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مقدمه 
توسعه و بهره  برداري از انواع منابع نامتعارف نفتي 
جهان  انرژي  بازار  نوظهور  روندهاي  از  يكي 
است كه تاكنون ابعاد و آثار آن بر بازار انرژي 
و صنعت نفت جهان به  ويژه از بُعد ژئوپلتيكي به 
اندازه كافى مورد بررسي قرار نگرفته است. در 
اين نوشتار سعي شده ضمن بررسي تأثير انقالب 
از  نفت  جهاني  بازار  بر  نفتي  نامتعارف  منابع 
حيث ذخاير، عرضه و تجارت بين المللي، آثار 
ژئوپلتيكي آن بر اقتصادهاي نوظهور و بازيگران 

كنوني و آتي بازار نفت نيز ارزيابي گردد.

1- تغييـر در موازنـه و آرايـش جديـد مناطـق 
نفت  خيز جهان

بر اساس پيش  بيني  هاي انجام شده با درنظر گرفتن 
ذخاير متعارف نفتي در ابتداي قرن بيست و يكم 

كشور   40 حدود  نفتي  ذخاير  مي  رفت  انتظار 
مكزيك،  آمريكا،  نظير  فعلي  توليدكنندگان  از 
سال  تا  چين  و  برزيل  روسيه،  نروژ،  آذربايجان، 
نگراني  هاي  آن  پي  در  و   [1] يابد  خاتمه   2030
جدي در زمينه تأمين امنيت انرژي اين كشورها 
به  وجود آيد. اما باكشف منابع نامتعارف نفتي و 
سرمايه  گذاري گسترده براي ارتقاء فن  آوري  هاي 
توليد از اين منابع، به  لحاظ فني حجم ذخاير نفتي 
قابل  برداشت افزايش قابل  توجهي يافت و به  دنبال 
افزايش قيمت نفت  خام طي سال  هاي اخير، اجراي 
برخوردار  نيز  اقتصادي  توجيه  از  پروژه  ها  اين 

گرديد.
اين روند كه يكي از پديده  هاي نوظهور جهاني 
از  نخست  مي  رود  به  شمار  انرژي  حوزه  در 
توسط  و  گرديد  آغاز  شمالي  آمريكاي  منطقه 
انرژي،  ژئوپلتيك  و  نفت  صنعت  صاحب  نظران 

انقالب نفت نامتعارف1 ناميده شد [2].
رشد  با  كه  صنعتي  كشورهاي  ديرباز  از 
انرژي  هاي  به  ويژه  انرژي  تقاضاي  تدريجي 
ذخاير  اتمام  بودن  به  رو  و  محدوديت  و  فسيلي 
هيدروكربوري مواجه بودند، براي تأمين انرژي 
و  گاز  نفت،  واردات  به  اقدام  خود  موردنياز 
و  اصلي  توليدكنندگان  از  نفتي  فرآورده  هاي 
سنتي (روسيه، خاورميانه و شمال و غرب آفريقا) 
ابتداي  نفتي  شوك  وقوع  پي  در  اما  مي  كردند. 
و  سياسي  تنش  هاي  بروز  و  ميالدى   70 دهه 
ريسك  هاي ژئوپلتيكي و افزايش ناگهاني قيمت 
براي  توسط  فراوان  هزينه هاى  تحمل  و  نفت 
به  اقدام  صنعتي  اقتصادهاي  مصرف  كنندگان، 

بازنگري در راهبردهاي انرژي خود كردند.
قبيل  از  مختلفي  راهبردهاي  شرايطي  چنين  در 
تجديدپذير،  انرژي  هاي  توسعه  تقاضا،  مديريت 

اگرچه روند توليد ميادين نفتي در بسياري از كشورهاي جهان نزولي بوده و اين ميادين در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، اما به  دنبال كشف منابع 
نامتعارف نفتي و پيشرفت  هاي فن  آورى در زمينه بهره  برداري از اين ذخاير روح تازه  اي در كالبد صنعت نفت جهان دميده شده است. اين امر مي  تواند 

با ورود بازيگران جديد، الگوى حاكم بر بازار جهاني نفت را تغيير داده و موازنه جديدي را برقرار سازد.
در اين مقاله سعي شده ضمن بررسي تأثير انقالب منابع نامتعارف نفتي بر بازار نفت جهان از حيث ذخاير، عرضه و تجارت بين  المللي، آثار ژئوپلتيكي 

آن بر اقتصادهاي نوظهور و بازيگران كنوني و آتي بازار مورد ارزيابي قرار گيرد.
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مقاالت تحليلي-كاربردي

داخلي،  ذخاير  از  گاز  و  نفت  توليد  افزايش 
سرمايه  گذاري براي توسعه ميادين و افزايش توليد 
ذخاير  دارنده  كشورهاي  ديگر  در  گاز  و  نفت 
قابل  توجه، به  منظور كاهش وابستگي به منابع نفت 
توليدكنندگان سنتي از سوي اقتصادهاي صنعتي 

در دستور كار قرار گرفت [3].
زمينه  در  قابل  توجه  دستاوردهاي  وجود  با 
راهبردهاي مورد اشاره، مهم  ترين تحولي كه در 
نقش  مي  تواند  و  پيوسته  به  وقوع  اخير  سال  چند 
تغييردهنده جريان بازي2 را ايفا كند، توسعه منابع 
نامتعارف نفتي است. هم  اكنون اين روند در حال 
ايجاد الگويى جديد در ژئوپلتيك انرژي جهان 
كشورهاي  نفع  به  قدرت  موازنه  برهم  زننده  و 
مصرف  كننده صنعتي و توسعه  يافته نظير اياالت 

متحده است [4].
بر اساس آخرين بررسي  هاي زمين  شناسي نفت، 
خاورميانه،  منطقه  در  نفت  متعارف  منابع  عمده 
آمريكاي  التين و آسياي ميانه واقع شده؛ در حالي 
كه اغلب منابع نامتعارف نفت در آمريكاي  شمالي، 
شرق  و  مركز  در  حدودي  تا  و  آمريكاي  التين 

آسيا قرار دارد.
حدود  تاكنون  موجود،  آمارهاي  اساس  بر 
مورد  جهان،  نفت  متعارف  ذخاير  درصد   40
بهره  برداري قرار گرفته است. ميزان ذخاير متعارف 
مى با شد  بشكه  ميليارد   1650 حدود  باقيمانده 
است.  خاورميانه  منطقه  در  آن  درصد   48 كه 
آمريكاي  آمريكاي  التين،  و  آمريكاي  جنوبي 
شمالي، اروپا و اوراسيا، آفريقا و آسياپاسيفيك نيز 
به ترتيب با 19، 13، 8/5، 8 و 2/5 درصد ذخاير 

متعارف جهان در جايگاه  هاى بعدى قرار دارند.
اما بر اساس نمودار شكل-1، با درنظر گرفتن منابع 

نامتعارف، ترتيب و آرايش مناطق دارنده ذخاير 
از  كه  به  طوري  كرد؛  خواهد  تغيير  جهان  نفت 
مجموع 5/4 تريليارد بشكه ذخاير نفتي جهان، منطقه 
آمريكاي شمالي با بيش از 2/1 ميليارد بشكه (40 
درصد) در رتبه نخست جهان قرار خواهد گرفت 
و خاورميانه (21 درصد)، اروپاي شرقي و اوراسيا 
(19 درصد)، آمريكاي  التين و آمريكاي  جنوبي(12 
درصد)، آفريقا (3/6 درصد)، آسيا پاسفيك (2/6 
درصد) و اروپاي غربي (1/8 درصد) در رتبه  هاي 

بعدى قرار دارند [5].
صاحب  نظران بر اين باورند كه در صورت ادامه 
روند سرمايه  گذاري در زمينه توسعه و بهره  برداري 
از منابع نامتعارف حوزه آمريكاي  شمالي كه در 
حال حاضر از حيث توليد نيز در مقايسه با ساير 
قطب  به  آمريكاي  شمالي  است،  پيشگام  مناطق 
آينده توليد نفت جهان يا خاورميانه جديد3 تبديل 

خواهد شد [6].
نقشه پراكندگي منابع نامتعارف به  خوبي گوياي 
از  منطقه آمريكاي  شمالي  كه  است  واقعيت  اين 
نفتي4،  شيل  هاي  شامل  نامتعارف  عظيم  ذخاير 
فشرده7  نفت  و  سنگين6  فوق  نفت  هاي  بيتومن5، 

برخوردار است.
منابع نامتعارف از نوع شيل  هاي نفتي و كروژن8 
كنگو،  روسيه،  چين،  آمريكا،  در  عمده  به  طور 
برزيل، ايتاليا، مراكش، اردن، استراليا، استوني و 
كانادا واقع شده  اند. درحال حاضر توليدكنندگان 

اصلي اين نوع نفت چين و استوني هستند.
كانادا،  در  ماسه  اي9  نفت  نامتعارف  منابع  عمده 
نامتعارف  منابع  دارند.  قرار  قزاقستان  و  روسيه 
و  ونزوئال  در  اغلب  نيز  فوق  سنگين  نفت  هاي 
نامتعارف  منابع  هم  چنين  دارند.  قرار  انگلستان 

از نوع نفت فشرده نيز به  طور عمده در آمريكا، 
فرانسه، روسيه، استراليا، عربستان، برزيل، الجزاير، 
ليبي و چين واقع شده  اند كه در حال حاضر توليد 
نفت از اين منابع تنها در آمريكا صورت مي  گيرد 

.[7]
بي  شك افزايش ميزان ذخاير نفت اياالت متحده، 
كانادا، استراليا، چين، كشورهاي اروپايي، برزيل 
و ... در كنار روسيه و خاورميانه تغييراتى اساسي 
و  نفت  جهاني  بازار  اصلي  بازيگران  تركيب  در 
نظير  سنتي  توليدكنندگان  قدرت  كنوني  موازنه 
اوپك و روسيه در مقابل اقتصادهاي توسعه  يافته 
به  وجود  نوظهور  اقتصادهاي  و  مصرف  كننده 
ژئوپلتيكي  پيامدهاي  و  آثار  كه  آورد  خواهد 

قابل  توجهي در پي خواهد داشت.
نفت،  ذخاير  جديد  رتبه  بندي  در  مهم  نكته 
موقعيت ويژه آمريكا به  عنوان برترين اقتصاد جهان 
تا سال 2035، دومين اقتصاد جهان در افق 2050 
مصرف  كنندگان  مهم  ترين  از  يكي  و  ميالدي 
انقالب  پي  در  كه  است  آينده  در  جهان  انرژي 
قابل  برداشِت  نفتي  منابع  از  نامتعارف  نفت  هاي 
قابل  مالحظه  اي در آينده برخوردار خواهد شد و 
اين امر تأثير به  سزايي در تأمين امنيت انرژي اين 

كشور خواهد داشت.
هم  چنين اگر نگاهى به تركيب مناطق برتر داراي 
مناطق  كه  درمي  يابيم  بياندازيم،  نفت  ذخاير 
زيرمجموعه حوزه آتالنتيك ياكشورهاي متمايل 
به اياالت متحده، حدود نيمي از ذخاير نفت جهان 
نفتى  منابع  انقالب  بنابراين  دارند.  اختيار  در  را 
نامتعارف مي  تواند با تأمين بخش قابل  توجهي از 
آتالنتيك  حوزه  كشورهاي  نياز  مورد  نفت خام 
اروپا،  اتحاديه  استراليا،  آمريكاي شمالي،  شامل 
و  صنعتي  اقتصادهاي  ساير  و  كره  جنوبي  ژاپن، 
سرمايه  داري و برقراري نسبي امنيت انرژي در اين 
كشورها به ايفاي نقش تعيين  كننده توسط اياالت 
جهاني  بازار  مديريت  در  هم  پيمانانش  و  متحده 
نفت  خام و ساز وكار حاكم برآن در دهه  هاي آتى 

بيانجامد.
نتيجه  در  جهان  نفت  بازار  موازنه  تغيير  اهميت 
هم  سويي و هم  گرايي احتمالي كشورهاي بلوك 
غرب وقتي دوچندان مي  شود كه به انحصار فعلى 
منابع  از  بهره  برداري  و  توسعه  جهت  فني  دانش 
آمريكايي  شركت  هاي  توسط  نفتي  نامتعارف    1    ذخاير نفت  خام متعارف و نامتعارف جهان به تفكيك مناطق مختلف (ارقام به ميليارد بشكه) [16]
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توسعه  توجه ويژه  اى داشته باشيم. بنابراين قطعاً 
و  آتالنتيك  حوزه  در  نامتعارف  نفتي  منابع 
آهنگ  با  متحده  اياالت  با  هم  سو  كشورهاي 
كشورهايي  و  آمد  درخواهد  اجرا  به  سريع  تري 
كه  سعودي  عربستان  و  كانادا  استراليا،  نظير 
در  دارند،  آمريكا  مواضع  با  بيشتري  هم  سويي 
مقايسه با روسيه، چين و ساير كشورهاي مستقل 
منابع  بهره  برداري  و  توسعه  براي  آسان  تري  راه 

نامتعارف نفتي خود در پيش دارند.

2- تأثيرتوسـعه منابع نامتعارف نفتي برروند آتي 
توليدنفت  خام

بخش  شده  انجام  مطالعات  آخرين  اساس  بر 
نفت  خام  توليد  آتي  افزايش  از  قابل  توجهي 

شمالي  آمريكاي  منطقه  به  نامتعارف  منابع  از 
اختصاص دارد و سهم ساير مناطق اندك است. 
زياد  توانمندي  مي  توان  را  امر  اين  عمده  داليل 
در  كانادايي  و  آمريكايي  نفتي  شركت  هاي 
زمينه  هاى فنى و فن  آورى، تالش اين شركت  ها 
براي حفظ انحصار و عدم انتقال فن  آورى به ساير 
شركت  هاي  دسترسي  بين  المللي،  شركت  هاي 
و  امكانات  به  كشورها  اين  در  فعال  خصوصي 
تجهيزات پيشرفته و وجود بازارهاي مالي قدرتمند 
نفت  ميادين  توسعه  از  حمايت  و  پشتيباني  براي 

نامتعارف در آمريكاي شمالي دانست [8].
نامتعارف  نفتي  منابع  انقالب  نشانه  هاي  نخستين 
سال  از  آمريكا  نفت  خام  توليد  رشد  مي  توان  را 
نفت  خام  توليد  افت  جبران  با  كه  دانست   2008

اين كشور، توانسته است توليد نفت خام آمريكا 
را دوباره به سطح 8 ميليون بشكه در روز در سال 
2011 و هم  تراز با سطح توليد اين كشور در سال 
1998 رسانده و رتبه سوم توليد نفت  خام جهان را 

بعد از عربستان و روسيه كسب نمايد [9].
و  بلندمدت  برنامه  ريزي  نتيجه  كه  رويداد  اين 
توسعه  و  سرمايه  گذاري  زمينه  در  تالش  سال  ها 
فن  آوري در زمينه اكتشاف، توسعه و بهره  برداري 
از منابع نامتعارف نفتي است، كاهش حجم واردات 
نفت  خام و كاهش وابستگي به واردات از 60 به 45 
درصد را براي اين كشور به  همراه داشته و اميدهاي 
براي  انرژي  امنيت  تأمين  خصوص  در  تازه  اي 
بسياري از كشورهاي مصرف  كننده و دارنده ذخاير 

نامتعارف نفتي به  وجود آورده است [10].
در سال 2011 توليد خالص نفت  خام جهان 1/1 
بخش  كه  يافت  افزايش  روز  در  بشكه  ميليون 
عمده آن ناشي از افزايش توليد عراق، عربستان 
سعودي، امارات متحده عربي و كويت (از محل 
منابع متعارف) و اياالت متحده و كانادا ( به  ترتيب 
با 285 و 155 هزار بشكه در روز از محل منابع 

نامتعارف) بود.
هم  چنين بررسي عملكرد كشورهايي كه بيشترين 
سال  هاي  طي  را  نفت  خام  توليد  افزايش  ميزان 
روندي  آغاز  مؤيد  نيز  داشته  اند   2008-2011
نوظهور در بازار جهاني انرژي تحت عنوان انقالب 
نمودار  به  توجه  با  است.  نفتي  نامتعارف  منابع 
شكل-4، اياالت متحده با توليدى در حدود 1/2 
ميليون بشكه در روز بيشترين ميزان افزايش توليد 
را طى سال  هاي 2011-2008 داشته كه تمامى اين 
افزايش از منابع نامتعارف نفت فشرده بوده است. 
كانادا نيز افزايش توليدي معادل 250 هزار بشكه 
داشته  ماسه  اي  نفت  نامتعارف  منابع  از  روز  در 
است. اما ساير كشورها كه در رتبه  هاي بعدى قرار 
دارند همگي از محل منابع متعارف افزايش توليد 
داشته  اند. در اين دوره روسيه با حدود 500 هزار 
بشكه و عراق، عربستان سعودي و برزيل به ترتيب 
با 460، 430 و 410 هزار بشكه افزايش توليد در 

جايگاه دوم تا پنجم قرار دارند [11].
تأييد  با   2012 دسامبر  در   IEA جديد  بررسي 
افزايش  بيشترين  كه  مي  دهد  نشان  باال،  تحليل 
توليد نفت  خام طي سال  هاي 2035-2010 از محل 
منابع متعارف مربوط به منطقه خاورميانه و بيشترين 

  2    نقشه پراكندگي جغرافيايي منابع نفت  خام نامتعارف جهان [19]

 

  3    توليد نفت  خام اياالت متحده طي ســال  هاي 2011-1998 (ارقام به هزار بشــكه در 
روز) [9]
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افزايش توليد از محل منابع  نامتعارف به  طور عمده 
از منطقه آمريكاي  شمالي خواهد بود.

بر اساس برآوردهاي IEA ميزان توليد نفت  خام 
آمريكا در سال 2020 موقتاً از روسيه پيشي گرفته 
و اين كشور با توليد بيش از 10 ميليون بشكه در 
روز پس از عربستان در رتبه دوم توليد نفت جهان 
قرار خواهد گرفت كه نيمي از اين رقم سهم توليد 
منابع نامتعارف است. البته در افق 2035 به  دليل 
نامتعارف  و  متعارف  نفت  توليد  تدريجي  افت 
مجموع توليد نفت اين كشور به حدود 8 ميليون 
بشكه در روز تنزل خواهد يافت كه هم  چنان نيمي 
از اين رقم سهم توليد منابع نامتعارف خواهد بود 

.[12]
مطالعه دورنماي عرضه نفت  خام دانشگاه هاروارد 
طريق  از  و  ميدان  به  ميدان  بررسي  به  شكل  كه 
توسعه  و  اكتشاف  مختلف  پروژه  هاي  ارزيابي 

ميادين نفتي كشورهاي مختلف جهان انجام شده، 
بيانگر امكان برقراري امنيت عرضه نفت در سال 
نفت  خام  توليد  ظرفيت  افزايش  طريق  از   2020
متعارف و افزايش تدريجي سهم منابع نامتعارف 

از كل توليد نفت است [13].
 2020 سال  تا  شده،  انجام  پيش  بيني  هاي  طبق 
كشورهاي عراق، آمريكا، برزيل، كانادا، روسيه، 
عربستان، ونزوئال، كويت، امارات متحده عربي، 
قطر، نيجريه، قزاقستان و چين به ترتيب از بيشترين 
ميزان نرخ رشد ظرفيت توليد نفت برخوردارند. از 
ميان اين كشورها، افزايش ظرفيت توليد آمريكا، 
منابع  محل  از  عمدتاً  چين  و  ونزوئال  كانادا، 

نامتعارف مي  باشد.
بر اساس پيش  بيني  هاي انجام شده، تا سال 2035 
نفت  خام  توليد  كل  از  نامتعارف  نفت  هاي  سهم 
از 5  مقدار  اين  و  داشت  خواهد  صعودي  روند 

درصد در سال 2010 به 8 درصد در سال 2020 
و سپس 12 درصد در سال 2035 خواهد رسيد 

.[14]
منابع  توسعه  شده،  انجام  بررسي  هاي  اساس  بر 
ميليون   10 افزايش  مي  تواند  نفت  نامتعارف 
افق  در  جهان  نفت  خام  روزانه  توليد  بشكه  اي 
بشكه  ميليون   3 باشدكه  داشته  پي  در  را   2035
از آن مربوط به كشورهاي اوپك و مابقى سهم 

كشورهاي غير اوپك خواهد بود. 
پنج  افق 2035  در  شكل-7،  نمودار  به  توجه  با 
ونزوئال  و  روسيه  چين،  كانادا،  آمريكا،  كشور 
نامتعارف  نفت  خام  توليد   2010 سال  به  نسبت 
قابل  توجهي خواهند داشت. اما به  دليل افت توليد 
تنها  افق 2035  در  روسيه  و  چين  متعارف  نفت 
كشورهاي كانادا، ونزوئال و آمريكا افزايش كل 

توليد نفت  خام را تجربه خواهند كرد [16].
كشور  شش  اوپك،  عضو  كشورهاي  ميان  در 
عربي،  متحده  امارات  عراق،  سعودي،  عربستان 
كويت، ونزوئال و آنگوال در سال 2035 نسبت 
به سال 2010 افزايش توليد خواهند داشت كه از 
اين ميان، تنها رشد توليد ونزوئال عمدتاً ناشي از 

توسعه منابع نامتعارف است.
نكته حائز اهميت ديگر اينكه بهره  برداري از منابع 
نامتعارف نفت  خام نقش مهمي در كاهش ميزان 
واردات،  به  مصرف  كننده  كشورهاي  وابستگي 
به  ويژه در مورد آمريكا ايفا مي  كند. طبق نمودار 
كه  نفت  خام  اصلي  مصرف  كنندگان  شكل-8، 
همان اقتصادهاي برتر جهان در دهه  هاي آينده  اند، 
تقاضاي  افزايش  با  اقتصادي  رشد  نتيجه  در 
نفت  خام مواجه مي  شوند كه بخش اندكي از آن 
از طريق منابع نامتعارف تأمين شده و سهم عمده 
آن تنها از طريق واردات نفت جبران خواهد شد و 
در نتيجه ميزان وابستگي اتحاديه اروپا، هند و چين 

به واردات نفت  خام افزايش مي  يابد.
در ژاپن به  دليل فقدان منابع هيدروكربوري ميزان 
وابستگي به واردات نفت در سال 2010 و سال 
ماند.  خواهد  ثابت  درصد   99 حدود  در   2035
سند  اجراي  راستاي  در  اروپا  اتحاديه  حوزه  در 
كاهش  ماليم  روندي  با  نفت  خام  تقاضاي  سبز، 
توليد  ميزان  كاهش  به  دليل  اما  يافت.  خواهد 
نفت  خام از منابع متعارف و افزايش اندك توليد 
منابع نامتعارف، در مجموع توليد نفت اين منطقه 

  4     افزايش توليد نفت  خام طي سال  هاي 2011-2008 در مناطق مختلف جهان [3]

  5     مقايسه ظرفيت توليد نفت كشورهاي منتخب در سال  هاى 2011 و 2020 (ارقام به ميليون 
بشكه در روز) [13]
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كاهش يافته و در نتيجه ميزان واردات از 82  به 
حدود 90 درصد افزايش خواهد يافت  [17].

منابع  از  هند  نفت  خام  توليد  دوره  همين  در 
متعارف افزايش مي  يابد و توليد منابع نامتعارف نيز 
بسيار اندك است. اما به  دليل رشد فزاينده تقاضا، 
در مجموع واردات نفت اين كشور تا افق 2035 
روندي صعودي طي كرده و از 74 به حدود90 

درصد خواهد رسيد.

چين به عنوان بزرگ  ترين مصرف  كننده نفت  خام 
را  خود  تقاضاي  از  بخشي  افق 2035  در  جهان 
جبران  نامتعارف  و  متعارف  نفت  توليد  رشد  با 
مي  كند اما هم  چنان ميزان وابستگي اين كشور به 
نفت  خام وارداتي زياد بوده و از 52 به 81 درصد 

افزايش خواهد يافت.
سياست  هاي  اتخاذ  به  دليل  متحده  اياالت  در  تنها 
توليد نفت با  افزايش  مديريت تقاضا از يكسو و 

محوريت منابع نامتعارف از سوى ديگر، كاهش 
مشاهده  نفت  خام  واردات  به  وابستگي  قابل  توجه 
مي  شود. مهم  ترين تأثير توسعه منابع نامتعارف نفتي 
كاهش وابستگي اين كشور به نفت  خام وارداتي 
از 45 درصد در سال 2010 به 27  درصد در سال 

2035 است.

3- نقـش توسـعه منابع نامتعـارف نفتـي در تغيير 
جريان تجارت بين  المللي نفت

افزايش  كه  آنست  از  حاكي  اخير  بررسي  هاي 
جريان  تغيير  در  نامتعارف  نفت  هاي  توليد 
است.  تأثيرگذار  نفت  خام  بين  المللي  تجارت 
دارنده  كشورهاي  در  نامتعارف  نفت  خام  توليد 
به  تنهايي  بتواند  كه  نيست  زياد  آنقدر  منابع  اين 
منجر به قطع وابستگي كشورهاي مصرف  كننده 
حجم  كاهش  در  اما  گردد.  وارداتي  نفت  به 
اصلى  صادركننده  مناطق  از  نفت  خام  واردات 
يعني خاورميانه، شمال و غرب آفري قا، روسيه و 

آسياي ميانه قطعاً مؤثر خواهد بود.
حتي در اياالت متحده كه تاكنون بيشترين توليد 
نيز  داشت  خواهد  و  داشته  را  نامتعارف  نفت 
منابع نامتعارف نفتي مثل منابع نامتعارف گازي 
واردكننده  از  را  آمريكا  وضعيت  نمي  تواند 
صرف10 به صادركننده صرف11 تغيير دهد و تنها 
از ميزان وابستگي اين كشور به نفت  خام وارداتي به 
ميزان 30 درصد خواهد كاست. البته همين مقدار 
كشورهاي  ميان  در  نيز  وارداتي  نفت  از  رهايي 
مصرف  كننده، پيشرفت قابل  مالحظه اى محسوب 
شده و يكي از مهم  ترين گام  هاي اين كشور براي 

ارتقاء امنيت انرژي است.
بين  المللي  تجارت  يافته  ها،  آخرين  اساس  بر 
نفت  خام از 37 ميليون بشكه در روز در سال 2010 
به 48 ميليون بشكه در روز در سال 2035 افزايش 
خواهد يافت. بررسي  ها نشان مي  دهد كه به  دليل 
انتقال مركز ثقل اقتصاد جهان به آسيا و تمركز 
قدرت  هاي نوظهور اقتصادي چين و هند در شرق 
كره  جنوبي  ژاپن،  كامل  وابستگي  هم  چنين  و 
تازه  صنعتي  شده  (كشورهاي  آسيايي  ببرهاي  و 
حوزه  سهم  نفت،  واردات  به  آسيا)  جنوب  شرق 
آسيا پاسفيك از تجارت نفت  خام رشد محسوسي 
از روسيه،  خواهد داشت كه اين افزايش عمدتاً 
آسياي ميانه و خاورميانه تأمين خواهد شد و منطقه 

  6   سهم توليد نفت نامتعارف از كل توليد نفت  خام جهان در سال  هاي 2010، 2020 و 2035 [14]

  7    تغييرات توليد نفت كشورهاي منتخب در سال 2035 در مقايسه با سال 2010 [16]

 

  8   مقايسه ميزان وابستگي مصرف  كنندگان اصلي به واردات نفت  خام جهان [16]
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آمريكاي  التين و آفريقا نيز در رتبه  هاي بعد قرار 
داشته و بخشي از بازار نفت اين منطقه را تحت 

پوشش قرارخواهند داد [18].
دومين بازار آينده نفت  خام جهان، حوزه اتحاديه 
اروپاست كه با وجود كاهش يك درصدي تقاضا 
براي نفت  خام تا سال 2035، در نتيجه افت تدريجي 
توليد و ايجاد تقاضاى مازاد، نيازمند واردات نفت 
از بازارهاي مختلف خواهد شد. نكته قابل  توجه در 
خصوص بازار اتحاديه اروپا اينست كه به تدريج 
سبد واردات نفت  خام اين منطقه متنوع  تر شده و اين  
اتحاديه با ايجاد فضاي رقابتي، نفت مورد نياز خود 
را از آمريكاي  التين، شمال و غرب آفريقا، روسيه، 

آسياي ميانه و خاورميانه تأمين مي  كند.
قبلي  برآوردهاي  در  كه  آمريكاي  شمالي  بازار 
مؤسسات بين  المللي بدون درنظر گرفتن توسعه 
منابع نامتعارف به  لحاظ حجم تجارت بين  المللي 
نفت  خام نسبت به اتحاديه اروپا در جايگاه باالترى 
قرار داشت، به  دليل كاهش 0/6 درصدي تقاضا 
و رشد قابل  مالحظه توليد نفت  خام نامتعارف، به 
دارد.  نياز  نفت  خام  واردات  از  پايين  تري  حجم 
اروپا  و  پاسفيك  آسيا  منطقه  برخالف  بنابراين 
آمريكاي  شمالي  به  نفت  خام  تجارت  جريان 

كمرنگ خواهد شد.
در  متحده  اياالت  راهبرد  اينكه  مهم  بسيار  نكته 
از  نفت  واردات  تدريجي  كاهش  بلندمدت، 
واردات  حجم  كه  به  طوري  است؛  خاورميانه 
نفت  خام آمريكا از خاورميانه از 2/5 ميليون بشكه 
در  بشكه  ميليون  به 1/8  سال 2000  در  روز  در 
روز در سال 2011 كاهش يافته و با استمرار اين 
استراتژي حجم واردات در افق 2035 به حدود 
150 هزار بشكه در روز خواهد رسيد. در حالي 
برعكس  دقيقاً  هند  و  چين  براي  روند  اين  كه 

بوده و وابستگي اين دو كشور به نفت  خام منطقه 
است.  افزايش  حال  در  به  سرعت  خاورميانه 
درصد   90 شده  انجام  پيش  بيني  هاي  اساس  بر 
مقصد  به  خاورميانه  منطقه  نفت  خام  صادرات 

منطقه آسيا پاسيفيك صورت مي  گيرد.
بر  گوناگوني  آثار  نفتي  نامتعارف  منابع  انقالب 
كشورهاي مختلف و بازيگران اصلي بازار جهاني 
نفت دارد. به  طور قطع تمامى مصرف  كنندگان از 
افزايش عرضه نفت  خام (كه در نتيجه توسعه منابع 
مى افتد)  اتفاق  بازار  شدن  رقابتي  تر  و  نامتعارف 

سود خواهند برد.
با توجه به تأثير توسعه منابع نامتعارف مي  توان به 
لحاظ منافع از بُعد ژئوپلتيكي و ژئواكونوميكي 

كشورها را به پنج گروه طبقه بندي كرد [19].
دسته نخست كشورهاي نفت  خيزى نظير روسيه 
و قزاقستان هستند كه عمدتاً متكي به مسيرهاي 
زميني صادرات از طريق خطوط  لوله12 مى  باشند 
و  يكپارچگي  جهاني  شدن،  با  آنها  منافع  و 
و  افتاده  به  خطر  نفت  بازار  شدن  رقابتي  تر 
از  نفت  انتقال  و  نامتعارف  نفت  توليد  افزايش 
مسيرهاي دريايي جايگاهشان را در بازار جهاني 
صادرات  مقابل،  در  سازد.  مي  متزلزل  نفت 
و  ژئوپلتيكي  منافع  خط  لوله  طريق  از  نفت  خام 

ژئواكونوميكي آنان را ارتقاء مي  بخشد.
دسته دوم كشورهاي توليدكننده و صادركننده 
مسيرهاي  از  نفت  صادرات  به  متكي  سنتي 
كشورهاي  عمده  بخش  كه  هستند  دريايي13 
از  كشورها  اين  جمله  اند.  اين  از  اوپك  عضو 
كه  جهاني  بازارهاي  توسعه  و  بازشدن  فرآيند 
را  مختلف  بازارهاي  در  مؤثرتر  حضور  امكان 
مى كنند.  استقبال  مي  سازد  فراهم  آنان  براي 
و  سياسي  داليل  به  كشورها  اين  است  ممكن 

كنند،  نفت  عرضه  كاهش  به  اقدام  ژئوپلتيكي 
و  بازار  مكانيسم  حاكميت  به  معتقد  اصوالً  اما 

نقش  آفريني عوامل بنيادين هستند.
اگرچه ايران از ديدگاه نحوه تجارت نفت  خام 
عمدتاً به سبك كشورهاي عضو اوپك نزديك 
و  نفت  به  ژئوپلتيك  نگاه  لحاظ  به  اما  است، 
كشورهاي  به  نسبت  سياسي  جهت  گيري  هاي 

مصرف  كننده بيشتر به دسته اول شباهت دارد.
صادركننده  جديد  كشورهاى  سوم  دسته 
با  كه  هستند  برزيل  و  كانادا  نظير  نفت  خام 
خود،  جهاني  بازارهاي  به  متكي  و  باز  اقتصاد 
طرفدار فضاي رقابتي  تر در بازار جهاني نفت و 
توسعه منابع نامتعارف نفت مي  باشند. اين گروه 
فرهنگي  قرابت  و  اقتصادي  پيوندهاي  به  دليل 
توسعه  يافته  مصرف  كننده  مهم  كشورهاي  با 
همواره از راهبرد ارتقاء امنيت عرضه نفت  خام 
در بازار جهاني حمايت كرده و از اين جهت از 

دسته دوم متمايز هستند.
اصلي  مصرف  كننده  كشورهاى  چهارم  دسته 
نفت  خام با اقتصادهاي توسعه  يافته نظير ژاپن، اتحاديه 
اروپا و اقتصادهاي نوظهور يعني چين و هند هستند 
كه به  دليل وابستگي شديد به واردات نفت  خام مايل 
به سرمايه  گذاري گسترده در كشورهاي نفت  خيز 
به  ويژه دارندگان ذخاير نامتعارف نفت مى باشند تا 
از اين طريق هرگونه ريسك عدم افزايش توليد 
نفت را كاهش داده و بستر الزم براي ارتقاء امنيت 

انرژي خود را فراهم كنند.
كه  است  متحده  اياالت  شامل  تنها  پنجم  دسته 
نامتعارف  نفت  منابع  از  برخورداري  ضمن 
نياز  مورد  مالي  منابع  و  الزم  فن  آورى  فراوان، 
براي توسعه آن، از سال  ها پيش قدم در اين راه 
نهاده و به تعبيري پيشگام توسعه منابع نامتعارف 
نفتي محسوب مي  شود. استراتژي آمريكا در اين 
واردات  سبد  از  خاورميانه  سهم  كاهش  زمينه 
منابع  حداكثري  توسعه  براي  تالش  خود،  نفت 
نامتعارف به  منظور تأمين امنيت عرضه نفت  خام 
يعني  خود  ژئواستراتژيك  هم  پيمانان  براي 
متمايل  اقتصادي  قدرت  هاي  و  اروپا  اتحاديه 
و  هند  و  كره  جنوبي  ژاپن،  نظير  كشور  اين  به 
در  خود  هژموني  حفظ  براي  تالش  هم چنين 
سايه رهبري اجماع فراآتالنتيك، ضمن كاهش 

وابستگي به واردات نفت است.   9     صادرات نفت  خام منطقه خاورميانه به تفكيك بازارهاي مقصد [16]
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نتيجه  گيرى
تاكنون چنين تصور مي  شد كه كشورهاي واقع 
در منطقه بيضي انرژي در دهه  هاي آتي هم  چنان 
قدرت بالمنازع بازار جهاني نفت باقي خواهند ماند 
و ائتالف و هم  گرايي آنها به  عنوان توليدكنندگان 
و صادركنندگان عمده و انحصاري نفت مي  تواند 
را تعيين  بازار جهاني نفت  بر  ساز و كار حاكم 
منابع  توسعه  چشم  انداز  مي  رسد  به  نظر  اما  كند. 
كشورهاي  از  برخي  ورود  و  نفتي  نامتعارف 
مصرف  كننده نظير آمريكا، چين، كانادا و برزيل 
به جرگه بازيگران كليدي بازار جهاني نفت  خام، 
جهاني  بازار  در  نويني  الگوى  ايجاد  زمينه  ساز 
متزلزل  كردن  حال  در  و  بوده  نفت  ژئوپلتيك  و 

موقعيت بازيگران سنتي است.
با  كه  است  واقعيت  اين  بيانگر  اخير  مطالعات 
درنظر گرفتن منابع نامتعارف، ميزان ذخاير نفت 
جهان به 5/4 ميليارد بشكه افزايش خواهد يافت. 
هم  چنين از اين پس منطقه آمريكاي  شمالي با بيش 
از 2/1  تريليارد بشكه و سهم40 درصدي در رتبه 
نخست قرار خواهد گرفت و منطقه خاورميانه كه 
پيشتر با سهم 48 درصدي از ذخاير متعارف در 
رتبه نخست برخورداري از ذخاير نفت بود با سهم 
21 درصدى به رتبه دوم تنزل مى يابد. از اين  رو 
را  آمريكاي  شمالي  منطقه  صاحب  نظران،  برخي 

خاورميانه جديد ناميده  اند.
بخش  در  اخير  سال  هاي  چشم  گير  تحوالت 

باالدستي صنعت نفت منطقه آمريكاي  شمالي كه 
از آن به  عنوان انقالب نفت نامتعارف ياد مي  شود، 
نامتعارف،  منابع  از  نفت  توليد  افزايش  طريق  از 
اميدهاي زيادي در خصوص تأمين امنيت انرژي 
عمده  كشورهاي  از  بسياري  و  كشور  اين  براي 
مصرف  كننده انرژي به  همراه داشته است. اگرچه 
افزايش قابل  توجه توليد از محل منابع نامتعارف 
نفت حداقل در آينده نزديك محقق نخواهد شد، 
اما آغاز اين روند به  خودي خود تأثير قابل  توجهي 
شكل  گيري  جهان،  انرژي  موازنه  تغيير  در 
تأثيرات  بروز  جديد،  ژئواستراتژيك  قلمروهاي 
قابل  توجه در ژئوپلتيك انرژي و تغيير قواعد بازي 

خواهد داشت.

       پا نويس ها
1.unconventional oil revolution
2.game changer
3.new middle east
4.shale oil
5.bitumen

6.extra-heavy oil
7.tight oil
8.kerogen oil
9.oil sands
10.net importer

11.net exporter
12.Land-Based Petro-States
13.Sea-Based Petro-States
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