريقا باز گذاشته و طبق آمارها، 
در سال  هاي اخير واردات آمريكا از نيجريه و آنگوال 
واردات  كاهش  اينكه  ضمن  است.  يافته  كاهش 
دليل  به  عمدتاً  نيجريه  از  متحده  اياالت  نفت خام 

درگيري  هاي سياسي اين كشور بوده است [13].

منابع  توسعه  وجود  با  آنكه  قابل  توجه  نكته 
نامتعارف نفت آمريكا، اين كشور هم  چنان نيازمند 
نفت خاورميانه است؛ چراكه افزايش دسترسي به 
منابع نفت فشرده سبك1 باعث ايجاد تقاضا براي 
نفت خام با درجه سبكى2 متوسط در اين كشور شده 
است. بسياري از پااليشگاه  هاي آمريكا براي پااليش 
نفت خام سنگين طراحي شده و بنابراين بهره  برداري 
از منابع نامتعارف نفت (به  ويژه نفت فشرده سبك 
كه عمدتاً نفت خام بسيار سبك است)، براي تأمين 
نبوده  مناسب  اين كشور  پااليشگاه  هاي  خوراك 
با نفت خام سنگين  تر  اين منابع  از  و نفت حاصل 
وارداتي تركيب و سپس براي توليد فرآورده  هاي 
نفتي در پااليشگاه  ها به  كار مي  رود. با اين تفاسير به 
نظر مي  رسد به دليل ويژگي  هاي خاص نفت خام 
منطقه  اين  از  آمريكا  واردات  روند   ، خاورميانه 

كماكان ادامه خواهد داشت [14].
با توجه به كاهش توليد نفت درياي شمال، 

سهم  و  اخير  سال  هاي  در  ونزوئال  و  مكزيك 
نفت در واردات آمريكا،  توليدكننده  كشورهاي 
واردات اياالت متحده از كشورهاي حوزه درياي 
شمال، مكزيك، ونزوئال و كشورهاي آفريقايي 
كاهش يافته و ميزان واردات اين كشور از عربستان 

و كانادا رو به افزايش بوده است.
قيمت  و  است  جهاني  بازار  يك  نفت  بازار 
نفت نيز در اين بازار مشخص مي  شود. با توجه به 
كاهش توليد نفت درياي شمال، ونزوئال، مكزيك 
و هم  چنين مصرف روبه افزايش نفت در كشورهاي 
به دليل  توليدكننده حوزه خليج  فارس كه عمدتاً 
يارانه  هاي پرداختي بر قيمت حامل  هاي انرژي است، 
حتي در صورت افزايش توليد نفت خام آمريكا و 
تأمين تقاضاي داخلي، امكان برقراري تعادل در بازار 
جهاني نفت  خام و جبران كاهش توليدات جهاني 
نفت توسط اين كشور به تنهايي وجود ندارد. زيرا 
همان  گونه كه در بخش  هاي قبلي اشاره شد روند 
اياالت  نامتعارف  ميادين  از  نفت  توليد  افزايش 
متحده رشد كاهنده  اى داشته و از طرف ديگر توليد 
ميادين متعارف اين كشور با نرخ 5-3 درصد در 
حال كاهش است. بنابراين افزايش توليد نفت  خام 
آمريكا تا سال 2020 به بيش از 7/5 ميليون بشكه در 

روز چندان محتمل به نظر نمي  رسد [13]. 
اختيار  در  نفت خام  تجارت  سهم  بيشترين 
كشورهاي توليدكننده منطقه خاورميانه است. از 
شرق  بازارهاي  در  انرژي  مصرف  ديگر  طرف 
آسيا به  ويژه چين و هند در حال افزايش مي  باشد. 
ميزان  و  ارسالي  محموله  هاي  ترتيب حجم  بدين 
عبور نفتكش  ها از كانال سوئز و تنگه  هرمز در حال 
افزايش است و اين امر اهميت امنيت اين تنگه  ها در 
حفظ ثبات بازار نفت خام را كامالً روشن مي  سازد. 
همه اين موارد داليل تداوم حضور آمريكا در منطقه 
خاورميانه حتي در صورت بي  نيازي اين كشور از 
نفت كشورهاي اين منطقه است. به گفته مدير عامل 
شركت رويال  داچ  شل به  سختي مي  توان سناريويي 
در  خود  منافع  از  متحده  اياالت  كه  شد  متصور 

خاورميانه صرف نظر كند [4].

نتيجه  گيري
طبق آمار 12/8 درصد نفت  خام مورد نياز آمريكا 
در سال 2011 از كشورهاي منطقه خليج  فارس تأمين 
شده است. بر اساس پيش  بيني ها تا سال 2030 حدود 
15 درصد نفت خام آمريكاي شمالي از كشورهاي 
منطقه خاورميانه تأمين خواهد شد. اياالت متحده 
درنظر دارد با افزايش توليد و بهره برداري از منابع    2    وابستگي آمريكا به واردات نفت و گاز [19]

  1    توليد داخلي نفت خام آمريكا و واردات نفت خام اين كشور در سال 2011

كانادا
15/10 

آمريكاى التين 
19/60 

خليج فارس
آفريقا12/90

10/30
ساير
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آمريكا
38/8
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ماهنامه  علمى- ترويجى اكتشاف و توليد نفت و گاز/ شماره 102 / تير ماه 1392

       پا نويس ها
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نامتعارف نفت در جهت كاهش وابستگي خود به 
نفت خام وارداتي (به  ويژه نفت خام وارداتي از منطقه 
خليج  فارس) قدم بردارد. يكي از نگراني هاي موجود 
در مسير تداوم بهره برداري از منابع نامتعارف نفت، 
آلودگي  هاي ايجاد شده در اثر استفاده از روش  هاي 
جديد براي گسترش توليد از اين نوع ميادين است.. 
اما از آنجا كه در سال  هاي اخير آمريكا در انجام 
تعهدات خود در خصوص كاهش آلودگي    ها موفق 
عمل نموده، به  نظر نمي  رسد استفاده از فن  آورى هاي 
جديد براي بهره  برداري از منابع نامتعارف نفت، مانعي 

براي ادامه توليد از اين ميادين ايجاد كند.
عامل ديگري كه بر روند توسعه منابع نامتعارف 
اساس  بر  است.  نفت   خام  قيمت  بود  مؤثرخواهد 
برآوردهاي صورت گرفته توليد نفت خام از منابع 
نامتعارف آمريكا با قيمت 80-70 دالر به  ازاى هر بشكه 
داراي توجيه اقتصادي بوده [4] و در صورت كاهش 
قيمت به كمتر از اين ميزان، بهره  برداري از اين  گونه 
منابع از نظر اقتصادي توجيه نخواهد داشت. كاهش 

قيمت  هاي نفت  خام به  علت افزايش توليد كشورهاي 
عضو اوپك، از عواملي است كه امكان دارد بر روند 
توليد از منابع نامتعارف تأثير بگذارد. الزم به  ذكر است 
كه تحوالت سياسي اخير در برخي از كشورهاي عربي 
توليدكننده نفت   خام سبب افزايش هزينه  هاي توليد 
شده؛ به  طوري كه توليد نفت  خام با قيمت  هاي پايين  تر 
از 95 دالر به  ازاى هر بشكه در اين كشورها اقتصادي 
نخواهد بود. بنابراين فرضيه تصميم كشورهاي مذكور 
جهت كاهش قيمت  هاي نفت چندان محتمل به  نظر 
نمي  رسد. از سوى ديگر، روند افزايشي تقاضاي جهاني 
دركشورهاي  مصرف  افزايش  به  خصوص  و  نفت 
احتمال  كه  است  به  گونه  اي  نفت   خام،  توليدكننده 

افزايش قيمت  هاي بازارهاي جهاني وجود دارد.
با توجه به روند توليد و سطح قابل برداشت از 
منابع نامتعارف نفت در آمريكا، طبق پيش  بيني  هاي 
انجام شده توليد نفت اياالت متحده تا سال 2040 به 
6 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت و اين 
وارد  را  نياز خود  مورد  نفت  از  كشور 34 درصد 

خواهد كرد. هرچند به  دليل افزايش توليد آمريكا،  
واردات نفت  خام اين كشور كاهش خواهد يافت 
اما اين افزايش به اندازه  اي نخواهد بود كه سبب قطع 
وابستگي اين كشور به نفت ساير مناطق جهان به  ويژه 

منطقه خاورميانه گردد.
نفت خام  به  آمريكا  وابستگي  ديگر  سوى  از 
خاورميانه تنها به  دليل افزايش مصرف نفت نسبت به 
توليد آن در آمريكا نيست؛ بلكه كيفيت و ويژگي  هاي 
نفت   خام منطقه خليج  فارس به  گونه  اي است كه براي 
تركيب با نفت خام حاصل از منابع نامتعارف آمريكا 
به  منظور استفاده در پااليشگاه  هاي اين كشور مناسب 
مي  باشد و حتي در صورت افزايش توليدات ميادين 
نامتعارف نفت و استفاده از توليدات اين  گونه منابع 
به عنوان خوراك پااليشگاه  ها، به دليل ويژگي  هاي 
اين توليدات اياالت متحده ناچار به واردات نفت خام 
به  منظور تركيب با نفت خام حاصل از منابع نامتعارف 
خواهد بود. بنابراين با توجه به روند افزايش توليد و 
مصرف  نفت اين كشور به  نظر نمي  رسد تا پيش از 
سال 2030 واردات نفت خام آمريكا از خاورميانه قطع 

گردد.
گرفته  صورت  بررسي  هاي  و  پيش  بيني  ها 
حاكي از آنست كه با وجود شرايط مساعد از نظر 
قيمت نفت  خام و شرايط زيست  محيطي، مانعي براي 
نامتعارف در  از منابع  افزايش توليد و بهره  برداري 
آمريكا وجود ندارد. اما با توجه به امكانات توليد و 
ويژگي  هاي ميادين نامتعارف اين كشور ميزان توليد 
و بهره  برداري از اين منابع به اندازه  اي نخواهد بود كه 
باعث خودكفايي اياالت متحده در تأمين نفت مورد 

نياز و قطع وابستگي به نفت منطقه خاورميانه شود.

  3    ميزان توليد، مصرف و واردات نفت خام آمريكا
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