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منابع و ذخاير نفت و گاز شيل

سخني با خوانندگان
خبر توسعه بهرهبرداري از منابع و ذخاير نفت و گاز شيل ،چند ماهي است كه به گونهاي فراگير در سطح جهان رسانهاي شده و روزي
نيست كه رسانههاي گوناگون و وبسايتهاي اينترنتي خبرهاي جديدي را در اين زمينه در اختيار مخاطبان و يا عالقهمندان قرار
ندهند .اين روزها پژوهشگران خواهان آگاهي بيشتر از پروژههاي توسعه بهرهبرداري از منابع نفت و گاز شيل با ورود به وبسايتهاي
ويژه منابع ،ذخاير و حاملهاي انرژي ،با انبوهي از اخبار مربوط به پروژههاي توسعه منابع شيل روبهرو ميشوند .خبرهايي چون:
"توسعه بهرهبرداري از منابع نفت وگاز شيل تا سال  2035اياالت متحده آمريكا را در توليد حاملهاي انرژي به مرز خودكفايي خواهد
رساند! " " .انقالب بهرهبرداري از منابع شيل ،كه سالها پيش از اياالت متحده آغاز شده است ،اكنون در حال تسري به ساير نقاط جهان
است!"" .بهرهبرداري از منابع شيل در اياالت متحده در حال توسعهي سريع است"" .از آنجا كه تاسال  ،2015آمريكا با بهرهبرداري از
نفت و گاز شيل خود ،توليد نفت وگاز فسيلي در روسيه را پشت سر گذاشته و رتبه نخست جهاني را به خود اختصاص خواهد داد ،لذا
منافع گروه اوپك و روسيه سخت در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت!؟ ( .") EIAچين نيز بهرهبرداري از منابع شيل خود را آغاز
كرده و اخيرا  16كمپاني چيني در  19مناقصه براي حفاري و بهرهبرداري از منابع نفت و گاز شيل آن كشور برنده شده اند"« .شركت
راك ِول[ ،]1عمليات حفاري نفت و گاز شيل درآمريكا را از طريق سامانه بيسيم پايش ميكند" " .آيا توسعه بهرهبرداري از منابع شيل
در اياالت متحده به نااطميناني بيشتري در عرصه سرمايهگذاري در اروپا دامن مي زند!؟".

اگرچه رسانهاي شدن فراگير اينگونه خبرهاي اختصاصي در سطح جهان ،خواننده را دچار شگفتي ميكند ،اما بيگمان ،برآيند ناشي
از سرعت گرفتن بهرهبرداري از منابع نفت و گاز شيل به موازات تداوم بهرهبرداري از منابع نفت و گاز سنتي(فسيلي) ،از ديدگاه خبرگان
انرژي و استراتژيستهاي جهاني بسي شگفتآورتر است .بيترديد ،خوداتكايي اياالت متحده آمريكا بهعنوان بزرگترين مصرفكننده
حاملهاي انرژي در سطح جهان و رسيدن آن كشور ،در ميانمدت ،به مرز خودكفايي در مصرف اين گونه حاملهاي انرژي را ميتوان
به انقالب واقعي در عرصه توليد انرژي تعبير و تفسير كرد .در شرايط امروزي ،دوكشور عمده توليدكننده نفت و گاز فسيلي را عربستان
سعودي (عضو اوپك) و روسيه (غير عضو اوپك) در اين منطقهي ژئواستراتژيك توليد و روانه بازارهاي مصرف ميكنند .پرسش مهمي
كه اكنون مطرح ميشود ،اين است كه آيا در صورت رسيدن دوكشور بزرگ مصرفكننده حاملهاي انرژي (آمريكا و چين) به مرحله
خوداتكايي و يا خودكفايي ،از طريق توسعه بهرهبرداري ازمنابع شيل خود ،جهان شاهد دگرگوني ژئوا ستراتژي ترسيم شده در اين
منطقه حساس خواهد بود؟ .و اصول و مباني حاكم بر جغرافياي سياسي و جغرافياي اقتصاديِ حوزه اوپك وحوزه غير اوپك به ناگزير
مورد تجديد نظر قرارخواهد گرفت!؟
انگيزه گروه بينالمللي رهشهر بهعنوان يك هيات مشاوره پيشگام در انجام اين پژوهش در يافتن پاسخ منطقي به پرسشهاي ياد شده
خالصه ميشود .اميد است يافتههاي اين پژوهش بتواند آيندهنگران و مديران مدبر كشور را در ترسيم و تدوين استراتژي مناسب براي
رويارويي با چالشهايي كه در آيندهي نزديك در عرصه انرژي با آن روياروي خواهيم بود ،ياري رساند.
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مقدمه

مهمترين خبر اقتصادي روز (تير -مرداد :)1392

در نيمه دهه اول هزاره سوم ،جهانيان شاهد افزايش بيسابقه

" اياالت متحده آمريكا ،با توسعه بهرهبرداري از منابع نفت و

بهاي نفت خام و به موازات آن رخداد ركود بزرگ اقتصادي و

گاز شيل ،1تا سال  2016در تامين انرژي خويش به خوداتكايي

بحران مالي جهان بودهاند .بيگمان ،افزايش بهاي نفت خام از

رسيده و از آن پس (تاسال  )2035به يكي از صادركنندگان نفت

نيمه دهه اول هزاره سوم ( )2005و آغاز ركود اقتصادي بزرگ

و گاز جهان تبديل ميشود!"

و بحران مالي جهاني از سال  ،2008نگرانيهاي فزايندهاي
را درباره آينده اقتصاد جهاني،كه بهاي نفت خام در آن نقش
تعيينكنندهاي ايفا ميكند ،ايجاد كرده است .در اين ميان ،وجود
پيوند كنش -واكنش و تعامل ميان دو پارامتر مهم اقتصاد جهاني،
يعني همبستگي ميان عرضهي ِ
نفت خام ارزان و شكوفايي صنعتي
و تكنولوژيك كشورهاي صنعتي درطول اين سده ،بههيچروي از
ديد ناظران پنهان نمانده است .به بيان ديگر ،با فرض نبود منابع
و ذخاير سرشار نفت خام (بهويژه در منطقه خاورميانه) و اكتشاف
و بهرهبرداري از اين منابع توسط كشورهاي صنعتي و عرضه آن

حوزههاي گاز شيل در اياالت متحده آمريكا

مقدمه

به بازارهاي جهاني ،تحقق شكوفايي تكنولوژيك و اقتصاد نيمهي
دوم سده بيستم (موسوم به عصر طاليي) ،كه بهدشواري ميتوان
بديل تاريخي براي آن يافت ،ناممكن مينمود.
پژوهشگران و كارشناسان منابع انرژي و اقتصاددانان جهاني،

با وجود اينكه منابع و ذخاير نفت و گاز شيل ،از ديرباز در طبيعت

بر اين باورند كه با باال رفتن بيسابقه بهاي حاملهاي انرژي،

وجود داشته و تمدنهاي گوناگون ازآن در حد رفع نيازمنديهاي

جهان صنعتي با بحران اقتصادي و مالي بزرگي
بهويژه نفت خام،
ِ

محدود خويش بهرهبرداري ميكردهاند ،اما با اكتشاف ميدانهاي

روياروي است و در صورت تداوم سير صعودي بهاي نفت خام،

نفتي و گازي (هيدروكربورهاي فسيلي) و توسعه وگسترش

كه هنوز جايگزين با صرفهتري براي آن ابداع نشده است ،جهان

بهرهبرداري از اين منابع در آغاز سده بيستم ،استفاده از نفت

صنعتي ،بهويژه اتحاديه اروپايي ،به دشواري خواهد توانست ركود

و گاز شيل ،بهعلت پرهزينهتر بودن استحصال آن در مقايسه با

اقتصادي جهاني را پشت سر گذاشته و روند كاميابيهاي اقتصادي

نفت خام و گاز طبيعي (با منشا فسيلي) ،در بسياري از نقاط به

و پيشرفت صنعتي چند دهه پيشين خود را از نو تجربه كند.

تعويق افتاد .اكنون با افزايش بهاي نفت خام و نوسان قيمتها در

در جريان اين تحوالت ،خبرهاي منتشرشده در رسانههاي

حاشيه ( 100 ) -+دالر براي هر بشكه ،بهرهبرداري از منابع نفت

بينالمللي ،در زمينهي رخدادي مهم و بيسابقه در تبديل شدن

جان دوبارهاي گرفته و شركتهاي نفتي بزرگ جهان
و گاز شيلِ ،

بزرگترين كشور واردكننده و مصرفكننده نفت خام جهان ،به

از چند سال پيش به سرمايهگذاريهاي كالن (بهويژه در اياالت

كشور صادركنندهي عمدهي نفت و گاز در آيندهاي نهچندان دور،

متحده آمريكا) در اين زمينه مبادرت نمودهاند.

اكنون بهصورت گفتماني شگرف در محافل اقتصادي و مالي جهان
1- Shale Oil/Gas
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درآمده است .دليل اين رخداد شگفتآفرين را ميتوان از يك سو،

و اثرات ناشي از آن در آينده منطقه خاورميانه ،آسياي غربي،

در پيشرفت تكنولوژيهاي بهرهبرداري از منابع و ذخاير سرشار

آسياي مركزي و ناحيه قفقاز پرداخته و رويكرد راهبردي اوپك

"نفت و گاز شيل" موجود در اياالت متحده آمريكا و از سوي ديگر،

براي رويارويي با اين چالش را مورد تحليل قرار ميدهد.

جهش بهاي نفت خام (فسيلي) در طول چند سال گذشته (به
باالتر از  100دالر براي هر بشكه) ،جستجو كرد.
پژوهش گستردهاي كه اكنون در اختيار خوانندگان فرزانه قرار

بخش اول
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ميگيرد ،قصد دارد اين پديدهي نوين ،كه ميتواند در آيندهاي

نفت شيل يا كروژن شيل ،2ماده ارگانيك نهان در پلمه سنگهاي

نهچندان دور ،با اثرگذاري مستقيم و غيرمستقيم بر اين منطقه

رسي (سنگ نفتزا) اليههاي زيرزميني است .از فراوري اين
ِ

حساس و پرتنش جهان ،نقش تعيينكنندهاي ايفا كرده و

مادهي ارگانيك جامد ،هيدروكربني بهنام نفت شيل بهدست

دگرگونيهاي بارز ديدماني و فيزيكي در وضعيت و شرايط جغرافياي

ميآيد ( .)2()1نفت شيل را نبايد با نفت خام استحصالشده از

اقتصادي و جغرافياي سياسي منطقه ايجاد كند را بيطرفانه مورد

ميدانهاي نفتي (سنتي) اشتباه كرد .اگرچه نفت شيل را ميتوان

بررسي قرار دهد .اگرچه اين پژوهش نخستين كاوش در عرصهي

جايگزين نفت خام ( هيدروكربن فسيلي) كرد اما استحصال و

نفت و گاز شيل بهشمار نميآيد اما نگرش اين نوشتار در اين

بهرهبرداري اين ماده از منابع اليههاي رسي زيرزمين ،در مقايسه

زمينه با ديگر پژوهشها تفاوت اساسي دارد .در اين پژوهش تغيير

با استحصال ماده رقيب سنتي خود ،چه از جنبهي مالي و چه به

استراتژي اياالت متحده آمريكا در تامين منابع انرژي تا رسيدن به

لحاظ زيستمحيطي ،پر هزينهتر است (.)4()3

حد خوداتكايي (بهمعناي خروج بزرگترين مصرفكننده نفت و
گاز جهان از بازار اين دو حامل مهم انرژي در خاورميانه) از ديدگاه
ژئو -استراتژيك (جغرافياي اقتصادي و جغرافياي سياسي) بررسي
شده و برآيندهاي تعيينكننده آن در آيندهي كشورهاي عضو اوپك
و منطقه اورآسيا 1در كانون توجه قرار گرفته است.
بخش اول اين پژوهش به شناخت و بررسي منابع و ذخاير جهاني
نفت شيل و امكان توسعه فيزيكي آن بهعنوان رقيب نفت خام
(هيدروكربن فسيلي) تا حد صادرات از آمريكا به ساير كشورهاي
مصرفكننده انرژي ميپردازد .بخش دوم ،به پژوهش در زمينهي
منابع و ذخاير گاز شيل و بهعنوان مكمل نفت شيل و رقيب
گاز طبيعي (فسيلي) در سطح جهاني و همچنين به اثر توام
بهرهبرداري گسترده از اين دو حامل انرژي اختصاص دارد .بخش
جهان انرژي
سوم نيز ،به بررسي و تحليل نهايي اين دو پديده مهم
ِ

پلمه -سنگهاي رسي اليههاي زيرزميني در بردارنده نفت شيل
1- Eurasia
2- Kerogen Shale
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ذخاير نفت شيل در نقاط مختلف كرهي زمين پراكندهاند.

اگرچه استخراج و فراوري اين ماده نفتي به برخي نگرانيهاي

بيشترين ذخاير اين ماده در اياالت متحده آمريكا و چين قرار

زيست محيطي دامن ميزند (كه نگراني از بابت كاربري اراضي،

دارند .ميزان قابل بهرهبرداري و استحصال از ذخاير نفت شيل

توليد پسماند ،مصرف آب ،مديريت آب پسماند ،خروج گازهاي

جهان در سالهاي اخير  2/8تا  3/3تريليون بشكه تخمين زده

گلخانهاي و آلودگي هوا ،از آن جملهاند) ،اما دو كشور استوني 1و

شده است (  109x450تا  109x520مترمكعب) .با حرارت دادن

چين ،صنايع استخراج و فراوري نفت شيل خود را توسعه دادهاند

مادهي خام نفت شيل در دماي خيلي زياد و ايجاد فرايند شميايي

و كشورهاي برزيل ،آلمان و روسيه نيز اين صنعت را تا حدودي

پيروليز ،اين ماده به بخار تبديل شده و با تبريد و سرد كردن اين

مورد بهرهبرداري قرار دادهاند.

بخار ،نفت شيل مايع بهدست ميآيد .اين ماده نفتي غير سنتي
از گازهاي قابل احتراق شيل تشكيل شده است ،كه در بحث
اختصاصي گاز شيل (گاز رسي) ،در بخش دوم اين پژوهش به
آن پرداخته خواهد شد.

نمايي از تاسيسات روي ِزميني بهرهبرداري از منابع نفت شيل

نفت شيل نهان در اليههاي رسي زمين در گروه سوختهاي
پودهالي 1قرار ميگيرد .يك تعريف زمينشناختي قطعي يا
يك فرمول خاص براي اين ماده وجود ندارد و مرزبنديهاي
جداگانه نيز براي آن تعيين نشده است ( .)8()7نفت شيل را
بهلحاظ محتواي كاني ،تركيب شميايي ،طول عمر ،نوع كروژن
موجود در آن و سابقهي ذخيرهاي ،نميتوان بهصورت مشخصي
شيل استخراج و استحصالشده از اليههاي رسي زمين را
نفت
ِ

در چارچوب ذخاير شيل جهان طبقهبندي كرد .بر اساس نظر

ميتوان بهطور مستقيم و بهعنوان سوخت با كيفيت پايين ،در

كارشناسان خبرهي نفتي ،ذخاير شيل را نميتوان پلمه-

كورهها براي توليد برق يا تامين گرمايش مناطق مسكوني سوزاند

سنگهاي "زمينشناختي" يا "زمين -شميايي" بهشمار آورد،

و در عين حال از آن بهمثابه ماده خام اوليه در فراوري مصالح

بلكه آن را ميتوان تنها يك پديدهي "اقتصادي" تلقي كرد .وجه

ساختماني و فرايندهاي شميايي استفاده كرد ( .)6()2درشرايط

تمايز اين ماده در قابليت حل شدن آن در محلولهاي ارگانيك،

باال بودن بهاي نفت خام سنتي ،نفت شيل بهعنوان منبع سرشار

هنگام رساندن دما به نقطهي پايينتر از نقطه جوش و توليد يك

بالقوه نفتي جهان از ديرباز مورد استفاده قرار گرفته است.

محلول ارگانيك از طريق فرايند تجزيه دمايي است (.)14

كشوري در منطقه بالتیک در شمال اروپا است 1- Estonia
2- Sapropel
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ميزان ذخاير نفت شيل جهان

نفت شيل خام با سنگهاي قيرآلود 1و شنهاي قيري 2و سنگهاي

انباشت مواد موجود و با استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته كنوني

حاوي نفت خام ،زغالسنگ و شيلهاي كربني تفاوت دارد.

صرفه اقتصادي دارد .از آنجا كه تكنولوژيها بهصورت مداوم در

شنهاي نفتي از تغيير و تبديل بيولوژيك نفت بهوجود ميآيند.

حال پيشرفت هستند ،لذا برنامهريزان تنها ميتوانند ميزان كروژن
ِ

از آنجا كه گرما و فشار طبيعي هيچگونه نقشي در تبديل كروژن

موجو ِد قابل استحصال از اين ذخاير را مالك محاسبه قرار دهند.

موجود در كاني شيل به نفت خام ايفا نميكنند لذا فرايند تكامل

منابع شناختهشدهي نفت شيل كه بهعنوان ذخاير بالقوه مطرح

آن از مرزهاي اوليه دورههاي زمينشناختي فراتر نميرود .نفت

شدهاند ،شامل معادن ناحيه گرين ري ِور 4در اياالت متحده آمريكا،

شيل خام در مقايسه با زغالسنگ مقدار كمتري ماده ارگانيك

معدنهاي (كانسارهاي) كوينزلند استراليا ،ذخاير واقع در سوئد و

دارد .در رتبهبنديهاي تجاري نفت شيل ،نسبت ماده ارگانيك

استوني ،ذخاير نفت شيل در اردن و ذخاير واقع در فرانسه ،آلمان،

به ماده معدني از حدود  ./75: 5تا  1/5:5است .در ماده ارگانيك

برزيل ،چين ،مغولستان جنوبي و روسيه هستند (.)12

نفت شيل ،نسبت اتمي هيدروژن به كربن حدود  1/2تا 1/8

قابل استحصال از اين منابع (ميانگين) ،انتظارات
ميزان نفت شيل ِ

برابر كمتر از نفت خام و حدود  1/5تا  3برابر برابر بيشتر از

برداشتكنندگان (از طريق فرايند  )Fisher Assayاز اين منابع

زغالسنگ است.

را تا حد  40ليتر نفت از هر تن ماده نفتي شيل باال برده است.

كاني شيل از انواع ارگانيسمها ،مانند بازماندههاي آلگها ،تخم

بر اساس برآوردهاي سال  ،2005مجموع ميزان منابع نفت شيل

قارچها (هاگ) ،گردهها ،پوسته گياهان و تكههاي چوپپنبهاي،

 411گيگاتن (معادل  2/1تا  3/3تريليون بشكه) است كه در

جنگلي و گياهي ،و آشغالهاي بازمانده از گياهان دريايي و زميني

حالت خوشبينانه تنها بخشي از آن قابل بهرهبرداري خواهد بود

تشكيل شده است .برخي از ذخاير نفت شيل مقادير قابل توجهي

( .)12()6طبق برآورد ،چشمانداز انرژي جهان 5آژانس بينالمللي

سنگواره (فسيل) در خود دارند ،مانند گودالي بهنام مِسل پيت 3در

انرژي 6در سال  ،2010ميزان "منابع نفت شيل" را ميتوان

آلمان ،كه يكي از ميراثهاي زمينشناختي جهاني يونسكو بهشمار

معادل  5تريليون بشكه "نفت خام درجا" تخمين زد ،كه بيش

ميآيد .مواد معدني موجود در نفت شيل را انواع سيليكاتهاي

از يك تريليون بشكه از آن (معادل  160ميليارد مترمكعب) با

دانهبنديشده و كربناتها تشكيل ميدهند (.)18()2

استفاده از تكنولوژي موجود و به لحاظ اقتصادي ،قابل استحصال

ميزان ذخاير نفت شيل جهان

است .شايان توجه اين كه ،ميزان ذخاير جهاني نفت خام (فسيلي)
برآوردشده تا سال  2007حدود  1/317تريليون بشكه (معادل

ذخاير نفت شيل نيز ،همانند نفت خام (فسيلي) ،كموبيش در

 209/4ميليارد مترمكعب) بوده است .بنابراين ،منابع نفت شيل

همه نقاط پراكندهاند ،با اين تفاوت كه برخي از ذخيرهها در ژرفاي

را در شرايط مساعد ميتوان رقيب بالقوهاي براي نفت سنتي

زمين قرار داشته و استخراج و بهرهبرداري از آنها مقرون بهصرفه

(فسيلي) تلقي كرد ،زيرا در صورت تداوم قيمتهاي حاشيه 100

نيست .استحصال نفت شيل از ذخاير عمدهي آن ،به لحاظ تراكم و

دالر براي هر بشكه از نفت خام  ،بهرهبرداري از منابع نفت شيل

1- bitumen impregnated
2- Oil/ Tar Sands
3- Messel Pit
4- Green River
5- World Energy Outlook
6- EIA
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مقرون بهصرفه خواهد بود (.)24()21
ميزان ذخاير نفت شيل اياالت متحده آمريكا حدود  62درصد كل
منابع جهاني اين ماده تخمين زده شده است .مجموع ذخاير نفت
شيل اياالت متحده ،روسيه و برزيل روي هم حدود  86درصد
ذخيره جهاني را تشكيل ميدهد .البته اين ارقام همواره موقتي
بوده و با اكتشاف منابع بيشتر و تجميع ذخايره پراكنده در اقصي
نقاط جهان ،امكان افزايش ذخيره جهاني به ارقامي فزونتراز اين
مقادير ،وجود خواهد داشت ( .)25پروفسور ر .كرول ،1استاد
دانشگاه مديسون /ويسكانسين ،ذخاير نفت شيل موجود در ناحيه
شمال غربي چين (پرميان شمالي) را كه در برآوردهاي پيشين
منظور نشده است ،معادل ذخاير موجود در ناحيه گرين ريور در
اياالت متحده آمريكا تخمين زده است (.)26()22

سابقه نفت شيل

نماي حفاري عمودي و افقي براي دستيابي به ذخاير نفت و گاز شيل در
ژرفاي زمين

جامعه بشري از زمانهاي ماقبل تاريخ از نفت شيل بهعنوان
سوختي كه بدون نياز به فراوري ،قابل سوزاندن بوده است،

پيش از آغاز جنگ جهاني اول ،صنعت نفت شيل اروپايي بهگونهاي

بهرهبرداري كرده است ( .)28بريتانياييهاي عصر آهن از آن

سريع رو به توسعه و گسترش نهاد كه دسترسي محدود به منابع

بهعنوان ماده براقكننده زينت آالت استفاده ميكردهاند (.)29

نفتي سنتي (هيدروكربورهاي فسيلي) و توليد انبوه اتومبيلهاي

نخستين مجوز صادرشده براي بهرهبرداري از نفت شيل تحت

سواري و كاميون ،كه بهشدت مصرف بنزين را افزايش ميداد ،در

عنوان" مجوز سلطنتي شماره  303بريتانيا" در سال  1684به بِكِر

آن نقش تعيينكنندهاي داشت .اگرچه صنايع نفت شيل در چين

و سِ رل ، 2اعطا شده است .استخراج نفت شيل با فنآوري نوين

و استوني در زمان پس از پايان جنگ جهاني دوم ادامه يافت،

در سال  1837در ناحيه اوتن 3فرانسه صورت گرفت و در پي آن

اما بسياري از كشورها طرحهاي استحصال نفت شيل خويش را،

استحصال نفت شيل در اسكاتلند ،آلمان و ساير كشورهاي جهان

بهعلت هزينههاي زياد توليد و دسترسي آسان به نفت خام سنتي

آغاز شد .عمليات بهرهبرداري از نفت شيل در قرن نوزدهم بر

ارزانتر ،رها كردند ( .)36()33در پي بحران (شوك نفتي) در سال

توليد نفت سفيد (كروژن) ،نفت چراغ و پارافين متمركز بود .توليد

 ،1973توليد جهاني نفت شيل به باالترين ميزان خود ،يعني 46

اينگونه محصوالت مشتق از نفت شيل و افزايش تقاضا براي آن

ميليون تن در سال  1980رسيد ،اما بهسبب دسترسي آسان و

بهمنظور تامين روشنايي ،زمينه را براي پيدايش موجبات انقالب

ارزان به نفت خام سنتي در سالهاي منتهي به سال  ،2000توليد

صنعتي فراهم نمود (.)34()32()31()30

آن به  16ميليون تن در سال تنزل كرد.
1- R. Caroll
2- Beker and Serle
3- Autun
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در تاريخ دوم ماه مه  ،1982معروف به "يكشنبه سياه" ،شركت
اكسون طرح بزرگ  5ميليارد دالري خود* ،در نزديكي پاراشوت

1

گروه كشورهاي استوني ،آلمان و چين بهمنظور توليد سيمان ،به
بهرهبرداري از منابع شيل روي آوردند (.)41()40()36

در كلرادو 2را بهعلت تنزل قيمت نفت خام و افزايش هزينه

در سال  ،2009حدود  80درصد نفت شيل مصرفشده در جهان،

استحصال نفت شيل لغو كرد كه در نتيجه آن  2000نفر از

بهدليل استفاده مستقيم از آن بهعنوان سوخت در نيروگاههاي

كاركنان كار خود را از دست دادند .در پي اين اقدام ،سلسلهاي

توليد برق ،از منابع و ذخاير كشور استوني برداشت شده است .با

بوكارهاي كوچك
از مصادرهها و ورشكستگيها در عرصه كس 

افزايش مصرف نفت شيل بهعنوان سوخت در نيروگاههاي توليد

بهوجود آمد ( .)37در سال  ،1986رئيس جمهور آمريكا ،رونالد

برق ،ساالنه در استوني  2967مگاوات ،در چين  12مگاوات و در

ريگان ،با امضاي اليحه قانوني اصالح بودجه فدرال آمريكا،3

آلمان  9/9مگاوات برق توليد ميشود .در گذشته در نيروگاههاي

موجبات ابطال "طرح توليد سوخت مايع مصنوعي" را فراهم آورد

اسرائيل ،روماني و روسيه نيز سوخت نفت شيل مصرف ميشده

(.)37

است ،كه بعدها ساير منابع سوختي ،مانند گاز طبيعي جايگزين

احياي دوباره صنعت نفت شيل از آغاز قرن بيست و يكم شروع

آن شد ( .)42()40كشورهاي مصر و اردن نيز براي ساخت

شده است .در سال  ،2003طرح توسعه توليد نفت شيل در اياالت

نيروگاههايي كه سوخت نفت شيل مصرف ميكنند ،برنامهريزي

متحده ،جان دوبارهاي گرفت .بهموجب اين طرح ،برنامه اجاره

كردهاند .درحاليكه كشورهاي كانادا و تركيه طرحهايي را براي

بلندمدت و به شرط تمليك تجاري ،كه استخراج نفت از منابع

سوزاندن نفت شيل بههمراه زغالسنگ براي توليد برق برنامهريزي

شيل و شنهاي نفتي واقع در محدوده زمينهاي تحت تملك

كردهاند ،در كشور استوني نفت شيل تنها بهعنوان سوخت براي

دولت فدرال را مطابق قانون سياست انرژي مصوب سال 2005

توليد برق در نيروگاهها مصرف ميشود ،بهطوريكه نيروگاههاي

تسهيل مينمود ،از ضمانت اجرايي برخوردار گرديد (.)39() 38

راهاندازيشده در ناحيه ناروا 95 ،4درصد از كل توليد برق آن

از سال  2008به اين سو ،صنعت نفت شيل در كشورهاي برزيل،

كشور را به خود اختصاص داده است (.)45()22

چين ،استوني و تا حدودي در آلمان و روسيه گسترش پيدا

طبق گزارش شوراي جهاني انرژي ،5در سال  ،2008مجموع توليد

كرده است .ساير كشورها نيز با آغاز ارزيابي و تخمين ذخاير

نفت شيل  930هزارتن معادل ميليون 17700بشكه يا برابر

نفت شيل خود و يا برپايي كارخانههاي تجربي ،وارد عرصه

 2810ميليون مترمكعب در روز بوده است .سهم چين از اين

توليد نفت شيل شدند .اين وضعيت با اقدامات ساير كشورها،

توليد به  375هزارتن ،استوني به  355هزار تن و برزيل به 200

كه توليد نفت شيل خود را مرحلهبندي كرده و هركدام نفت

هزار تن بالغ گرديده است ( .)46در مقايسه با توليدات از منابع

شيل توليدي را به مصارف ويژه خاص اختصاص دادند ،مقارن بود.

نفت شيل ،ميزان توليد نفت خام سنتي و گاز طبيعي مايع در

بدينسان ،گروه كشورهاي استوني ،برزيل و چين بهمنظور توليد

سال  2008به  3/95ميليارد تن يا  82/12ميليون بشكه در روز

نفت ،گروه كشورهاي استوني ،چين و آلمان براي توليد برق و

(معادل  13/056ميليون مترمكعب) بوده است .با اين حساب،

*- Colony Shale Oil
1- Parachute
2- Colorado
3- Act of 1985
4- Narva
5- WEC
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كل محصول توليدي روزانه از منابع نفت شيل با  2810ميليون
مترمكعب ،با رقم متناظر  13056ميليون مترمكعب نفت و گاز
فسيلي ،قابل مقايسه است.

ذخيره نفت شيل
روش درجا

روش روي زمين

معدنكاوي

استخراج و فراوري نفت شيل

استحصال

به روال رايج ،نفت شيل پس از استخراج و استحصال از معادن،

خرد كردن

بازيافت

به بازارهاي مصرف منتقل شده و بهطور مستقيم در نيروگاههاي

بازيافت

پااليش محصول

توليد برق سوزانده ميشود و يا براي توليد فرآوردههاي ديگر وارد
فرايند پااليش ميشود .معدنكاويِ سطحي 1يكي از رايجترين

شِ ِل مصرفشده
پااليش

شيوههاي بهرهبرداري است كه بهصورت سر -باز انجام ميگيرد.
شيوه ديگر ،معدنكاوي اليهاي 2است ( .)47در هر دو شيوه،
پوشش رويي براي باز كردن معدن برداشته ميشود و استحصال

فراورش حرارتي و
شيميايي از طريق
هيدروژناسيون

محصوالت فرعي

سوختهاي مايع

معدن هنگامي بهتر انجام ميشود كه ذخيره كاني در اليه سطحي
معدن قرار گرفته باشد ( .)48درصورتيكه كاني نفت شيل در
ژرفاي زمين قرار داشته باشد ،از برداشتن پوشش رويي معدن

مقايسه دو روش استحصال فراوري روي زمين و فراوري زي ِر زمين براي
ماده خام شيل و پااليش نهايي نفت شيل

خودداري ميشود و بهجاي آن ،از شيوه ايجاد تونل و نصب
ستون (خرپا) استفاده ميشود .استخراج و برداشت محتواي مفيد

تا  500درجه سانتيگراد ( 932درجه فارنهايت) صورت ميگيرد.

نفت شيل طبق معمول بر روي زمين 3انجام ميگيرد ،اگرچه

در فرايند شكسته شدن ماده خام شيل ،تجزيه آن معموال در

تكنولوژيهايي براي فراوري در زي ِر زمين 4نيز وجود دارند (.)49

درجه نسبي پايين (  300درجه سانتيگراد) آغاز شده و در دماي
باالتر ،تجزيه آن سريعتر صورت ميگيرد .فراوري درجا 6داراي
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بر اساس هر دو شيوه برداشت ،فرايند پيروليز شميايي،كروژن

خاصيت حرارتدهي كاني شيل در زير زمين است زيرا با استفاده

موجود در ماده خام شيل را به نفت شيل و به نفت خام مصنوعي5و

از اين نوع تكنولوژي ،نفت بيشتري از روش فراوري روي زمين 7از

گاز شيل تبديل ميكند .در تكنولوژيهاي فرايند تبديل كاني

ناحيه مورد بهرهبرداري بهدست ميآيد .اغلب شركتهاي فعال در

شيل ،حرارت دادن كاني در غياب اكسيژن باعث ميشود كه در

اين زمينه ،به صدور مجوزهاي فراوري درجا مبادرت كردهاند زيرا

دماي الزم ،كروژن موجود در كاني شيل (از طريق پيروليز) به

در ژرفاي معدن ،استحصال نفت با اين روش مقرون بهصرفهتر

گاز ،نفت قابل فشردهسازي و پسماند جامد ،تجزيه شود .اين

است .به هر روي ،بسياري از روشهاي رايج هنوز در مرحله آزمون

كنش -واكنش در  450درجه سانتيگراد ( 842درجه فارنهايت)

و تجربه قرار دارند .بهرهبرداران ميتوانند در ابتدا با انتخاب روش

5- Synthetic Crude Oil
6- in-situ
7- ex-situ

1- Surface Mining
2- Stripe Mining
3- ex-situ processing
4- on-site

كاربردها و فرآوردههاي نفت شيل

فراوري درجاي پيشرفتهتر 1كار خود را شروع كرده و سپس به

كاربردها و فرآوردههاي نفت شيل

روش تعديلشده 2آن روي آورند (.)50

كاربرد صنعتي نفت شيل بهعنوان سوخت در نيروگاههاي مولد

روش فراوري درجاي پيشرفتهتر ،معدنكاوي شيل را در بر ندارد.

برق بسيار رايج است .گرماي توليدشده در اين نيروگاهها را نيز

ِ
برداشت بخشي از كاني شيل و آوردن آن
شيوه تعديلشده ،در

ميتوان به گرمايش محلهها (نقاط مسكوني) اختصاص داد .افزون

به سطح زمين ،بهمنظور تسهيل نفوذ گاز در كوره (كه پيشتر از

بر اين كاربرد ،از نفت شيل ميتوان فيبرهاي كربني ،كربنهاي

طريق انفجار ،كاني شيل به نخاله تبديل شده است) و آماده كردن

جاذب ،كربن بالك ،فنل ،انواع رزينها و چسب ها ،مواد رنگرزي،

آن براي سوزاندن در كوره ،مورد استفاده قرار ميگيرد (.)51

ماستيك ،قير (آسفالت) ،سيمان ،آجر ،بلوكهاي ساختماني و

در حال حاضر ،صدها نوع مجوز براي بهرهبرداري تكنولوژيك از

قطعات تزئيني ،افزودههاي خاك ،كود شميايي ،پشم عايق ،شيشه

كاني شيل وجود دارند .اما در هر صورت ،تعداد محدودي از آنها

و فرآوردههاي دارويي توليد كرد .موادي مانند گوگرد ،آمونياك،

تحت آزمون و تجربه قرار گرفتهاند .تا سال  ،2006تنها چهار

آلومينا ،سودااش ،اورانيوم و راكواليت نيز بهعنوان محصوالت

تكنولوژي بهصورت تجاري مورد بهرهبرداري قرار ميگرفتند،

فرعي ،از نفت شيل استحصال ميشوند .شايان توجه اينكه ،بين

كه تكنولوژيهاي :كيويتِر ،3پتروسيكس ،4فاشِ ن ،5گالُتِر ،6از آن

سالهاي  1946تا  ،1952گونهاي از نفت شيل قابل استخراج از

جملهاند (.)52

رسوبات كف دريا 7براي توليد اورانيوم در كشور استوني (عضو
اتحاد شوروي سابق) مورد بهرهبرداري قرار گرفت .بين سالهاي
 1950تا  1989نيز كشور سوئد از نفت آلوم شيل ،8اورانيوم توليد

 62.5متر
خوراك
نفت شيل

ناحيهي سرمادهي

تيوبهاي پيشگرمكن انسداد بازيافت

بازيافت
ناحيه احتراق

تيوب بخار
 8.2متر

كفشك پايه
دندهها و موتورهاي پيشران

بازيافت مواد جامد نوار نقاله

فرايند استحصال (پااليش) نفت از ماده خام نفت شيل
5- Fushun
6- Galoter
7- Dictyinema
8- Alum Shale

)1- in-situ) TIS
2- MIS
3- Kiviter
4- Petrosix
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نفت خام شيل و اقتصاد

كرد! البته گاز شيل حاصل از استحصال نفت شيل نيز بهعنوان

بهدقت شناسايي نشده است ،لذا استحصال نفت خام شيل تنها

جايگزين گاز طبيعي مورد استفاده قرار ميگيرد .اما از سال

زماني ميتواند موفقيتآميز باشد كه هزينه استحصال آن از هزينه

 2009به اين سو ،توليد گاز شيل بهعنوان جايگزين گاز فسيلي

توليد و قيمت نفت خام (فسيلي) و مواد جايگزين ديگر ،پايينتر

(بهدليل ارزان بودن قيمت آن) ،از توجيه اقتصادي برخوردار نبوده

باشد .بر اساس يافتههاي موسسه رند ،2هزينه توليد يك

است (.)54()53
شيل خام را نميتوان بهطور
نفت شيل حاصل از پااليش نفت
ِ
مستقيم جايگزين نفت خام (فسيلي) و كاربردهاي گوناگون آن
كرد .درصد تراكم الفينها ،اكسيژن و نيتروژن نفت شيل از نفت
فسيلي بيشتر است .ميزان سولفور و يا ارسنيك در نفت خام
بيش تر از نفت خام فسيلي است .ميزان سولفور نفت خام شيل
اياالت متحده زير يك درصد (ميانگين  0/76درصد) است ،در
حاليكه ميزان آن در نفت شيل خام اردن تا  9/5درصد افزايش
مييابد ( .)56()55البته ارسنيك موجود در نفت خام شيل
ميتواند به محيطزيست آسيبهاي جدي رساند .از اين رو ،در
مرحله هيدروژناسيون نفت خام شيل و پيش از ورود به فرايند
پااليش ،ميبايست نهايت دقت براي جداسازي مواد زيانآور از
نفت خام شيل و جلوگيري از ورود آن به محيطزيست ،به عمل
آيد .استحصال فرآوردههاي ميان – تقطير (نيمه پااليششده)
مانند نفت سفيد ،سوخت جت و ديزل از نفت خام شيل بسيار
مناسب است .تقاضا براي فرآوردههاي ميان -تقطير مانند سوخت
ديزل از دهه  1990به اين سو ،بسيار افزايش يافته است .به
هرحال ،با استفاده از فرايندهاي پااليشي مناسب و معادل ،مانند
شكست مولوكولي از طريق تزريق بخارآب داغ ،1ميتوان نفت
خام شيل را به هيدروكربورهاي سبكتر (مانند بنزين) تبديل
كرد (.)57

نفت خام شيل و اقتصاد
از آنجا كه ميزان نفت خام شيل قابل استحصال بهلحاظ اقتصادي

بشكه نفت از نفت خام شيل در مجتمعهاي روي زمين
در اياالت متحده (شامل فرايندهاي معدنكاوي ،برداشت،

تصفيه مقدماتي ،تامين سرويسهاي جانبي و احياي

نفت خام شيل) براي هر مترمكعب به ميزان  70تا 95
دالر (معادل  440تا  600دالر براي هر مترمكعب) در سال

 2005بوده است .با اين حساب ،بهاي نفت خام (فسيلي)

ميبايست باالتر از اين مقادير باشد تا استحصال نفت از

نفت خام شيل توجيه اقتصادي داشته باشد.

به باور ناظران ،بر اساس ديدمان (رويكرد نظري) ،استحصال

نفت از نفت خام شيل ،هزينه پااليش و توليد نفت شيل
پس از احداث مجتمع مورد نظر (هزينه سرمايهاي) كاهش

مييابد و پس از توليد نخستين  500ميليون بشكه نفت،
هزينه پااليش و توليد آن ميتواند بهاي آن را به بشكهاي

 35تا  70دالر كاهش دهد .با فرض افزايش توليد ساالنه به
ميزان  25هزارتن بشكه در روز( ،پس از آغاز توليد تجاري)

بنا بر پيشبيني موسسه رند ،هزينههاي توليد نفت از نفت
خام شيل طي  12سال براي هر بشكه به حدود  35تا 48
دالر ( 220تا  300دالر براي هر متر مكعب) تنزل خواهد
كرد .پس از رسيدن به توليدي معادل يك ميليارد بشكه،

هزينههاي توليد نفت خام از ماده شيل بيش از پيش تنزل
كرده و به بشكهاي  30تا  40دالر ( 190تا  250دالر براي هر

متر مكعب) كاهش خواهد يافت (.)47()40

تا سال  ،2035توليد نفت شيل ميتواند اقتصاد جهاني را به مبلغ
 2/7تريليون دالر ارتقا دهد ( گزارش  .) PWCظرفيت استحصال

1- Hydro-cracking
2- RAND
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نفت شيل و مالحظات زيستمحيطي

نفت شيل ميتواند تا  12درص ِد كل توليد نفت جهان افزايش

زغالسنگ در برابر برداشت  250ليتر نفت از استحصال شيل

يافته و به  14ميليون بشكه در روز برسد و در چند دهه آينده،

خام ،بسيار با صرفهتر است (.)61()50

انقالبي در عرصهي بازار انرژي جهان بهوجود آورد (.)57

ميزان انرژي مصرفشده براي كليه عمليات فرايند

برخي از ناظران ،صنعت شيل اياالت متحده را به صنعت شنهاي
نفتي (قيرآلود) منطقه آتاباسكا 1در نواحي شمالي قاره آمريكاي

استحصال نفت شيل (نسبت انرژي دريافتشده به انرژي

سرمايهگذاريشده) 6در ارزشگذاري به نفت شيل بهعنوان

شمالي (كه در سال  2007روزانه يك ميليون بشكه نفت خام از

منبع انرژي ،عامل تعيينكنندهاي بهشمار ميآيد .به گواهي

آن استحصال شده است) تشبيه ميكنند .اين تجربه ثابت كرده

گزارش منتشر شده در سال  ،1984نسبت انرژي دريافتشده به

است كه احداث تاسيسات و تسهيالت نسل اول فراوري در اين

انرژي سرمايهگذاريشده استحصال نفت از ماده خام شيل ،ميان

زمينه بهطور معمول ،چه بهلحاظ فني و چه بهلحاظ اقتصادي،

 0/7تا  13/3نوسان دارد .اگرچه در روش فراوري در زي ِر زمين،

بسيار دشوار و پر خرج است ( .)59()58در سال  ،2005شركت

رويال داچ شل ،2اعالم كرد با رواج كاربرد فراوري درجا

براي استحصال نفت شيل ،ميتوان با توليد نفت خام

فسيلي به بهاي بيش از بشكهاي  30دالر رقابت كرد .در

سال  ،2004وزارت انرژي اياالت متحده اعالم كرد كه با
كاربرد تكنولوژي شركت شِ ل و تكنولوژي نفت ا ِستوارت

3

آمريكا ميتوان نفت شيل رقابتي به قيمت بشكهاي باالتر
از  25دالر توليد كرد!! گروه موسوم به گروه ويرو كيميا

4

نيز اعالم كرده است كه توليد جامع و همهجانبه نفت خام

شيل به قيمت بشكهاي باالتر از  18دالر نيز امكانپذير
خواهد بود!!

فرايند استحصال بين  4تا  5در نوسان است ،اما اين نسبت در
فرايند درجا ،به رقم  2نيز كاهش پيدا ميكند.
به هر صورت ،طبق يافتههاي موسسه بينالمللي انرژي ،7بخش
عمدهاي از انرژي الزم براي استحصال نفت شيل را ميتوان با
سوزاندن خود نفت شيل و يا گاز شيل (فرعي) تامين كرد .ميزان
آب الزم براي استحصال نفت شيل نيز مستلزم توجه به

جنبه اقتصادي آن است ،زيرا فرايند استحصال نفت شيل
در مناطق فاقد و يا با شرايط كمبود منابع آب ،با مشكل

اساسي و عامل بازدارندهاي روياروي است (.)67()33

نفت شيل و مالحظات زيست محيطي

در سال 1972نشريه نفتي پترول اين ُفرمِيشن ،5توليد نفت خام

فرايند استحصال نفت شيل باعث ايجاد برخي اثرات زيستمحيطي

شيل را با مايعسازي زغالسنگ مقايسه كرده و هزينه مايعسازي

ميشود .اين آثار در فرايندهاي استحصال رويِ زميني بسيار

زغالسنگ را كمتر از هزينه توليد نفت خام از نفت شيل برآورد

بيشتر از فرايندهاي استحصال زير زميني است ( .)68اثرات

كرده است ( .)60فرايند مايعسازي زغالسنگ افزون بر ارزانتر

ناشي از زهكشي اسيدي ناشي از شكافتن سريع زمين و برداشت

بودن از توليد نفت شيل ،نفت بيشتري توليد كرده و اثرات

از سطح معدن و قرار دادن مواد معدني در معرض اكسيداسيون

زيانآور زيست -محيطي كمتري در پي دارد .بر اساس گزارش

موادي كه پيش از شكافتن زمين در زير زمين مدفون بودهاند،

درجشده در اين نشريه ،استحصال 650ليتر نفت از يك تن

آلوده كردن منابع آبهاي سطحي و آبهاي زير زميني با برخي

5- Petrol Information
6- EROEI
7- EIA

1- Athabasca
2- Royal Dutch Shell
3- Stuart Oil
4- Viru Keemia Grup
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منابع نفت شيل فرازميني

فلزات بهويژه جيوه ،فرسايش فزاينده زمين ،متصاعد كردن گاز

در سال  ،2008تصريح شده است كه در فرايند معدنكاوي روي

سولفور ،آلودهسازي هوا از طريق پراكنش ريزگردها به هنگام

زمين ،استحصال نفت شيل 2،تا  10گالن آب بهازاي استحصال

معدنكاوي و برداشت ،حمل مواد و ساير فعاليتهاي جنبي در

يك تن ماده شيل خام مصرف ميشود كه توليد آبِ پسماند ،از

زمرهي اثرات زيانآور براي محيطزيست در فرايند بهرهبرداري از

پيآمدهاي زيانبار آن است .درحاليكه در فرايند استحصال به

معادن نفت شيل بهشمار ميآيند (.)69

شيوه زيرزميني ،مصرف آب به يك دهم مصرف فرايند روي زمين

فرايند بهرهبرداري از معادن نفت شيل ميتواند آسيبهاي

كاهش مييابد (.)77()76()75

جدي زيستي به اراضي و محيطزيست وارد كرده و از ارزش و

نگراني از بابت كمبود آب در مناطق خشك ،مانند نواحي غرب

جاذبههاي گردشگري (اكوتوريسم) ناحيه بكاهد .توليد پسماند

اياالت متحده و صحراهاي مجاور ،رو به افزايش است چراكه با

بهويژه مونواكسيدكربن ناشي از احتراق سوختهاي مصرفي ،و

وجود كمبود منابع آب ،بهرهبرداري از منابع نفت شيل در آنها

در نتيجه افزايش گازهاي گلخانهاي يكي از آسيبهاي جدي به

در حال گسترش است .طرفداران و حاميان محيطزيست و

محيطزيست است .طرفداران محيطزيست ،بهدليل توليد گازهاي

اعضاي كارزار سبز ،3اعتراضات گستردهاي را در مخالفت با صنعت

گلخانهاي ناشي از فرايند بهرهبرداري از معدن و پااليش ،مخالف

نفت شيل سازماندهي كردهاند .درنتيجهي اينگونه اعتراضها،

استحصال و مصرف نفت شيل هستند .بههمين دليل است كه

پروژهي اِستوارت اُيل شيل 4در كوينزلند استراليا در سال 2004

ماده قانوني "استقالل و امنيت انرژي اياالت متحده" ،دستگاههاي

متوقف شد (.)81()80()79()78

دولتي را از خريداري مواد نفتي كه گازهاي گلخانهاي بيشتري
توليد ميكنند ،منع كرده است (.)72()70

منابع نفت شيل فرازميني

تكنولوژيهاي تجربي مورد استفاده در فراوري درجا ،كه از

آزمايشات صورتگرفته بر روي مواد ارگانيك موجود در شهاب

طريق آن ميتوان كربنهاي توليدشده را ذخيره كرد ،پارهاي

سنگهاي آسماني كه به زمين سقوط كردهاند ،نشان ميدهند

از نگرانيهاي آينده در اين زمينه را كاهش ميدهد .البته امكان

كه اجرام آسماني موادي مشابه و معادل نفت شيل در خود دارند.

ايجاد مشكالت ديگري مانند آلودگي آبهاي زيرزميني نيز وجود

اينگونه مواد كه با مواد ديگري تركيب شدهاند ،ميتوانند منبعي

دارند ،كه مواد توليد شدهاي مانند هيدروكربنهاي نيتروژن و

پايان ناپذير براي استحصال هيدروكربورهاي مترادف با نفت خام

اكسيژن و برخي مواد زيانبار اكليلي ديگر (ليتودين ،1پيكولين(2

شيل تلقي شوند .اين اطالعات از سفر فضايي/كيهاني كه براي

از آن جملهاند ( .)74()72بر اساس گزارشي كه در استوني تهيه

مطالعه ستارهي دنبالهدار هالي ،5در سال  1986صورت گرفت،

شده است 91 ،درصد آب براي صنعت توليد برق آن كشور مصرف

بهدست آمده است (.)83()82

شده است .استوني عمدهترين كشور مصرفكننده نفت شيل در
نيروگاهها (در سال  ) 2002بوده است.
در گزارش منتشرشده توسط اداره مديريت اراضي در اياالت متحده
1- Lutidine
2- Picoline
3- Green Peace
4- Stuart Oil Shale
5- Halley
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بخش دوم

روندبهرهبرداري از منابع گاز شيل

1

گاز شيل (رسي) نيز مانند نفت شيل ،از گونهي گاز طبيعي (غير

درصد در سال  2010به بيش از  20درصد افزايش يافت.

طبق پيشبيني اداره اطالعات انرژي اياالت متحده ،تاسال

 ،2035سهم توليد گاز شيل از كل توليد گاز طبيعي آمريكا

فسيلي) است كه در فرايند تشكيل زمينشناختي ديرينه در ميان

به  46درصد افزايش خواهد يافت (.)3

اليههاي رسي زمين به دام افتاده است ( .)1اليههاي رسي شيل

برخي از تحليلگران پيشبيني ميكنند كه صنعت گاز شيل در

در زمرهي غنيترين منابع نفت و گاز طبيعي (غيرفسيلي) قرار

سطح جهان توسعه و گسترش يافته و سهم بزرگي از عرضهي

ميگيرند .با وجود اينكه كارآفرينان شركتهاي بزرگ نفتي در

حاملهاي انرژي را به خود اختصاص خواهد داد .كشو ِر چين نيز

اياالت متحده از وجود منابع و ذخاير سرشار نفت و گاز شيل درآن

منابع و ذخاير گاز شيل بزرگي دارد و به گمان بعضي ناظران،

كشور از يك صد سال پيش آگاه بودهاند ،اما بهدليل ارزانتر بودن

ذخاير گازي چين را ميتوان در زمره بزرگترين منابع گاز شيل

استحصال و بهرهبرداري منابع نفت و گاز طبيعي (هيدروكربورهاي

جهان قرار داد ( .)4نتيجهي مطالعه انجامشده توسط يكي از

فسيلي) ،بهرهبرداري از صنعت نفت و گاز شيل توسعه پيدا نكرد.

موسسات پژوهشي آمريكا ،2نشان ميدهد كه "توسعهي توليد

روند افزايش بهاي نفت خام از دههي  2000به اين سو و

گاز شيل در اياالت متحده و كانادا موجب خواهد شد كه

شد كه بهرهبرداري از منابع نفت و گاز شيل جان تازهاي

باالتري براي گاز طبيعي صادراتي خود به كشورهاي

رسيدن قيمت آن به بشكهاي بيش از  130تا 140دالر ،باعث

بگيرد (.)2

در سال  ،2000گاز توليدي از منابع شيل تنها محدود به يك

درصد از توليد گاز طبيعي توسط اياالت متحده بود ،اما اين

روسيه و كشورهاي حاشيه خليج فارس نتوانند قيمتهاي
اروپايي تحميل كنند!"(.)5

دولت اوباما بر اين باور است كه با توسعه توليد گاز شيل ،از
تصاعد گازهاي گلخانهاي كاسته خواهد شد ( .)6شايان توجه

پراكنش جغرافيايي منابع گاز شيل كشفشده در جهان
1- Shale Gas
: Rice University-Baker Institute of Public Policyنام موسسه 2-
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سابقه بهرهبرداري از گاز شيل در اياالت متحده

اين كه ،در سال 2012ميزان تصاعد دياكسيدكربن به پايينترين

فدرال در عرصه بسياري از گزينههاي جايگزين ،از جمله گاز

سطح خود در  20سال گذشته كاهش يافته است ( .)7بر اساس

شيل سرمايهگذاري كرده است .طرح توسعه بهرهبرداري از گاز

بعضي پژوهشها ،استخراج و استحصال منابع گاز شيل ميتواند

شيل مصوب  ،1976بودجهي الزم را براي تاسيس موسسه

تصاعد گازهاي گلخانهاي را به ميزاني بيش از آنچه توسط گاز

تحقيقات گاز تصويب كرد ( .)2از آن پس دولت فدرال نيز مشوق

طبيعي فسيلي توليد ميشود ،افزايش دهد ( .)9()8ساير تحقيقات

اعتبار مالياتي 2براي آن را بر اساس قانون انرژي مصوب 1980

صورتگرفته نشان دادهاند كه چاههاي حفر شده براي بهرهبرداري

افزايش داد ( .)2وزارت انرژي آن كشور نيز با شركتهاي گاز

از گاز شيل در گذشته روند نزولي به خود گرفته كه از پايين بودن

مشاركت نمود و همين موضوع سبب شد كه حفاري (با هواي

ميزان ذخاير گاز شيل تخمين زده شده در اياالت متحده حكايت

فشرده) بهصورت افقي با حفر دهليزهاي چندگانه در سال 1986

دارد (.)11()10

عملياتي شود .دولت فدرال انگيزه بيشتري براي حفاري معدن
گازي شيل در نواحي فراساحلي آن كشور ايجاد كرد و بر اساس

سابقه بهرهبرداري از گاز شيل در اياالت متحده

فصل  29قانون مالياتها ،عمليات حفاري در منابع گازهاي غير

براي نخستين بار ،گاز شيل در سال  1821در ف ِر ُدنيا ،1واقع

سنتي ،لرزهنگاري ،شكستن مولكولي هيدروليك ،و بهويژه حفاري

در نيويورك ،كه ذخيره آن در ژرفاي كمتري از زمين مدفون

در فراساحل را ،با اعطاي اعتبارات مالياتي در سالهاي -1980

بوده است ،مورد بهرهبرداري قرار گرفت ( .)13()12در دههي

 2000مورد پشتيباني جدي قرار داد.

 ،1930حفاري افقي چاههاي نفت و گاز ابداع گرديد و در سال

جورج پي .ميچل ،3كه به پدر تكنولوژي حفاري افقي در

 ،1947نخستين چاه در اياالت متحده به اين طريق حفر شد
( .)2بهرهبرداري از منابع گاز شيل در مقياس صنعتي تا سالهاي

بهرهبرداري تجاري از منابع گاز شيل شهرت يافته است،

توانسته است براي استحصال اين گاز در سال  ،1998از

دههي  1970تحقق پيدا نكرد ،زيرا كاهش توليد گاز طبيعي

ِ
شكست مولكولي آب 4استفاده كند ()16
فرايندي موسوم به

(فسيلي) در آمريكا باعث شد كه دولت فدرال در پروژههاي

( .)17از آن پس ،در اياالت متحده آمريكا ،دستيابي به گاز شيل

تحقيق و توسعه و طرحهاي نمايشي ،سرمايهگذاري كرده و در

بهعنوان حامل انرژي كمكي كارآمد " افزوده به مجموعه انرژي

فرجام كار ،شيوههاي حفاري افقي ،لرزهنگاري تصويري و شكستن

اوليه" ،امكان پذير شد .تحقق اين دستاورد بزرگ موجب شد كه

مولكولي انبوه از طريق هيدروژناسيون را عملياتي نمايد (.)14

ساير كشورها نيز نسبت به بهرهبرداري از ذخاير گاز شيل تشويق

با وجود تداوم تحقيق و توسعه توسط بخش عمومي (دولتي) و

شوند .به نظر موسسه بينالمللي انرژي ،بهرهبرداري از ذخاير گازي

بخش خصوصي و اجراي پروژههاي تجربي ،حفر چاههاي افقي

شيل ميتواند ظرفيت بازيافت منابع گازي جهان را تا حدود 50

براي بهرهبرداري از ذخاير كاني شيل تا دههي 1970از توجيه

درصد افزايش دهد (.)19

اقتصادي برخوردار نشد.
با توجه به روند كاهش ذخاير گاز طبيعي اياالت متحده ،دولت

1- Fredonia
2- Tax Credit
3- George P. Mitchell
4- Slick Water Fractioning
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گاز شيل و زمينشناسي

گاز شيل و زمينشناسي

ساليان متمادي از طريق شكافتن فيزيكي معادن توليد شده است،

كاني گاز شيل ،بهعلت نفوذناپذيري ،اجازه نميدهد كه محلول
ِ

يافتن توليد گاز شيل در سالهاي اخير با استفاده از
اما رونق
ِ

كافي به داخل چاه حفرشده جريان پيدا كند و به همين دليل

تكنولوژيهاي نوين (شكست هيدروليك) 3و با ايجاد شكافهاي

اغلب كانيهاي گاز شيل از ويژگي تجاري بيبهرهاند .گاز شيل

مصنوعي پيرامون دهليز چاهها ،عملياتي شده است .شيوهي

يكي از منابع غيرسنتي (متعارف) است و ساير گازهاي شبيه

حفاري افقي در بيشتر موارد در حفر چاههاي گاز شيل مورد

آن بهصورت گاز متان ذخيرهشده در بستر معادن زغالسنگ،

استفاده قرار ميگيرد .طول اينگونه شكافهاي افقي درون معدن

دراليههاي شني و در انواع هيدرات متان يافت ميشوند .نواحي در

به  1000فوت ( 3000متر) ميرسد .با ايجاد شكافها بهصورت

1

دهليزهاي افقي ،سطح حفرههايي كه با ذخيره كاني شيل در

برگيرندهي گاز شيل در اغلب موارد تحت عنوان "حوزه منابع"

برعكس "حوزه اكتشاف" 2كه در پي يافتن
شناخته شدهاند (،)20
ِ

تماس قرار ميگيرند افزايش مييابد.

ِ
نكردن گاز از منظر زمينشناختي در
ريسك پيدا
منابع است.
ِ

معادن گاز شيل در مقادير مقرونبهصرفه ،افزون بر داشتن گاز،

"حوزه منابع" اندك است ،اما منافع بالقوه براي هر چاه موفق نيز

حاوي عناصر مختلف ديگري نيز هستند .كاني شيل ،سرشار از

ناچيز است.

مواد ارگانيك است ( 0/5تا  0/25درصد) ( .)1كاني شيل كه از گونه

از آنجا كه ماتريس نفوذپذيري ذخاير خام شيل پايين است ،لذا

منابع سنگهاي نفتي اشباع شده است ،بر اثر گرما و فشار وارد

توليد گاز در مقياس تجاري مستلزم ايجاد شكافهاي گسترده

شده بر آن (در معدن) در درون اتاقك ترموژنيك 4به گاز طبيعي

ِ
قابليت نفوذپذيري است .گاز شيل براي
در معدن ،براي افزايش

تبديل ميشود .سطح حفرههاي اتاقك گاز بسيار ترد و شكننده

پوسته زمين
گاز غير همراه رايج

گاز متان وابسته به بستر زغال سنگ
گاز همراه رايج
نفت

جدار انسداد
گاز محصور در بستر سنگي

بستر خرده سنگي

گاز شيل سرشار
نمايي از ساختار زمينشناسي منابع گاز طبيعي
1- Resource Play
2- Exploration Play
3- Hydrolic Fractioning
4- Termogenic

17

گاز شيل و محيطزيست

است ،اما درعين حال براي برپا نگه داشتن شكاف ايجادشده،

گاز شيل و محيطزيست

از مقاومت كافي برخوردار است .در طول فرايند ،بخشي از گاز

بهرهبرداري از منابع گاز شيل كه فراوري آن پيامدهايي چون نشت

توليدشده در شكافهاي طبيعي ميماند ،برخي در منفذها مانده

پسماندهاي شميايي به منابع آب و تصاعد گازهاي گلخانهاي را

و برخي ديگر در ماده ارگانيك كاني جذب ميشوند .گاز محبوس

در پي دارد ،اثرات منفي بر محيطزيست دارد .چالشهاي موجود

در شكافها بالفاصله قابل توليد است و گاز جذبشده در ماده

در برابر آاليندگي فرايند استحصال گاز شيل بسيار متفاوت بوده و

ارگانيك كاني شيل نيز به موازات كاسته شدن از فشار فرماسيون

حتي ممكن است بر حسب چاههاي حفرشده در هر پروژه ،بسيار

چاه (حفرشده) آزاد ميشود.

متفاوت باشند ،بهطوريكه فراوري كارآمد در كاهش آاليندگي در
يكي از ذخاير كاني امكان دارد در استحصال ذخيره كاني ديگر

ذخاير گاز شيل موجود در جهان

چندان كارساز نباشد.

جدول زير ميزان برآورد شده و قطعي (كشف شده) ذخاير

بهرهبرداري از منابع گاز شيل ،گازهاي گلخانهاي كمتري نسبت

گاز شيل جهان در  10كشور عمدهي دارنده اين منابع را

به بهرهبرداري از منابع گاز فسيلي توليد ميكند ،و به همين

1

دليل است كه دولت اوباما در سالهاي اخير ،بهرهبرداري از اين

نشان ميدهد .ارقام جدول از آمارنامهي آژانس اطالعات انرژي

منابع را مورد تشويق قرار داده است ،هرچند برخي از دانشمندان

اياالت متحده برداشت شده است ( .)22

در اين زمينه رويكرد بهجانب "احتياطآميز" را توصيه كردهاند.
كشور

ذ(اخاير كشف
(اذخاير موج
ش مده (قطعي)
ود (برآورد)
رق
رقام به
تريليون تر
ام به تريليون
مكعب)

متر مكعب)

 - 1چين

1275

107/.

 -2اياالت متحده آمريكا

862

272/5

 -3آرژانتين

774

13/4

 -4مكزيك

681

12/.

4854

--

5
 -6استراليا

396

110/.

 -7كانادا

388

62/.

 -8ليبي

290

54/7

 -9برزيل

226

12/9

 -10الجزاير

231

159/.

ارقام روزآمد شده در سال 2011

رييس شوراي انجمن علمي آمريكا در ماه مه  2010بهرهبرداري
از منابع گاز شيل را بدون توجه به مباني علمي قطعي ،محتاطانه
تلقي كرده است .اين انجمن كه  1/4ميليون نفر از دانشمندان را
زير پوشش خود دارد ،هشدار داده است كه بهرهبرداري از منابع
گاز شيل ميتواند بيش از آنچه كه پيشتر برآورد شده است ،در
افزايش گرماي گلخانهاي كرهزمين اثر داشته باشد (.)23
در اواخر سال  ،2010آژانس حفاظت از محيطزيست اياالت
متحده گزارشي منتشر كرد كه بهلحاظ توليد گازهاي گلخانهاي
در صنعت نفت و گاز ،گزارش روزآمدي بهشمار ميآيد .در اين
گزارش تصريح شده است با اينكه بهرهبرداري از ذخاير گاز شيل،
متان بيشتري متصاعد ميكند كه پتانسيل تبديل به گازهاي
گلخانهاي را دارد ،اما مقدار آن از فرايند استحصال گاز طبيعي
سنتي (فسيلي) بسيار كمتر است (گفتني است كه چين بهعلت نياز
شديد به حاملهاي انرژي ،بخش قابلتوجهي از انرژي مورد نياز

1- Energy Information Administration
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گاز شيل و كيفيت آب و هوا

خود را از طريق استحصال زغالسنگ تامين ميكند كه بيشترين

گاز گلخانهاي معادل نصف تا يك سوم زغالسنگ است و لذا

ميزان متان را توليد ميكند) .متان گاز گلخانهاي بسيار خطرناك
ِ

استحصال آن آسيب كمتري به محيطزيست وارد ميكند (.)31

است --اگرچه ماندگاري آن در اتمسفر تنها يكدهم مدت زمان

در آوريل ( 2013سال جاري) ،آژانس حفاظت از محيطزيست

ماندگاري دياكسيدكربن است .يافتههاي اخير نشان ميدهند كه

آمريكا ،ميزان نشت گاز متان ناشي از بهرهبرداري از چاهها ،خطوط

اثر گاز متان در ايجاد اثر گلخانهاي بالقوه 1در يك دوره  20ساله،

لوله و ساير تاسيسات را به هنگام تحويل گاز (به مصرفكنندگان)

 5تا  10برابر و در يك دوره  100ساله (در مجموع)  33برابر

حدود  20درصد كاهش داده است .بر اساس اين گزارش ،برقراري

بيشتر از گاز دياكسيدكربن است (.)9

كنترلهاي اكيد بر فرايندهاي بهرهبرداري از منابع موجب كاهش

به هر روي ،اجالس سازمان ملل متحد درباره تغييرات آبوهوايي،2

 46/6ميليون تن گاز متان شده است (بين سالهاي  1990تا

كه منبع بسيار قابلاعتمادي است ،اثر گلخانهاي متان را در

 ،)2010كه در مجموع ،ميزان كاهش آن (سال  )2012به 850

يك دوره بيستوپنج ساله 72 ،برابر و در يك دوره صدساله25 ،

ميليون تن بالغ گرديده است .بر اساس گزارش اسوشيتد پرس 3در

برابر دياكسيدكربن برآورد كرده است ( .)25پژوهش ديگري

اين زمينه ،ارقام تجديدنظرشده در عرصه توليد گاز زماني منتشر

در زمينه آبوهوا ( )2011ادعا كرده است كه توليد برق با

ميشود كه توليد گاز (فسيلي و شيل) از سال  1990به اين سو،

استفاده از گاز شيل چرخهي گرم شدن كرهي زمين را بيش از

نزديك  40درصد رشد داشته است (.)32

نفت خام (فسيلي ) و حتي زغالسنگ ،افزايش ميدهد .يكي از
زيستشناسان دريايي دانشگاه كرنل (پروفسور هيوراث) مدعي

گاز شيل و كيفيت آب و هوا

شده است كه اثر گلخانهاي بهرهبرداري از منابع گاز شيل در

در فرايند شكست مولكولي بهمنظور بهرهبرداري از منابع گاز

دورههاي بيستساله و صدساله بيشتر از اثر ناشي از مصرف نفت

شيل ،آب فراواني به اليههاي منابع گازي زمين تزريق ميشود.

خام فسيلي و زغالسنگ است .در برابر اينگونه ادعاها ،دانشگاهها

محلول الزم براي شكست مولكولي ،تركيبي از آب و  ./5درصد

و موسسات تحقيقاتي معتبري چون وزارت انرژي آمريكا (،)27

افزودههاي شميايي (شامل ماده كاهشدهنده سايش ،ضد زنگ

پژوهشهاي دانشگاه كارنيگي ملون ( ،)28دانشگاه مريلند ()29

و ماده ضد ميكروارگانيسمها) است .از آنجا كه در اين فرايند

و حتي شوراي دفاع از منابع طبيعي ،يافتههاي پرفسور هيوارث

(بسته به مقياس معدن) ميليونها ليتر آب مصرف ميشود ،لذا

را در زمينه اثرات گاز متان در يك افق بيستساله ،براي اتخاذ

به همراه آب صدها هزار ليتر از مواد شميايي نيز به خاك تزريق

سياست مناسب راهبردي در زمينه انرژي ،ناكافي دانستهاند.

ميشود ( .)33در اين فرايند ،تنها  50تا  70درصد از حجم آب

كارشناسان انرژي بر اين باورند كه در بهرهبرداري از منابع گاز

آلوده (پسماند) قابل بازيافت و ذخيره شدن در حوضچههاي سطح

شيل با استفاده از "تكنولوژيهاي سبز" نوين ميتوان تصاعد

زمين است كه توسط تانكرهاي آب برداشت ميشود .باقيماندهي

گازهاي گلخانهاي را به حد بهرهبرداري از منابع گاز فسيلي

آب مصرفشده در زير زمين مدفون ميماند و ميتواند موجب

كاهش داد .افزون بر اين ،از آنجا كه عمر ماندگاري گاز متان در

آلودگي سفرههاي زير زميني شود ،اگرچه صنعت نفت و گاز اين

اتمسفر بسيار كوتاهتر از دياكسيدكربن است ،بنابراين پتانسيل

خطر را جدي تلقي نميكند .در هر صورت ،پسماندهاي ناشي از
1- GWP
2- IPCC
3- Associated Press
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گاز شيل و زمينلرزه

بهرهبرداري با ايجاد بوهاي زننده و فلزات سنگين ،ميتوانند منابع

يا منگنز ،كشف شده است كه براي سالمتي انسان بسيار زيانآور

آبهاي سطحي را نيز آلوده سازند (.)34

است .منازل واقع در معرض اينگونه آسيبها براي مقابله با اثرات

افزون بر كاربرد تركيب آب و مواد شميايي در فرايند بهرهبرداري

زيانآور اين عمليات ،ميتوانند جهت كاستن از مواد خطرناك

از منابع گاز شيل ،با گاز پروپان مايعشده نيز ميتوان عملياتِ

محلول در آب ،از سامانههاي تصفيه فيزيكي /شميايي آب استفاده

شكست مولكولي براي بهرهبرداري از منابع گاز شيل را انجام داد.

كنند ،كه در آن صورت اقدامات ديگر مورد نياز نخواهد بود (.)42

با اين روش ،آسيبهاي زيستمحيطي بهطور چشمگيري كاهش
مييابد .اين شيوهي بهرهبرداري توسط شركت َگس فراك 1در
ايالت آلبرتا در كانادا كشف شده است ( .)35فيلم مستند موسوم

گاز شيل و زمينلرزه
دانشمندان
به نقل از گزارش روزنامه آساهي شيمبون،6
ِ

به " َگس لَند" 2كه توسط "جاش فاكس" 3تهيه شده است ،اثرات

زمينشناسي آمريكا در سالهاي اخير متوجه شدهاند كه وقوع

ناشي از شكست مولكولي هيدروليك را بهلحاظ آسيب رساندن

زمين لرزههايي بهشدت  3ريشتر يا بيشتر در ناحيه مركزي

به محيطزيست و ناديده انگاشتن قانون حفاظت از منابع آب

اياالت متحده از سال  2007به اين سو ،بهشدت افزايش يافته

آشاميدني (مصوب قانون سياست انرژي در سال  )2005بهشدت

است (شش برابر در طول قرن بيستم) .يكي از پژوهشگران مركز

مورد انتقاد قرار ميدهد.

تحقيقات زمين لرزه در دانشگاه ممفيس ،ادعا ميكند كه آبهاي

گزارش ديگر منتشر شده در سال  2011حاكي از اين است كه

پسرانده شده به گسلهاي زمين ،علت اصلي افزايش گسل و

بهرهبرداري از منابع گاز شيل ،بهدليل توليد گاز متان ،منابع آب

وقوع اين زمينلرزهها بوده است .وقوع يك زلزله در ارتباط با

كم زمين در ناحيه شمال شرقي ايالت پنسيلونيا
واقع در ژرفاي ِ

بهرهبرداري از گاز شيل در شمال شرق انگلستان در سال 2011

را بهطور جدي آلوده كرده است ( .)36آژانس حفاظت از

باعث شد كه شركت كوادريال ريسورسز 7همه عمليات خود را در

محيطزيست آمريكا در  23ژوئن  2011اعالم كرد كه ادعاهاي

آن ناحيه متوقف و لغو كند (.)46

مربوط به آلودگي منابع آبي ناشي از كاربرد شيوه شكست مولكولي

در سال  ،2012كميته سناي اياالت متحده در زمينه انرژي

هيدروليك در تكزاس ،داكوتاي شمالي ،پنسيلوانيا ،كلرادو و

و منابع طبيعي ،گزارشي درباره لرزهنگاري در تكنولوژيهاي

لوييزيانا ( )37را مورد آزمايش قرار خواهد داد .طبق گزارش

بهرهبرداري از منابع انرژي استماع كرد .به گفته يكي از محققان

آژانس مذكور ،آلودگي منابع آب در پاويليون 4ايالت وايومينگ

اقتصاد زمينشناسي در دانشگاه كلرادو ،حدود  35000حلقه

را ميتوان به اثر ناشي از استفاده از اين روش بهرهبرداري نسبت

چاه براي بهرهبرداري هيدروليك از منابع گاز شيل (مورد تاييد)

داد .گزارش ديگر اين آژانس در سال  ،2012حاكي از اين است

گزارش شده است .در انگلستان نيز تنها يك مورد زلزله خفيف

كه بر اساس آزمايشهاي انجامشده از بهرهبرداريها در پنسيلوانيا

ناشي از بهرهبرداري هيدروليك از ذخاير گاز شيل گزارش شده

توسط شركت "گلوبال اُيل اَند َگس" ،5در چاههاي آبِ پنج خانه

است (.)47

در نزديكي سايت بهرهبرداري ،مقدار قابلتوجهي ارسنيك ،باريم

5- Global Oil &Gas
6- Asahi Shimbon
7- Cuadrilla Resources
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1- Gas Frac
2- Gasland
3- Josh Fox
4- Pavilion

گاز شيل و اقتصاد

گاز شيل و اقتصاد

بهرهبرداريها ،نفت و گاز شيل بهطور همزمان توليد ميشوند.

اگرچه بهرهبرداري از منابع گاز شيل بيش از صد سال در حوزه

در دههي  ،2010 -2000آمريكاي شمالي در توسعه بهرهبرداري

آبگير آپاالش 1و حوزه ايلينويز اياالت متحده رايج بوده است،

از منابع گاز شيل پيشتاز بوده است .موفقيت شايان شركت بارن ِت

اما حفاري چاههاي بهرهبرداري از منابع گازي شيل با حاشيه

شيل ،5بهعنوان تنها شركت تكزاس موجب بالندگي و توسعه

اقتصادي نيز در پيوند بوده است .بيگمان ،افزايش قيمت گاز

تحقيقات براي بهرهبرداري از ذخاير گاز شيل در اياالت متحده و

طبيعي در سالهاي اخير و دستيابي به پيشرفتهاي بزرگ در

كانادا شده است .پژوهشهاي اخير ( )2011ارزش كل بازار گاز

فرايند شكست مولكولي هيدروليك همراه با شيوه حفاري افقي،

شيل را  26/66ميليارد دالر تخمين زد ه است ( .)59به هر روي،

بهرهبرداري از ذخاير گاز شيل را سودآورتر كرده است (.)44

طبق گزارش نيويورك تايمز (ژوئن  )2011بر اساس اسناد معتبر

هزينه بهرهبرداري از منابع گاز شيل و حفاري افقي در مقايسه

داخلي ،منافع مالي حاصل از استحصال گاز شيل ممكن است

با بهرهبرداري از منابع فسيلي بسيار بيشتر است ( .)50طبق

كمتر از ميزان برآوردشدهي پيشين باشد زيرا برخي از شركتها،

برآوردهاي شركتهاي عمده بهرهبردار از ذخاير گاز شيل بريتانيا

به عمد ميزان بهرهوري چاههاي حفرشده و ميزان ذخاير آنها را

(مانند شركتهاي دارت ،2كوادريال ادِن ،3آي َگس )4مجموع

بيش از حد (اغراقگويي) جلوه ميدهند ( .)54با وجود اين كه در

مجوزهاي صادرشده براي برداشت از منابع در آن كشور ،حدود

سه ماهه نخست سال  ،2012اياالت متحده از طريق خط لوله،

 255تريليون فوت مكعب ( 7/2تريليون متر مكعب) بوده

 840ميليارد فوت مكعب گاز ( 785ميليون مترمكعب) ازكانادا

است ( .)51شايان توجه اينكه تنها  10تا  15درصد از منابع

وارد كرد و همزمان  400ميليارد متر مكمعب گاز از طريق خط

قابل
قابل بهرهبرداري هستند .از ديدگاه اقتصادي ،ميزان منابع ِ

لوله (اغلب به كانادا) صادر كرد ( .)55صادرات و واردات بهصورت

بهرهبرداري از منابع موجود همواره پرسشبرانگيز است .شايان

گاز طبيعي مايع 6و از طريق كشتي ،كه مستلزم تسهيالت

ذكر است كه ،حجم گاز مصرفي بريتانيا ساالنه  3/5تريليون فوت

گستردهاي است ،در اين ميان نقشي نداشته است .شايان توجه

مكعب ( 99ميليارد متر مكعب) است كه بسيار بيشتر از ارقام

اينكه ،قيمت گاز به مبلغ  3دالر براي هر ميليون بي.تي.يو،7

قابل بهرهبرداري پيشگفته است .در هر حال ،در صورت تداوم

بهدليل بهرهبرداري از منابع گاز شيل كاهش يافته است (.)56

استفاده از تكنولژي موجود ،هزينه بهرهبرداري از گاز شيل شايد
به بيش از  200دالر براي هر بشكه معادل نفت خام بالغ شود،
در حاليكه قيمت نفت خام درياي شمال در ماه آوريل  2012به
بشكهاي  120دالر محدود بوده است (.)52
يكي از محصوالت فرعي بهرهبرداري از منابع گاز شيل ،ايجاد
حفرههاي بزرگ در اعماق ذخاير گاز شيل است كه براي
بهرهبرداري از نفت شيل نيز بسيار مناسب است .در اغلب

5- Barnett Shale
6- LNG
7- Btu

1- Appalachian Basin
2- Dart
3- Cuadrilla Eden
4- Igas
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تحليل روند افزايش بهرهبرداري از نفت و گاز شيل

بخش سوم

تحليل روند افزايش بهرهبرداري از نفت و گاز

شيل و اثر اين دو حامل مهم انرژي بر آينده نفت و

است" " .به گفته ميكائيل مينگ 2رئيس موسسه تحقيقات
مشاركتي تامين انرژي آمريكا (در كنفرانس تكنولوژيهاي
انرژي) ،ميزان گا ِز نهان در منابع شيل ميتواند منابع گاز

گاز فسيلي در حوزه اوپك

طبيعي اياالت متحده را به دو برابر ميزان برآوردشدهي كنوني

همانگونه كه در بخش نخست اين پژوهش مطرح شد ،موضوع

افزايش دهد .به نظ ِر وي ،آمريكا هنوز در راس هرم برآورد

افزايش بهرهبرداري از منابع نفت و گاز شيل در جهان ،بهويژه

ذخاير انرژي خود قرار دارد".

در اياالت متحده آمريكا ،به موازات تداوم بهرهبرداري از منابع
نفت و گاز فسيلي ،در دو ماه گذشته در راس خبرگزاريهاي

"ðاداره اطالعات انرژي آمريكا اعالم كرده است كه توليد گاز
ð

رسانههاي جهاني قرار گرفت و توجه ناظران بينالملي را به اين

طبيعي در آن كشور تا سال  2030حدود  20درصد افزايش

نگران بخش انرژي" ،با
پديده مهم جلب كرد .از ديدگاه آينده
ِ

خواهد يافت"" .توسعه بهرهبرداري از منابع گاز شيل باعث شده

توسعه بهرهبرداري از منابع نفت و گاز شيل ،اياالت متحده آمريكا

است كه روند صعودي قيمت گاز طبيعي متوقف شده و سير

در آينده نزديك از يك واردكننده عمده نفت خام و گاز طبيعي به

نزولي آن آغاز گردد".

يك صادركننده نفت و گاز جهان تبديل خواهد شد!".
در ماه مارس  ،2010استي ِون هارگريوز 1در وب سايت CNN
 Money .comنوشت:

"ðسوخت گاز طبيعي 70درصد پاكتر از زغالسنگ است
ð
و منسوخ شدن نيروگاههاي زغالي وجايگزين كردن آنها با
نيروگاههاي گازسوز ،موجب حذف سوختهاي فسيلي در

"ðبهنظر ميرسد در آينده نزديك ،جهان از گاز طبيعي سرشار
ð

صنعت توليد برق شده و تحولي بنيادين در توليد برق بهوجود

خواهد شد .توسعه دامنهدار بهرهبرداري از منابع گاز شيل

خواهد آورد .فرصتهايي كه براي احداث كارخانههاي گازسوز

در اياالت متحده (تكزاس ،لوئيزيانا و ناحيه شمال شرقي)

در چند دهه آينده بهوجود خواهند آمد ،باعث ميشوند كه

و احداث خط لوله گاز غولآسا از كانادا ،كه گاز طبيعي را

نيمي از دياكسيدكربن توليدي در جهان كاسته شود".

از شمال آالسكا به بازار جهاني سرازير ميسازد ،سيماي
دگرگونهاي از بخش انرژي در جهان به تصوير خواهد كشيد".

ðهمانگونه كه در بخشهاي اول و دوم اين پژوهش مطرح شد،
ð

"توسعه بهرهبرداري از منابع نفت و گاز شيل همه آمريكاييان را

با وجود اينكه منابع و ذخاير نفت و گاز شيل از ديرباز در

هيجانزده كرده است!"

طبيعت وجود داشته و تمدنهاي گوناگون از آن در حد
رفع نيازمنديهاي محدود خويش بهرهبرداري ميكردهاند ،اما

"ðبا وجود سابقهدار بودن بهرهبرداري از منابع گاز شيل ،ابداع
ð

اكتشاف ميدانهاي نفتي و گازي (هيدروكربورهاي فسيلي) و

تكنولوژي نوين "حفاري افقي در ژرفاي زمين" بهرهبرداري از

توسعه وگسترش بهرهبرداري از اين منابع در آغاز سده بيستم،

منابع نفت و گاز شيل را از نظر تجاري مقرونبهصرفه ساخته

استفاده از نفت و گاز شيل را ،بهعلت پرهزينهتر بودن استحصال

1- Steve Hargreaves
2- Michael Ming
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آن در مقايسه با نفت خام و گاز طبيعي (با منشا فسيلي) ،در

قيمت نفت به قيمت نيمكس 1نفت خام سبك شيرين

بسياري از نقاط بهتعويق انداخت .با افزايش بهاي نفت خام و

160
140

مرز  145دالر) براي هر بشكه ،توسعه بهرهبرداري از منابع نفت

100
80

و گاز شيل مقرونبهصرفه شد و شركتهاي نفتي بزرگ جهان

60

به سرمايهگذاريهاي كالني در اين زمينه (بهويژه در اياالت
متحده آمريكا) مبادرت كردند.

40

دالر به ازاي يك بشكه

ثبات نسبي قيمتها در حاشيه  100دالر (حتي صعود آن تا

120
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بيترديد ،افزايش بهاي نفت خام از نيمه دهه اول هزاره سوم
( )2005از يك سو و آغاز ركود اقتصادي بزرگ و بحران مالي

0
96 96 97 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

روند افزايش قيمت نفت خام در دوره  1996 - 2009و جهش
شگفتيآور بهاي نفت خام (سبك) به مرز  145دالر در ميانه سال 2008

جهاني از سال  ،2008نگرانيهاي فزايندهاي را درباره آينده
اقتصاد جهاني،كه بهاي نفت خام در آن نقش تعيينكنندهاي

براساس شهادت تاريخ ،رخداد بحرانهاي ناشي از بروز ركود

ايفا ميكند ،بهوجود آورده است .در اين ميان ،وجود پيوند

اقتصادي همواره با افزايش قيمتهاي نفت خام مقارن بوده است.

كنش -واكنش و تعامل ميان دو پارامتر مهم اقتصاد جهاني ،يعني

به بيان ديگر ،ميان ركود اقتصادي و افزايش بهاي نفت خام ،يك

همبستگي ميان عرضهي نفت خام ارزان و شكوفايي صنعتي و

همبستگي ديرينه وجود دارد .گواه اين همبستگي را ميتوان در

تكنولوژيك كشورهاي صنعتي در طول اين سده ،بههيچ روي از

سه ركود اقتصادي پس از بحران ركود اقتصادي بزرگ -1929

ديد
ناظران بيطرف پنهان نمانده است.
ِ

 1933در اياالت متحده آمريكا جستجو كرد* .شايان توجه اينكه،

اقتصاددانان جهان جملگي بر اين باورند كه باال رفتن
بيسابقه بهاي حاملهاي انرژي ،بهويژه نفت خام براي جهان

صنعتي عامل اصلي بروز بحران اقتصادي و مالي اخير بوده

است .به نظر كارشناسان ،در صورت تداوم سير صعودي
بهاي نفت خام ،كه هنوز جايگزين با صرفهتري براي آن

ابداع نشده است ،جهان صنعتي ،بهويژه اتحاديه اروپايي به

دشواري خواهد توانست ركود اقتصادي جهاني را پشت سر

گذاشته و روند كاميابيهاي اقتصادي و پيشرفت صنعتي
چند دههي پيشين خود را از نو تجربه كند.

هر سه ركود رخداده طي اين دورهها با افزايش بهاي نفت خام
همراه بودهاند.
ركودهاي اول و دوم هريك ،بهمدت  16ماه به درازا كشيدند.
بحران نخست پس از تحريم نفتي  1973در نوامبر همان سال و
بحران دوم در ژوئيه  1981رخ دادند .ركود سوم نيز در دسامبر
 2007آغاز شد و بهمدت  18ماه ادامه يافت.
سابقهي امر نشان ميدهد كه باال رفتن قيمت نفت خام باعث
ركود ميشود و در واقعيت نقش تعيينكننده قيمت نفت خام در
رونق و ركود اقتصادي هيچ ترديدي وجود ندارد .از تعامل اين دو
پارامتر و برآيند آن ميتوان نتيجه گرفت كه "ركود اقتصادي نيز
موجب كاهش بهاي نفت خام ميشود".

1- NYMEX
*- www.wtrg.com/prices.htm - History and Analysis- Crude oil Prices- WTRG Economics.
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خبرهاي منتشرشده در رسانههاي بينالمللي در زمينهي " تبديل

حامل انرژي ،كه در آينده نزديك حتمي بهنظر ميرسد ،تدابير

شدن اياالت متحده آمريكا بهعنوان بزرگترين واردكننده و

الزم را اتخاذ كنند.

مصرفكننده نفت خام جهان ،به كشور صادر كنندهي نفت و

تجارب يك قرن گذشته از بهرهبرداري منابع نفت خام توسط

گاز در دهه آينده" ،شگفتي محافل اقتصادي و مالي جهان را بر

كشورهاي صنعتي در جهان بيانگر نقش تعيينكننده اين حامل

انگيخته است .ترديدي نيست كه ،پيشرفت تكنولوژيهاي نوين

انرژيِ بسيار مهم در تداوم توسعه صنعتي و شكوفايي اقتصادهاي

بهرهبرداري از منابع و ذخاير سرشار "نفت و گاز شيل" موجود در

اين كشورها در نيمه دوم قرن بيستم بوده است .بيگمان ،در

اياالت متحده آمريكا از يك سو و جهش بهاي نفت خام (فسيلي)

نبود منابع و ذخاير سرشار نفت خام (بهويژه در منطقه خاورميانه

در چند سال پيش به باالتر از 100دالر (تا  145دالر) براي هر

و حوزه خليج فارس) تحقق اين شكوفايي ناممكن مينمود.

بشكه و تثبيت آن در حاشيه بشكهاي  100دالر از سوي ديگر،

شركتهاي معروف نفتي به يمن استفاده بيدريغ از اين منابع

بستر اين رخداد مهم را هموار كرده است .اين رخداد ميتواند در

سرشار و با دستيابي به سود هنگفت حاصل از خريد ارزان نفت

آيندهاي نه چندان دور ،با اثرگذاري مستقيم و غيرمستقيم در اين

خام و ايجاد ارزش افزوده كالن در فرايند فراوري آن و عرضه

منطقه حساس و پرتنش جهان ،نقش تعيينكنندهاي ايفا كرده

فرآوردههاي نفتي به قيمتهاي گزاف به بازارهاي مصرف جهان،

و موجبات شكلگيري ديدمان و ساختار جديدي را در وضعيت

به قدرتي تعيينكننده در كشورهاي متبوع خود دست

ژئواستراتژيك (جغرافياي اقتصادي و جغرافياي سياسي) منطقه
فراهم آورد.
چنانچه در بخش نخست اين پژوهش عنوان شد ،بهرهبرداري
منابع و ذخاير جهاني نفت شيل و امكان توسعه فيزيكي آن
بهعنوان رقيب نفت خام (هيدروكربن فسيلي) تا حد صادرات از
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يافتند .شركتهاي نفتي ،بهدليل پرداخت مالياتهاي كالن
به دولت آمريكا و ايفاي نقش مهم در شكوفايي اقتصادي

آن ،از اقتدار بيمانندي در اثرگذاري در رويكردهاي

راهبردي و بينالمللي دولتهاي متبوع برخوردار شدند،

كه رخداد "كارزار ملي شدن نفت ايران" و فرجام اين

آمريكا به ساير كشورهاي مصرفكننده انرژي ميتواند بر روند

نهضت تاريخي ،براين واقعيت مهر تاييد ميزند.

كنوني توليد و بهاي نفت خام اثر گذارد .در بخش دوم نيز منابع

در پي اوج گرفتن قدرتهاي شركتهاي نفتي ،كشورهاي

و ذخاير گاز شيل بهعنوان مكمل نفت شيل و رقيب گاز طبيعي

توليدكننده ناگزير شدند با تشكيل اتحاديهاي به دفاع از منافع

(هيدروكربن فسيلي) در سطح جهاني و آثار ناشي از هم -افزايي

ملي خود در بهرهبرداري از اين حامل مهم انرژي متوسل شوند .با

توسعه اين دو حامل انرژي در بازار جهاني و بازتابهاي آن در

وجود اينكه اتحاديه اوپك از سوي شركتهاي نفتي و دولتهاي

اقتصاد بينالمللي ،مورد تاكيد قرار گرفت.

متبوع بهعنوان كارتل نفتي كشورهاي توليدكننده و صادركننده

در بخش سوم،كوشش شده است كه بر اساس شرايط اقتضايي

نفت خام تلقي شد ،اما اين محافل ناگزير از پذيرش اوپك

امروزي اقتصاد جهان ،اين رخداد مهم و اثرات احتمالي آن از منظر

بهعنوان يك همتاي اثرگذار در فرايند توليد و
عامل تعيينكننده
ِ

راهبردي بر آينده منطقه خاور ميانه ،آسياي غربي ،آسياي مركزي

در قيمتهاي جهاني نفت خام شدند .پايداري اوپك در مقابله

و ناحيه قفقاز ،مورد تحليل و بررسي قرار گيرد .استراتژيستها و

با ترفندهاي قيمتشكني نفت خام توسط شركتهاي نفتي

برنامهريزان كشورهاي عضو اوپك با آگاهي از چند و چون اين

خوشفرجام بود و افزايش تدريجي بهاي نفت خام جهان را (با

تحوالت ميتوانند براي رويارويي با چالشهاي ناشي از تحليل

وجود تجربه اجتنابناپذير نوسانات شديد قيمت) در ربع پاياني

رفتن بازار پررونق نفت و گاز خويش و كاهش قيمت اين دو

قرن بيستم براي توليدكنندگان در سراسر جهان به ارمغان آورد.
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با وجود اين دستاوردها ،قدرت چانهزني اوپك در تعيين ميزان

تجربهي جهاني چگونگي برونرفت از بحرانهاي اقتصادي فراگير

توليد و عرضه نفت خام سبب ضرر و زيان شركتهاي نفتي

نشان داد كه جهان صنعتي براي جلوگيري از بروز اينگونه

فرامليتي نشد ،زيرا آنها نيز براي جبران افزايش بهاي نفت خام

ركودهاي دامنهدار اقتصادي بايد به راهبرد و تدبير "عالج واقعه،

خريداريشده ،توانستند با تكميل زنجيره پااليش و فراوري نفت
خام وارداتي و بهينهسازي زنجيرهي توليد و عرضه فرآوردههاي
نفتي خويش به بازارهاي داخلي و خارجي ،به سودهاي كالن
دست يابند.
در ادامهي كارزار اوپك و تكاپوي شركتهاي نفتي در برابر

چالشهاي روزافزون حوزههاي توليدكننده ،بهاي نفت خام

بهطرز بيسابقهاي افزايش يافت ،بهگونهاي كه اين جهش

قيمتي از آستانه پايداري و سازگاري بزرگترين اقتصاد

صنعتي جهان ،نيز فراتر رفت .همانگونه كه پيشتر اشاره

شد ،بهسبب وجود "همبستگي ميان افزايش قيمت نفت
خام و رخداد بحران مالي ناشي از ركود اقتصادي" در

سال  ،2008رشد اقتصادي اياالت متحده آمريكا متوقف
شد .اين بحران بهدليل جهاني بودن دالر آمريكا و نقش
تعيينكنندهي آن در مبادالت پولي و بازارهاي كااليي و

مالي جهان (بهويژه در بازارهاي نفتي ،كه نفت خام در

آنها به دالر معامله ميشود -پديده هژموني دالر نفتي)
به ساير بازارهاي جهان نيز سرايت كرد .در پي رخداد

اين بحران و تداوم آن بهمدت  18ماه ،اقتصادهاي اروپا و

آسياي جنوب شرقي (ژاپن ،چين ،هند و )...و كشورهاي
توليدكننده نفت در حوزه اوپك و حتي در حوزه غير-
اوپك (ازجمله روسيه) ،نيز از آسيبهاي اين بحران

جهاني مصون نماندند.

با فروكش كردن بحران درسه ماهه سوم سال  2012و تداوم
كاهش تدريجي بهاي نفت خام (و به اثبات رسيدن همبستگي
ميان اين دو) و همچنين افزايش آهنگ رشد و توسعه بهرهبرداري
از منابع نفت و گاز شيل ،برونرفت آرام اقتصاد اياالت متحده از

قبل از وقوع!" روي آورد.

پژوهشگران و كارشناسان منابع انرژي و اقتصاددانان

جهاني با درسهاي فرا گرفته از روندهاي تاريخي ،جملگي

هشدار ميدهند كه با افزايش شديد بهاي حاملهاي
انرژي ،بهويژه نفت خام ،جهان صنعتي همواره در معرض

بروز بحران اقتصادي و مالي خواهد بود و در صورت تداوم
سير صعودي بهاي نفت خام ،كه هنوز جايگزين با صرفهتري

براي آن ابداع نشده است ،جهان صنعتي ،بهويژه اتحاديه

اروپايي ،ژاپن  ،چين و هند و ،...بهدشواري خواهند توانست
ضرب آهنگ توسعه اقتصادي خود را تداوم بخشيده و روند

كاميابيهاي اقتصادي و پيشرفت صنعتي چند سال پيش

خود را از نو تجربه كنند (ناگفته نماند كه اقتصادهاي دو كشور
چين و هند از بحران اخير آسيب كمتري ديدهاند).
كشورهاي صنعتي پيشرفته و مصرفكننده عمده انرژي،

بهويژه اياالت متحده آمريكا ،كه همواره در پي يافتن منابع
انرژي پايدار براي حفظ آهنگ رشد اقتصادي و اقتدار

صنعتي خود بودهاند ،اكنون با افزايش قيمت نفت خام و
رسيدن آن به حاشيه  100دالر و بيشتر براي هر بشكه ،به

رهيافت توسعه بهرهبرداري از منابع نفت و گاز شيل روي
آوردهاند .با نگاهي به روند توسعه بهرهبرداري از منابع

شيل در نقاط مختلف گيتي از سال  2003به اين سو،
ميتوان چشمانداز دقيقتري براي شكوفايي اين پديده،كه

همتا و رقيب سنتي خود (نفت وگاز فسيلي) را به چالش
كشيده و ميتواند در آيندهاي نهچندان دور تحوالت
شگفتانگيزي را در مناطق توليدكننده سنتي نفت خام و
گاز طبيعي رقم زند ،به تصوير كشيد.

ركود بزرگ آغاز شد (در حاليكه اروپا هنوز ناگزير از پيمودن
مسيري دشوار براي خروج از بحران پيشروي است) .بار ديگر،

25

تحليل روند افزايش بهرهبرداري از نفت و گاز شيل

نشانهها و انگيزههاي توسعه بهرهبرداري از نفت و گاز شيل را

شيل و موفقيت شايان شركت بارن ِت شيل بهعنوان بازيگر

ميتوان بهصورت زير ارايه كرد:

توانمند تكزاس ،كه موجب بالندگي و توسعه تحقيقات براي

ðتشويق دولت فدرال اياالت متحده آمريكا براي توسعه
ð

بهرهبرداري از ذخاير گاز شيل در اياالت متحده آمريكا و كانادا

بهرهبرداري از اين منابع از سال  2003با هدفِ بينياز كردن
آن كشور از اتكا به واردات نفت خام و گاز طبيعي (جغرافياي
اقتصادي) ،بهويژه از خاورميانه و حوزه خليج فارس و مقابله

شده است.
ððپژوهشهاي اخير ( )2011كه ارزش كل بازار گاز شيل را
 26/66ميليارد دالر تخمين زدهاند (.)59

با اوپك گازي (در حال شكلگيري) و باز داشتن روسيه از

ððدر سالهاي اخير ،دولت اوباما بهرهبرداري از منابع گاز شيل

استفادهي ابزاري از منابع گاز طبيعي خويش براي ديكته كردن

را به اين دليل مورد تشويق قرار داده است كه بهرهبرداري از

قيمت گاز صادراتي خود به اتحاديه اروپا (جغرافياي سياسي).

اين منابع در مقايسه با بهرهبرداري از منابع گاز فسيلي ،گاز

ððدر سال  ،2000گاز توليدي از منابع شيل كه تنها محدود به

گلخانهايِ كمتري توليد ميكند.

يك درصد از توليد گاز طبيعي توسط اياالت متحده بوده است،

ððدر بريتانيا ،مجموع مجوزهاي صادرشده براي برداشت از منابع،

در سال  2010به بيش از  20درصد افزايش يافته است .طبق

به ميزان  255تريليون فوت مكعب ( 7/2تريليون متر مكعب)

پيشبيني اداره اطالعات انرژي اياالت متحده ،تاسال ،2035

در آن كشور بوده است ( ،)51با وجود اينكه ،تنها  10تا 15

سهم توليد گاز شيل از كل توليد گاز طبيعي آمريكا به 46

درصد از اين منابع قابل بهرهبرداري است.

درصد افزايش خواهد يافت (.)3

ððآغاز توسعه صنعت نفت شيل در كشورهاي برزيل ،چين،

ððدر سه ماهه نخست سال  ،2012اياالت متحده  840ميليارد

استوني و تا حدودي آلمان و روسيه از سال  2008به اين سو.

فوت مكعب ( 785ميليون مترمكعب) گاز از طريق خط لوله

ððآغاز ارزيابي و تخمين ذخاير نفت شيل توسط ساير كشورها با

ازكانادا وارد كرده و همزمان  400ميليارد متر مكعب گاز
از طريق خط لوله (اغلب به كانادا) صادر كرده است (.)55
طبيعي مايع و از طريق
صادرات و واردات به صورت گاز
ِ
كشتي ،كه مستلزم تسهيالت گستردهاي است ،در اين ميان
نقشي نداشته است .شايان توجه اينكه ،قيمت گاز طبيعي
بهدليل بهرهبرداري از منابع گاز شيل به مبلغ  3دالر براي هر
ميليون بي.تي.يو ،كاهش يافته است (.)56
ððعملياتي شدن استفاده از تكنولوژيهاي نوين (شكستن
هيدروليك) در فرايند پااليش.
ððپيشرفت در تكنولوژي حفاري افقي در ژرفاي زمين كه موجبات

برپا داشتن كارخانههاي تجربي و آزمايشي.
ððبهرهبرداري از منابع شيل توسط گروه كشورهاي استوني،
برزيل و چين بهمنظور توليد برق.
ððبهرهبرداري از منابع شيل توسط گروه استوني ،چين و آلمان
بهمنظور توليد برق و سيمان.
ððافزايش مصرف نفت شيل بهعنوان سوخت در نيروگاههاي
توليد برق (با مصرف نفت شيل در استوني ساالنه 2967
مگاوات ،در چين  12مگاوات و در آلمان  9/9مگاوات برق
توليد ميشود).
ððمصرف نفت شيل بهعنوان تنها سوخت براي توليد برق در

توسعه بهرهبرداري از منابع گاز شيل را فراهم آورده است.

نيروگاههاي استوني (نيروگاههاي راهاندازيشده در ناحيه

ððپيشتازي آمريكاي شمالي در توسعه بهرهبرداري از منابع گاز

برق توليدي را با مصرف نفت شيل
ناروا 95 ،1درصد از كل ِ
1- Narva
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توليد ميكنند).

عوامل اثرگذار (تعيينكننده و بازادارنده) بر روند

ððدر سال  ،2008سهم چين از توليد نفت شيل به  375هزارتن،

توسعه بهرهبرداري از منابع و ذخاير نفت و گاز شيل

استوني به  355هزار تن و برزيل به  200هزار تن بالغ گرديده

عوامل مثبت و عوامل منفي همزمان در روند بهرهبرداري از منابع

است.

نفت و گاز شيل اثرگذار بودهاند.

ððمصرف سوخت شيل در نيروگاههاي اسرائيل ،روماني و روسيه
در حال توسعه است.
ððبرنامهريزي كشورهاي مصر و اردن براي ساخت نيروگاههاي
توليد برق با مصرف سوخت نفت شيل.
ððتداركات كشورهاي كانادا و تركيه براي سوزاندن نفت شيل
بههمراه زغالسنگ براي توليد برق.

عوامل اثرگذار مثبت و تعيينكننده در روند توسعه بهرهبرداري
از منابع شيل عبارتند از:
ððقابليت رقابت منابع نفت شيل ،در شرايط مساعد ،با نفت خام
سنتي (فسيلي) ،زيرا بهشرط تداوم قيمتهاي حاشيه 100
دالر براي هر بشكه نفت خام ،بهرهبرداري از منابع نفت شيل
مقرونبهصرفه است.

ððتوليد روزانه نفت خام سنتي و گاز طبيعي مايع در جهان ،كه

ððميزان ذخاير نفت شيل اياالت متحده آمريكا حدود  62درصد

در سال 2008به  3/95ميليارد تن ( 82/12ميليون بشكه)

كل منابع جهاني اين ماده برآورد شده است .مجموع ذخاير

معادل  13056ميليون مترمكعب بوده است ،با كل محصول

نفت شيل اياالت متحده ،روسيه و برزيل بر روي هم نيز حدود

توليدي روزانه از منابع نفت وگاز شيل به ميزان  2810ميليون

مترمكعب ،قابل مقايسه است.

 86درصد ذخيره جهاني را تشكيل ميدهد.
ððميزان قابل بهرهبرداري و استحصال از ذخاير نفت شيل جهان

ððقابليت نفت خام شيل براي توليد فيبرهاي كربني ،كربنهاي

در سالهاي اخير  2/8تا  3/3تريليون بشكه تخمين زده

جاذب ،كربن بالك ،فنل ،انواع رزينها و چسبها ،مواد

شده است ( 109x450تا  109x520مترمكعب) .بر اساس

رنگرزي ،ماستيك ،قير (آسفالت) ،سيمان ،آجر ،بلوكهاي

برآوردهاي سال  ،2005مجموع ميزان منابع نفت شيل 411

ساختماني و قطعات تزئيني ،افزودههاي خاك ،كود شميايي،

گيگات (معادل  2/1تا  3/3تريليون بشكه) برآورد شده است.

پشم عايق ،شيشه ،فرآوردههاي دارويي و همچنين موادي

ððبر اساس ديدمان كارشناسي (رويكرد نظري) در فرايند

مانند گوگرد ،آمونياك ،آلومينا ،سودااش ،اورانيوم و راكواليت،

استحصال نفت از نفت خام شيل ،هزينه پااليش و توليد پس از

بهعنوان محصوالت فرعي.

احداث مجتمع مور نظر (هزينه سرمايهاي) كاهش يافته و پس

ððبهرهبرداري از گونهاي از نفت شيل قابل استخراج از رسوبات

از توليد نخستين  500ميليون بشكه نفت ،هزينه پااليش و

كف دريا ،1بين سالهاي  1946تا  ،1952براي توليد اورانيوم

توليد آن ميتواند بهاي آن را به بشكهاي  35تا  70دالر كاهش

در كشور استوني (در اتحاد شوروي سابق).

دهد .با فرض افزايش توليد ساالنه به ميزان  25هزارتن بشكه

ððتوليد اورانيوم از نفت آلوم شيل 2در كشور سوئد ،بين سالهاي
 1950تا !1989

در روز( ،پس از آغاز توليد تجاري) طبق پيشبيني موسسه
رند ،هزينههاي توليد نفت خام شيل طي  12سال براي هر
بشكه به حدود  35تا  48دالر ( 220تا  300دالر براي هر متر

1- Dictyinema
2- Alum Shale
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مكعب) تنزل خواهد كرد .پس از رسيدن به توليدي معادل

ميزان ذخاير جهاني نفت خام فسيلي برآورد شده تا سال

يك ميليارد بشكه ،هزينههاي توليد نفت خام از ماده شيل

 2007حدود  1/317تريليون بشكه ،معادل  209/4ميليارد

بيش از پيش تنزل كرده و به بشكهاي  30تا  40دالر ( 190تا

مترمكعب بوده است).

 250دالر براي هر متر مكعب) كاهش خواهد يافت.
ððدر سال  ،2005شركت ُريال داچ شيل 1اعالم كرد با رواج

مبلغ  2/7تريليون دالر ارتقا دهد.

كاربرد فرايند بهرهبرداري درجا 2نفت شيل ،ميتوان با توليد

 ððبه نظر موسسه بين المللي انرژي ،بهرهبرداري از ذخاير گازي

نفت خام فسيلي به بهاي بيش از بشكهاي  30دالر رقابت كرد.

شيل ميتواند ظرفيت بازيافت منابع گازي جهان را تا حدود

در سال  ،2004وزارت انرژي اياالت متحده اعالم كرد كه با

 50درصد افزايش دهد (.)19

كاربرد تكنولوژي شركت شيل 3و تكنولوژي شركت استوارت
اُيل 4آمريكا ميتوان نفت شيل رقابتي به قيمت بشكهاي

28

ððتاسال  ،2035توليد نفت شيل ميتواند اقتصاد جهاني را به

عوامل اثرگذا ِر منفي و بازدارنده در روند توسعه

حدود  25دالر توليد كرد!؟ گروه موسوم به "ويرو كيميا

بهرهبرداري ازمنابع شيل به شرح زير هستند:

گروپ" 5نيز اعالم كرده است كه توليد جامع و همهجانبه نفت

ððاگرچه نفت و گاز شيل در شرايط مساعد ميتواند جايگزيني

خام شيل ،بهرهبرداري از منابع شيل را اقتصادي نموده و توليد

براي نفت خام و گاز طبيعيي سنتي (هيدروكربن فسيلي)

نفت شيل به قيمت بشكهاي در حدود  18دالر و بيشتر نيز،

باشد ،اما از ديدگاه موسسات معتبر مطالعات و تحقيقات منابع

مقرونبهصرفه خواهد بود!!

انرژي ،استحصال و بهرهبرداري از نفت و گاز موجود در منابع

ððبايد اين نكته را بهخاطر داشت كه ارقام منتشرشده همواره

اليههاي رسوبي زي ِر زمين در مقايسه با استحصال ماده رقيب

موقتي بوده و با اكتشاف منابع بيشتر و تجميع ذخاير پراكنده

سنتي خود (منابع ميدانهاي نفت خام و گاز سنتي) ،چه از

در اقصي نقاط جهان ،امكان افزايش ذخيره جهاني به ارقامي

جنبهي مالي و چه بهلحاظ زيستمحيطي ،پرهزينهتر است.

فزونتر از اين مقادير وجود خواهد داشت .ميزان ذخاير موجود

ððاز آنجا كه ميزان ذخاير نفت خام و گاز شيل قابل استحصال

نفت شيل موجود در ناحيه شمال غربي چين (پرميان شمالي)

بهلحاظ اقتصادي بهطور دقيق شناخته شده نيست ،لذا

كه در برآوردهاي پيشين منظور نشده است ،معادل ذخاير

استحصال نفت خام شيل تنها زماني موفقيتآميز است كه

موجود در ناحيه گرين ري ِور در اياالت متحده تخمين زده

هزينه استحصال آن از هزينه توليد و قيمت نفت خام (فسيلي)

شده است (پروفسور كارول -6دانشگاه ويسكانسين -مديسون(.

و مواد جايگزين ديگر ،پايينتر باشد.

ððطبق برآورد آژانس بينالمللي انرژي در سال  ،2010ميزان

ððبر اساس يافتههاي موسسه رند ،هزينه توليد يك بشكه نفت

"منابع نفت شيل" را ميتوان معادل  5تريليون بشكه "نفت

از نفت خام شيل در مجتمعهاي روي زمين در اياالت متحده

خام درجا" تخمين زد ،كه بيش از يك تريليون بشكه از آن

(شامل فرايندهاي معدنكاوي ،برداشت ،تصفيه مقدماتي،

(معادل  160ميليارد مترمكعب) با استفاده از تكنولوژي موجود

تامين سرويسهاي جانبي و احياي نفت خام شيل) براي هر

و بهلحاظ اقتصادي ،قابل استحصال است (شايان توجه اينكه،

مترمكعب به ميزان  70تا  95دالر (معادل  440تا  600دالر

4- Stuart Oil
5- Viru Keemia Grup
6- Carol

1- Royal Dutch Shell
2- in-situ
3- Shell

برآيند توسعه منابع نفت و گاز شيل درجهان

براي هر مترمكعب) در سال  2005بوده است .با اين حساب،

"احتياطآميز" را توصيه كردهاند .رييس شوراي انجمن علمي

بهاي نفت خام (فسيلي) --در شرايط كنوني --بايد باالتر از

آمريكا ( )2010بهرهبرداري از منابع گاز شيل را بدون توجه

اين مقادير باشد تا استحصال نفت از نفت خام شيل توجيه

به مباني علمي قطعي ،محتاطانه تلقي كرده است .اين انجمن

اقتصادي داشته باشد.

كه  1/4ميليون نفر از دانشمندان را تحت پوشش خود دارد،

ððصنعت شيل اياالت متحده به صنعت شنهاي نفتي (قيرآلود)

هشدار داده است كه بهرهبرداري از منابع گاز شيل بهصورت

منطقه آتاباسكا 1در نواحي شمالي قاره آمريكاي شمالي (كه

افقي و افزايش گسترده سطح حفرههايي كه با ذخيره كاني

در سال  2007روزانه يك ميليون بشكه نفت خام از آن

شيل در تماس قرار ميگيرند ،به محيطزيست و اكوتوريسم

استحصال شده) تشبيه شده است .تجربه اين منطقه ثابت

آسيبهاي جدي وارد ميكند.

كرده است كه احداث تاسيسات و تسهيالت نسل اول فراوري

قابل بهرهبرداري از منابع موجود همواره
ððميزان منابع
ِ

در اين زمينه بهطور معمول ،چه بهلحاظ فني و چه بهلحاظ

پرسشبرانگيز است .شايان ذكر است كه ،حجم گاز مصرفي

اقتصادي ،بسيار دشوار و پرهزينه است.

بريتانيا ساالنه  3/5تريليون فوت مكعب ( 99ميليارد متر

ððدر سال  1972نشريه نفتي نشريه نفتي پترول اين ُفرمِيشن

2

مكعب) است كه بسيار بيشتر از ارقام قابل بهرهبرداري

توليد نفت خام شيل را با مايعسازي زغالسنگ مقايسه كرده

پيشگفته است .در هر حال ،در صورت تداوم استفاده از

و هزينه مايعسازي زغالسنگ را كمتر از هزينه توليد نفت خام

تكنولژي موجود ،هزينه بهرهبرداري از گاز شيل شايد به بيش

از نفت شيل برآورد كرده است .فرايند مايعسازي زغالسنگ

از  200دالر براي هر بشكه معادل نفت خام بالغ شود ،در

افزون بر ارزانتر بودن از توليد نفت شيل ،نفت بيشتري

حاليكه قيمت نفت خام درياي شمال در ماه آوريل  2012به

توليد كرده و اثرات زيانبار زيستمحيطي كمتري دارد .بر

بشكهاي  120دالر محدود بوده است (.)52

اساس گزارش درجشده در اين نشريه ،استحصال 650ليتر
نفت از يك تن زغالسنگ در برابر برداشت  250ليتر نفت از
استحصال يك تن شيل خام ،بسيار باصرفهتر است.
ððهزينه بهرهبرداري از منابع گاز شيل و حفاري افقي در مقايسه

برآيند توسعه منابع نفت و گاز شيل درجهان و

آثار آن بركشورهاي توليدكننده نفت خام حوزه
اوپك

با بهرهبرداري از منابع فسيلي بسيار بيشتر است (.)50

از مطالب مطرحشده در بخشهاي اول و دوم و موضوعات ذكرشده

ððطبق گزارش نيويورك تايمز (ژوئن  )2011بر اساس اسناد

در ابتداي بخش سوم ،ميتوان چنين برداشت كرد كه در آينده،

معتبر داخلي ،منافع مالي حاصل از استحصال گاز شيل ممكن

صنعت نفت و گاز شيل در جوار صنعت نفت و گاز فسيلي ،از رشد

است كمتر از ميزان برآوردشده پيشين باشد زيرا برخي از

شاياني برخوردار شده و سهم بزرگي از عرضهي حاملهاي انرژي

شركتها به عمد ميزان بهره وري چاههاي حفرشده و ميزان

را به خود اختصاص خواهد داد .اگرچه بهرهبرداري از منابع گاز

ذخاير آنها را بيش از حد (گزافه گويي) جلوه ميدهند (.)54

شيل بيش از صد سال در حوزه آبگير آپاالش و حوزه ايلينويز

ððبرخي ازكارشناسان در بهرهبرداري از منابع شيل ،رويكرد

اياالت متحده آمريكا رايج بوده است ،اما حفاري براي بهرهبرداري

1- Athabasca
2- Petrol Information
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از منابع گازي شيل با حاشيه اقتصادي نيز در پيوند بوده و نقش

شيل بهدليل افزايش قيمت نفت خام فسيلي و رسيدن آن به مرز

تعيينكنندهاي در روند توسعه استحصال اين منابع داشته است.

( 100 )+ -دالر ،بهبود يافته است .در شرايط كنوني ،بهرهبرداري

بيگمان ،افزايش قيمت گاز طبيعي در سالهاي اخير از يك سو

از نفت و گاز شيل از قابليت رقابتي با همتايان ديرينه خود (نفت

و دستيابي به پيشرفتهاي بزرگ در فرايند شكست مولكولي

و گاز فسيلي) برخوردار شده و سرمايهگذاري در طرحهاي توسعه

هيدروليك همراه با شيوه حفاري افقي از سوي ديگر ،بهرهبرداري

بهرهبرداري از اينگونه منابع بهلحاظ اقتصادي قابل توجيه گرديده

از ذخاير گاز شيل را سودآورتر كرده است (.)44

است.

از طرفي ،مطالعه انجامشده توسط رايس يونيورسيتي ،1اين نتيجه
حاصل شده است كه "توسعهي توليد گاز شيل در اياالت متحده

از ديدگاه جغرافياي سياسي :با وجود سپري شدن بيش

و كانادا موجب خواهد شد كه روسيه و كشورهاي حاشيه خليج

از دو دهه از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي (سابق) ،منسوخ

فارس نتوانند قيمتهاي باالتري را براي گاز طبيعي صادراتي خود

شدن ايدئولوژي حاكم برآن و به تاريخ پيوستن انگارهي جهان

به كشورهاي اروپايي ديكته كنند!"( .)5از در آميختن ديدمانها

دو قطبي ،فدراسيون جديد روسيه دوباره به فكر احياي جهان دو

و نظريههاي ابرازشده در زمينه چشمانداز بهرهبرداري از منابع

جهان چند-
قطبي افتاده و سعي ميكند با تكاپو براي جا انداختن
ِ

نفت و گاز شيل چنين برميآيد كه رويكرد توسعه بهرهبرداري

قطبي و ايجاد اتحاديه جديدي از كشورهاي همسود (مشترك

از منابع نفت و گاز شيل بر ديدماني ژئواستراتژيك استوار است.

المنافع گسسته از اتحاد جماهير شوروي سابق) ،2يك "اتحاديه

به بيان ديگر ،رهيافت توسعه بهرهبرداري از اين منابع از دو زاويه

اورآسيايي" تحت نظارت خود بهوجود آورده و بستر الزم را براي

جغرافياي اقتصادي و جغرافياي سياسي جهان قابل تحليل و

چند قطبي كردن جهان هموار سازد .قراين نشان ميدهند كه

تفسير است.

اردوگاه غرب نيز (تحت نظارت اياالت متحده آمريكا) با آگاهي از
اين روياي ديرينه روسي و پندآموزي از رخدادهاي تاريخي قرن

از ديدگاه جغرافياي اقتصادي :وجود انواع منابع انرژي قابل

بيستم ،قصد دارد كه مانع از فراهم شدن هرگونه زمينهاي براي

بهرهبرداري در پهنهي جهاني ،در صورت مقرونبهصرفه بودن

تحقق مقدمات چنين آرماني گردد.

بهرهبرداري ،موهبت طبيعي تلقي شده و خرد جهاني حكم ميكند

روسيه از زمانهاي ديرين ،نيرومندترين كشور منطقه اورآسيا بوده

كه اين منابع نيز مانند همتايان فسيلي خود براي تامين نيازهاي

و اين بخش از گيتي بهلحاظ منابع و ذخايرطبيعي (داشتن طيف

فزاينده جوامع جهاني به حاملهاي انرژي ،مورد بهرهبرداري قرار

گستردهاي از معدنها بهويژه نفت و گاز) از ثروتي سرشار برخودار

گيرند .از مطالعات و پژوهشهاي گسترده انجامشده در اين زمينه

است (نظريه هارتلند -مكيندر – جغرافيدان شهير انگليسي و

چنين برميآيد كه با باال رفتن ميزان ذخاير نهفته در منابع نفت

نظريه ريملند – سپايكمن – جغرافيدان معروف آمريكايي -اوايل

و گاز شيل كشفشده درجهان و با دستيابي جوامع پيشرفته

قرن بيستم) .از اينرو ،روسيه در طول حيات خود و از زمان

صنعتي به تكنولوژيهاي نوين اكتشاف و استخراج (حفاري افقي

امپراطوري پطر كبير به اين سو ،همواره تالش كرده است با

در ژرفاي زمين) ،شرايط براي بهرهبرداري از ذخاير نفت و گاز

اتكا به موهبتهاي جغرافياي اقتصادي خود و آگاهي از ظرفيت

1- Rice University
2- CIS
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بالقوه شگرف آن سرزمين (مبتني بر ديدمان هارتلند مكيندر*)

آذربايجان و ازبكستان) ،از ديدگاه اتحاديه اروپا گزينه پايدار و

استراتژي صيانت از منابع طبيعي خود را با تثبيت حريم امنيتي

مطمئني بهلحاظ تامين انرژي براي اروپاي غربي بهشمار نميآيد.

جغرافيايي (نظريه اسپايكمن**) به يكي از قطبهاي بزرگ جهاني

در اين ميان ،با وجود اينكه ايران ميتوانست بهترين و

تبديل شود  -آرماني كه نيل به آن بدون شناسايي رسمي و

مطمئنترين گزينه براي تامين بخش عمدهاي از انرژي اروپا

پذيرش قدرتهاي غربي نميتواند تحقق يابد.

(بهويژه گاز طبيعي از طريق انتقال از طريق خط لوله) تلقي شود،

از طرفي ،اتحاديه اروپا كه هماكنون  28كشور اروپاي غربي و

اما بهدليل وجود تحريمهاي تحميلشده به كشور ،اين فرصت

شماري از كشورهاي اروپاي شرقي را در عضويت خود دارد،

مغتنم براي ايران و اروپا در شرايط كنوني از دست رفته است.

فاقد منابع و ذخاير كافي انرژي در مقياس يك اتحاديه بزرگ با

اتحاديه اروپايي با توجه به اين واقعيتها و تجربه تلخ اوكراين

جمعتي بيش از  400ميليون نفر است .اين كاستي از ديرباز در

(اختالل در انتقال گاز به اروپا) گزينهي طرح ناباكو را ترجيح داده

اروپاي صنعتي ،بهويژه آلمان ،فرانسه و ايتاليا مشهود بوده است.

و قصد دارد انتقال گاز براي اروپا را از خارج از مرزهاي روسيه

اروپاي غربي براي تامين منابع انرژي خود ،بهويژه نفت خام و گاز

تامين كند .براي اجراي طرح ناباكو ،اتحاديه اروپا ناگزير است

طبيعي ،به منابع خارج از اتحاديه اروپا وابسته است ،لذا واردات

تركمنستان و قزاقستان را نيز وارد اين طرح كند تا طرح مزبور

گاز طبيعي از طريق خطوط لوله از منطقه اورآسيا،كه سرشار از

بهلحاظ اقتصادي قابل توجيه شود .اياالت متحده آمريكا نيز از اين

منابع نفت و گاز است ،ميتواند اقتصاديترين گزينه (به شرط

طرح پشتيباني ميكند .از طرفي ،وجود اختالف ميان آذربايجان

پايداري اين رهيافت) براي تامين نيازهاي اتحاديه اروپا باشد.

و تركمنستان درحوزه نفت و گاز بستر درياي خزر (كهريا سردار)

اما اتحاديه اروپا در اين زمينه جانب احتياط را پيش گرفته است،

كه بدون راهحل مانده است (رژيم حقوقي درياي خزر) ،مانعي بر

زيرا فدراسيون روسيه بهعنوان سركردهي بدون معارض منطقه

سر را ِه اين توافق است .روسيه نيز مخالف اصلي طرح ناباكو و

اورآسيا ،كه تامين بخشي از گاز طبيعي به اتحاديه اروپا را از

طرح ترانس خزر است .همچنين ،ساير كشورهاي ساحلي درياي

طريق خط لوله (مسير اوكراين) برعهده داشته است (بهسبب

خزر نيز با روسيه همنوايي كرده و با آن مخالفند .با اين وصف،

داشتن اختالفات حل و فصل نشده با برخي از كشورهاي عضو

ميتوان گفت كه پيش از حل و فصل مسايل رژيم حقوقي درياي

اتحاد شوروي سابق ،بهويژه با جمهوري اوكراين ،كه با برخورداري

خزر ،امكان موفقيت براي اينگونه طرحها وجود ندارد .بنا به گفته

از پشتيبانيهاي بروكسل ،برلين و واشنگتن هرگز به مسكو

رييس كميسيون انرژي اتحاديه اروپايي ":شانش موفقيت طرح

روي نخواهد آورد و همچنين داشتن اختالفاتي با گرجستان،

ناباكو حدود  60درصد است و با وجود مشكالت زياد ،اتحاديه اروپا

* مكيندر در سال ( 1919پس از جنگ جهاني اول) نظريه خود را اينگونه خالصه كرد" :قدرتي كه بر اروپاي شرقي حكمراني ميكند ،بر قلب گيتي نيز حكم ميراند ،قدرتي كه
بر قلب گيتي حكمراني ميكند ،برجزيره جهاني (روسيه) نيز حكم ميراند و قدرتي كه بر جزيره جهاني حكمراني ميكند ،كنترل جهان را در اختيار دارد! " به نظر مكيندر ،هر
قدرتي كه جزيره جهاني را تحت كنترل داشته باشد ،در واقع ميتواند بيش از  50درصد جهان را كنترل كند .به باور وي ،مقياس و موقعيت كانوني" قلب گيتي" آن را به كليدي
راهگشا براي كنترل "جزيره جهاني" مبدل ساخته است .پرسش مهم در اين زمينه چگونگي كنترل قلب گيتي است!؟ شايد اين پرسش ،بيمورد بهنظر آيد زيرا تا پيش از سال
 ،1904امپراطوري روسيه به مدت چندين قرن بر پهنه بزرگي از ولگا تا سيبري حكمراني داشته و اين تسلط تا قرن نوزدهم نيز بر قرار بوده است (ر.ك .منابع و مآخذ بخش
سوم).
** سپايكمن با يادآوري گفته معروف مكيندر "هر قدرتي كه اروپاي شرقي را كنترل ميكند ،بر اروپا نيز حكمراني ميكند و هر قدرتي كه اورآسيا را كنترل ميكند ،سرنوشت
جهان را تحت كنترل دارد" ،نظريه مكيندر را تمام و كمال نپذيرفته و گفته معروف وي را بازآرايي كرده و ميگويد" :هر قدرتي كه حريم امنيتي جغرافيايي را كنترل ميكند بر
اورآسيا حكمراني ميكند و هر قدرتي كه براورآسيا حكمراني ميكند سرنوشت جهان را كنترل ميكند"(همان منبع).
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ناگزير است طرحهاي ديگري را كه روسيه نيز در آنها مشاركت

عزم اياالت متحده براي تحقق رهيافت خوداتكايي در تامين

دارد را مورد بررسي قرار دهد!".

انرژي ،بر دو هدف اصلي تمركز دارد .نخست اينكه ،اياالت متحده

در بحبوحه چالشها و بياطميناني موجود در عرضه و تقاضاي

بهعنوان بزرگترين مصرفكننده نفت و گاز جهان در عرصه توليد

انرژي ،كشورهاي داراي منابع گاز طبيعي و در راس آنها ،ايران و

حاملهاي انرژي به حد خوداتكايي رسيده و خود را از وابستگي به

روسيه با آگاهي از نياز روزافزون اتحاديه اروپا به انرژي ،بهويژه به

منطقه بحرانزده خاورميانه و شمال آفريقا،كه در حالحاضر بهار

گاز طبيعي ،هر دو در انديشهي ايجاد "اوپك گازي" هستند تا بلكه

عربي در جايجاي آن به خزان نشسته است ،برهاند .دوم اينكه،

توتازهاي بيمهاباي شركتهاي
همانند اوپك نفتي بتوانند با تاخ 

با رسيدن به اين خوداتكايي ،روسيه و كشورهاي حاشيه خليج

نفتي در زمينه تعيين حاشيه قيمتي براي گاز طبيعي مقابله

فارس را از تعيين قيمتهاي باالتر براي گاز صادراتي خود باز

كنند!! وجود پيمان شانگهاي نيز همنوايي و همسويي كشورهاي

دارد! طبيعي است كه با پيشبرد اين رهيافت استراتژيك ،موقعيت

روسيه ،ايران و چين را در زمينه اتخاذ سياست مشترك درباره

اياالت متحده آمريكا بهعنوان يگانه ابرقدرت جهان بيش از پيش

انرژي ،تقويت ميكند.

تقويت و تحكيم خواهد شد.

بيگمان ،در يك سوي معادله توازن قدرت در جهان ،اياالت

بيگمان ،تصميم جسورانه آمريكا از پشتيباني سندهاي مطالعاتي

متحده آمريكا قرار دارد كه با اطالع از اهميت حياتي تسهيل

موسسات معتبرتحقيقاتي آن كشور بهرهمند بوده است .ناظران

تامين انرژي براي همپيمانان اروپايي خود ،در صدد استفاده از

بينالمللي و آيندهنگران ،برآيند چنين رويكردي را بسيار

فرصت فراهمشده براي توسعه بهرهبرداري از منابع نفت و گاز

گستردهتر از آنچه بهنظر ميرسد ،برآورد ميكنند .از ديدگاه

شيل آن كشور برآمده و با نهادينه كردن استراتژي خود اتكايي در

آنان ،انباشت بدهيهاي  17تريليون دالري آمريكا از يك سو

توليد نفت و گاز در دستور كار خود ،تالش ميكند هرچه زودتر

و ژرفاي بحران ناشي از ركود دامنگير اقتصاد آن كشور از سال

(تا سال  2015يا  )2016خود را از منابع نفت و گاز وارداتي

 2008بهبعد از سوي ديگر ،همچنين ظهور كشور چين بهعنوان

خاورميانه بينياز كند .از مرور برنامههاي توسعهي عربستان

يك قدرت اقتصادي توانمند و عزم روسيهي جديد براي برپايي

سعودي (بهعنوان همپيمان استراتژيك اياالت متحده آمريكا در

امپراطوري اورآسيايي ،جملگي اتخاذ چنين رويكرد استراتژيكي

منطقه) نيز چنين برميآيد كه استراتژيستهاي توسعه اقتصادي

را ايجاب كرده است .افزون بر اين ،اياالت متحده با پيشبرد

عربستان سعودي با آگاهي از امكان رسيدن اياالت متحده به

اين رهيافت ،ميتواند با كاهش تدريجي حضور خود در نقاط

خودكفايي درتامين انرژي ،برنامههاي توسعه اقتصادي خويش

استراتژيك جهان ،بهويژه در خليج فارس ،از كسري بودجه

را با در نظر گرفتن احتماالت و شرايط اقتضايي آينده تدوين

ساليانه و از ميزان بدهيهاي خود كاسته و در عوض ،حضور خود

كردهاند .طبق پيشبيني كارشناسان ،بر اساس اين استراتژي،

را در جنوب شرقي آسيا ،كه جوالنگاه قدرت غولآساي چين

عربستان سعودي حتي در صورت از دست دادن بازار صادراتي

است ،تقويت كند .رخداد اينگونه تحركات ،چشمانداز نويني از

نفت خام خود در نيمكره غربي و تنزل قيمت به زير  70دالر نيز

جغرافياي سياسي /اقتصادي را با برآيندهاي زير ترسيم ميكند:

همچنان قادر است ضرب آهنگ رشد اقتصادي خود را (به شرط

 -امكان دگرگوني مرزهاي جغرافيايِ سياسي منطقه خاورميانه

تداوم ثبات سياسي) حفظ كند.

و شمال آفريقا.1
1- MENA
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 -ظهور اتحاديه اورآسيايي با اتحاد روسيه ،بالروس و قزاقستان (و

استراتژي مبتني بر سياست خوداتكايي در انرژي اياالت

به احتمال زياد ،با حضور ازبكستان ،تاجيكستان و قرقيزستان

متحده آمريكا

در مرحله بعدي) به رهبري روسيه و افزايش ثبات سياسي

نشانههاي آغاز ركود اقتصادي اخير جهاني كه از نيمهي دوم دهه

كشورهاي واقع در حاشيه امنيتي 1آن كشور.

 2010پديدار شد ،با وجود اينكه از رخداد بحراني جهانشمول

 -امكان شكلگيري اتحاديههاي بازرگاني همسو با سياستهاي

و قابل مقايسه با بحران بزرگ  1933-1929خبر ميداد ،اما

اورآسيايي روسيه در حاشيه امنيتي آن كشور و افزايش

بسياري از كارگزاران بازار پولي و سرمايهاي (در اياالت متحده)

تفاهم و همسويي سياسي و همكاري اقتصادي بيشتر ميان

آن را ناديده گرفته و با انتشار گسترده انواع اوراق مشتقه 2و نقل

كشورهاي عضو پيمان شانگهاي.

و انتقال آنها در مقياس بينالمللي ،به سوداگري در بازارهاي

 -كاهش درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام و گاز صادراتي

سهام و بازارهاي مالي جهان ادامه دادند ،كه برآيند آن سرايت

كشورهاي داراي منابع نفت و گاز خليج فارس (حوزه اوپك و

بحران مالي از آمريكا به ديگر بازارهاي پولي و مالي جهان بود.

خارج از اوپك ،ازجمله روسيه) بهسبب كاهش تدريجي قيمت

ژرفاي اين بحران و آثار مخرب برجاي مانده از آن براي چندمين

نفت خام تا حدود زير  80دالر از سال  2015به بعد و به تبع

بار درسي پندآموز به قدرتهاي اقتصادي جهان داد .اقتصاددانان

آن،كاهش قيمت گاز طبيعي صادراتي اين منطقه ،كه ميتواند

برجسته جهان كه از مدتها پيش از ضعف ماهيتي و ساختاري

چشمانداز رشد و توسعه اقتصادي را در اين منطقه حساس

نظام اقتصاد ليبرال (مبتي بر بازار آزاد) آگاه بودند ،به دولتمردان

تغيير داده و آن را با بيثباتيهاي نامنتظر اجتماعي و سياسي

هشدار دادند كه اينگونه نظامها بهسبب وابستگي به مواد خام

مواجه سازد.

و اوليه وارداتي و گراني فزاينده قيمت جهاني اين مواد (بهويژه

درادامهي اين بخش از جستار كنوني بيمناسبت نيست به اين

حاملهاي انرژي) ،بههيچ روي از خطر بروز ركود اقتصادي فراگير

نكته اشاره شود كه اغلب پژوهشگران بر اساس روال رايج ،همواره

(كه توسل به سياستهاي مالي منجر به سوداگري ،به بهانه

براي بررسي و تحليل مسايل موردنظر در عرصههاي گوناگون

تشويق توليد ومقابله با ركود ،از پيامدهاي خطرناك آن بهشمار

بيشتر منابع و مدارك منتشرشده در غرب را مورد استناد قرار

ميآيد) مصون نيستند!

ميدهند .به باور نگارنده ،براي نتيجهگيري مطلوب ،شايسته

بهنظر ميرسد ،دولت اياالت متحده آمريكا (دولت كنوني اوباما)

است از رويكرد يكسويه در هر مطالعه و تحقيقي اجتناب شود

بهمنظور مقابله با بحران اخير ،اينبار هشدار اقتصاددانان را جدي

تا نتيجهگيري مطلوب و تحليل بيطرفانه از موضو ِع مورد تحقيق،

گرفته و استراتژي نوين چند -منظورهاي را براي برونرفت از

امكانپذير گردد .در اين پژوهش بهمنظور افزودن بر غناي مطالعه،

بحران كنوني به اجرا گذاشته است .اين استراتژي در وهلهي

ديدگاهها و باورداشتهاي پژوهشگران روسي نيز (بدون دخل

نخست ،كاهش كسري بودجه ساالنه و در پي آن،كاهش تدريجي

و تصرف) ،كه در سوي ديگر معادلهي توازن قوا در جهان قرار

بدهي كالن آن كشور را (كه نزديك  17تريليون دالر و معادل

ميگيرند ،در پيوست شماره  1اين نگاشته در اختيار خوانندگان

يك سال توليد ناخالص داخلي است) هدف گرفته است .بيگمان،

قرار گرفته است (توضيح نگارنده).

اتخاذ اين استراتژي بدون ايجاد توازن در موازنه بازرگاني خارجي

1- Rim-land
2- Derivatives
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و موازنه پرداختهاي آن كشور نهتنها برونرفت از بحران را

مناقشات مرزي ،و سر انجام بروز جنگهاي منطقهاي را فراهم

امكانپذير نميكند بلكه بر شدت وخامت آن نيز ميافزايد .با

كند .بديهي است كه حتي آن گروه از كشورهايي كه به يمن

اتخاذ استراتژي جديد ،اياالت متحده آمريكا بهعنوان بزرگترين

برخورداري از مواهب نفت خام و گاز طبيعي در گذشته موفق

اقتصاد جهان و بزرگترين مصرفكننده حاملهاي انرژي ،ناگزير

به توسعه اقتصادي خود و جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي

است كه با توسعه بهرهبرداري از منابع نفت و گاز شيل خود بخش

شده اند ،پس از درگير شدن با اينگونه مسايل ،به احتمال زياد

عمدهاي از نياز به حاملهاي انرژي را از منابع داخلي تامين كرده

با فرار سرمايه مواجه شده و جوامع اين كشورها نيز ناگزير دچار

و به تدريج از اتكاي خود به واردات اين مواد از خارج (تا رسيدن

آشوبها و ستيزهاي دروني ميگردند.

به حد خودكفايي در توليدحاملهاي عمده انرژي) ،اجتناب كند.

در ادامهي نگرش به استراتژي نوين اياالت متحده آمريكا مبني

چنانچه پيشتر عنوان گرديد ،معادله عرضه و تقاضاي جهاني

بر "توسعه بهرهبرداري از منابع نفت و گاز شيل به موازات

انرژي نيز دو طرف عمده دارد .در يك سوي آن اياالت متحده

بهرهبرداري از نفت وگاز فسيلي و اثرات تعيينكننده آن بر توازن

آمريكا بهعنوان بزرگترين توليدكننده و مصرفكنندهي انرژي

قدرت ميان شرق و غرب از يك سو و تاثير آن بر جغرافياي

(اخيرا چين رتبه نخست را احراز كرده است) قرار دارد و در

اقتصادي و سياسي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از سوي ديگر،

سوي ديگر ،كشورهاي صادركننده حوزه اوپك و ساير كشورهاي

بيمناسبت نيست كه نگاهي كوتاه به اهداف استراتژيك آمريكا

توليدكنندهي نفت خام قرار دارند .طبيعي است كه هر تغييري

و روسيه نوين (والديمير پوتين) و نقشهاي جهاني آنها داشته

دريك سوي معادله تغييراتي را در سوي ديگر بهوجود ميآورد.

باشيم .همانگونه كه پيشتر مطرح شد ،سپايكمن (جغرافيدان

اگرچه هدف استراتژي جديد آمريكا تنها به رهيافت خوداتكايي

شهير آمريكايي) با تاييد بخشي از نظريه معروف هارتلند

در انرژي محدود است و آن كشور بههيچ روي در صدد تضعيف

مكيندر(جغرافيدان معروف انگليسي) چشمانداز بنيادين اهداف

اقتصادي كشورهاي دارنده منابع انرژي (نفت خام وگار طبيعي)،

استراتژيك آمريكا را در عرصه جهاني بر اساس"نظريه ريملند"،

بهويژه دوستان آن كشور در خاورميانه نيست ،اما بيترديد ،كاسته

ترسيم كردكه گزيدههاي برداشت شده از منابع معتبر زير مويد

شدن تدريجي تقاضاي آمريكا براي واردات نفت خام از حوزه

آن است:

اوپك ،ميتواند موجب كاهش درآمدهاي حاصل از فروش نفت

"ððجغرا فيا يكي از اساسيترين عوامل سياست خارجي بهشمار

خام (دالرهاي نفتي) اين كشورها گرديده و ضرب آهنگ توسعه

ميآيد زيرا "جغرافيا يك واقعيت پايدار است"! واقعيتهاي

اقتصادي آنها را كه بهشدت به اقتصاد نفت وابسته است ،كندتر

جغرافيايي دگرگون نميشوند ،اما مفهوم آنها در سياست

كند .از طرفي ،كاهش آهنگ رشد اقتصادي ناشي از خيزش توفان

خارجي تغيير ميكند"(.به نقل از :جغرافياي صلح)

شورشها و انقالبهاي اجتماعي از سال  2011به اين سو در
خاورميانه و شمال آفريقا نيز ميتواند با همافزايي منفي موجب

فرعي جنگهاي بزرگ است".

افزايش بيكاري نسل جوان و كاهش سطح استاندارد زندگي

 "ððشواهد تاريخي نشان نميدهند كه كشورها با ايجاد اتحاديهها

خانوادهها گرديده و دوران گذار از اين بحرانها را طوالنيتر كند.

و سازمانهاي محدودكنندهي قدرت خود ،عظمت و اقتدار

تداوم بحران اجتماعي و سياسي در اين منطقه نيز ميتواند

خود را به مخاطره انداخته باشند .كشورها همواره در انديشه

برآيندي وخيم (ايجاد چرخه شوم) در پي داشته و موجبات

مهار كردن نيروي ساير كشورها هستند".

بروز شورشهاي داخلي بيشتر ،ستيزهاي قومي فراگير و بروز
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"ððتحول در افقهاي دوردست در عرصه بينالمللي ،محصول

"ððواقعيت اين است كه دولتها تنها در پي ايجاد توازن در
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قدرت به نفع خود هستند .هدف نه در ايجاد تعادل كامل ،بلكه

موقعيت ابرقدرتي از دست داده خود را (كه بهمدتي بيش از

در تحقق حاشيه امنيتي مناسب براي آنها خالصه ميشود".

هفتاد سال دوام آورد) در برابر اردوگاه غرب به رهبري اياالت

"ððداشتن قدرتي مشابه قدرت دشمن امنيت واقعي ايجاد

متحده بهعنوان هماوردي جديد ،باز يابد!؟

نميكند ،تنها با كسب قدرت بيشتر امنيت به حاصل ميشود.
با كنترل نيروي يك فرد هيچ امكان عملي ايجاد نميشود،

از ديدگاه استراتژيستهاي روسيه نوين ،آن كشور براي بازيابي

تنها زماني كه به اندازه كافي قدرت وجود داشته باشد ،فرصتي

موقعيت تعيينكننده خود در معادله توازن جهاني قدرت ميتواند

براي تنظيم سياست خارجي مثبت بهوجود خواهد آمد".

در جوار قدرت نظامي و تسليحاتي خويش ،از منابع نفت و گاز

"ððدر فراگرد تكوين نظريهها ،بهبود مستمر موقعيت و اقتدار

طبيعي خود نيز بهعنوان مهمترين ابزار و اهرم اقتصادي /سياسي

نسبي دولتها ميتواند اهداف نظريهها را محقق نمايد .توازن

بهرهبرداري كند .سياستمداران آن كشور توصيه ميكنند

مطلوب با خنثي كردن قدرت ساير دولتها حاصل ميآيد و به

روسيه و كشورهاي صادركننده نفت خام و گاز در خاورميانه

دولت توانمند امكان ميدهد "قدرتي تصميمساز و بلندآوازه"

موقعيت بيبديل خويش را بهعنوان بزرگترين عرضهكنندگان

قلمداد شود".

نفت و گاز جهان حفظ كرده و اقدامات خود را با بهرهگيري از

"ððتوازن سياسي نه هديهاي از جانب خداوند است و نه از

تجربيات اوپك ،در زمينهي قيمتگذاري نفت و گاز هماهنگ

طريق شرايط ثبات ذاتي قابل تامين است .توازن سياسي

كنند .اما اين سياستمداران در عينحال با توجه به نياز مبرم به

با "دخالت فعاالنه انسان و بهكار گرفتن نيروهاي سياسي

اجراي طرحهاي توسعه و سرمايهگذاري مشترك در اين زمينه،

بهدست ميآيد .دولتها نميتوانند منتظر فرا رسيدن زمان

چشمانداز مورد انتظار براي روسيه و كشورهاي خاورميانه را ،كه

سرخوشي بمانند --زمانيكه قدرت كسبشده بتواند بهگونهاي

مستلزم مشاركت شركتهاي غربي است ،چندان اميدبخش تلقي

معجزهآسا ،توازن صلح و امنيت را به ارمغان آورد!! دولتهاي

نميكنند .يكي از داليل بازدارنده و نا اميدكننده بر اين واقعيت

خواهان بقاي خويش بايد آماده جنگيدن براي ايجاد توازن در

داللت دارد كه شركتهاي غربي تكنولوژي پيشرفته الزم براي

برابر قدرت برتري جوي زمان خود باشند.

اكتشاف و توليد نفت و گاز در شرايط دشوار را در انحصار خود

"ððملتهايي كه تنازع براي كسب قدرت را ناديده ميانگارند و
عامدانه ناتواني را انتخاب ميكنند ،نقش خود را در اثرگذاري
بر مناسبات بينالمللي به اهريمن واگذار ميكنند و فرصت را
براي هميشه از دست ميدهند".
ððدر سوي ديگر معادله توازن قدرت در جهان ،روسيه نوين

دارند و حاضر نيستند كه آن را به هر بهايي در اختيار رقيبان
خود قرار دهند.

فرصتها و چالشها براي روسيه در كارزار رقابت

با اياالت متحده آمريكا

(به رهبري والديمير پوتين) قرار دارد كه پس از فروپاشي

پژوهشگران اقتصاد سياسي روسيه نوين* ،رخدادهاي توفاني اخير

اتحادجماهير شوروي (سابق) در سال ،1992ناگزير به قدرتي

جهان عرب براي روسيه را هم از منظر فايده و هم بهلحاظ زيان

درجه دوم (و با باال رفتن رتبه چين بهعنوان دومين قدرت

واجد اهميت تلقي ميكنند .به نظر آنان ،روسيه نهتنها ميتواند

اقتصادي جهان) به رتبه سوم جهاني تنزل كرده است! روسيه

نقش خود را بهعنوان يك بازيگر كليدي در اين وضعيت بهنمايش

نوين اكنون درصدد است كه در پوشش نظام سرمايهداري

گذارد ،بلكه توانايي آن را دارد كه افزون بر اثرگذاري بر تصميمات

جديد به قدرتي همتراز با اياالت متحده آمريكا دست يافته و

جامعه بينالمللي در ارتباط با اغلب مسايل جاري منطقه ،در
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وضعيت دروني خود منطقه نيز منشا اثر باشد* .يكي از نقاط

است اما ادامه اختالف نظرها دربارهي بحران سوريه ممكن است

قوت براي روسيه بر محور اين واقعيت دور ميزند كه در زمينه

به اين مناسبات بهطور جدي خدشه وارد كند .افزون بر اين،

مسايل و مباحث بسيار مهم و اساسي ،باكشور چين و به ميزان

مسلمان بودن بخش قابل توجهي از جمعيت روسيه بهعنوان

كمتري با همتايان و شركاي خود در پيمانهاي ( BRICSگروه:

يك واقعيت ،راه را براي تقويت مناسبات و پيوندهاي روسيه با

برزيل ،روسيه ،هند ،چين و آفريقاي جنوبي) و** ( SCOگروه

جهان اسالم ،بهويژه كشورهاي خاورميانه ،هموار ميكند .اما در

پيمان شانگهاي :روسيه ،چين ،مغولستان ،ازبكستان ،تاجيكستان،

عين حال ،بايد توجه داشت كه اين وضعيت ممكن است با به

قرقيزستان) همكاري ميكند .از سوي ديگر ،روسيه برخي از

قدرت رسيدن مسلمانان افراطي ،تهديدهاي جدي تازهاي پديد

قراردادهاي خود را ،در پي سقوط بعضي از رژيمهاي خاورميانه و

آورد و در كوتاهمدت ،ممكن است سياستهاي روسيه به موازات

شمال آفريقا ،از دست داده است .افزون بر اين ،از آنجا كه تدوام

سياستهاي شركاي خاورميانهاي آن تحت نفوذ و تاثير گسترش

سياست روسيه با توجه به بحران سوريه موجبات انتقاد از روسيه

فعاليتهاي بيثباتكننده توسط سلفيها و اخوان المسلمين

را فراهم كرده و حتي رويكردهاي تعدادي از دولتها و محافل و

در مناطق اسالمي و كشورهاي همجوار در آسياي مركزي قرار

افكار عمومي را در حمايت خارجي از دخالت بهنفع نيروهاي

گيرد!؟( همان ماخذ).

مخالف رژيم سوريه و بر عليه رويكرد روسيه برانگيخته است ،لذا
روسيه بدون صرفنظر كردن از موضع پيشين خود در تالش براي

به باور اين استراتژيستها ،بهسبب عدم دسترسي روسيه

چيرگي بر اين مشكل و جبران كاستيها ،بهسختي ميتواند با

به تكنولوژيهاي پيشرفته الزم براي بهرهبرداري بهينه و

اينگونه مسايل برخورد منطقي كند (همان ماخذ)**.

مقرونبهصرفه از منابع نفت و گاز ،توان صادراتي روسيه در اين دو
حامل انرژي از هماكنون تحت فشار قرار گرفته است .در شرايط

بر اساس سناريوي فرضي پژوهشگران و استراتژيستهاي روسيه،

كنوني ،صادرات گاز روسيه به اسرائيل در حال قطع شدن است.

در كوتاهمدت ،و حتي در ميانمدت ،احتمال شكلگيري يك

در پي اكتشافات جديد صورتگرفته در ميدانهاي نفت و گاز

فرايند پيچيده در اين منطقه بسيار زياد خواهد بود  -فرايندي

خاورميانه (ايران ،عراق ،اسرائيل و .....از سال  2009به اين طرف)

كه تماسهايي را ميان مسكو و نيروهاي سياسي جديد ،بهويژه

و افزايش ذخاير موجود ،جغرافياي اقتصادي منطقه بهگونهاي

سازمانهاي اسالمگرا و گروههاي ليبرال ،برقرار خواهد كرد .در

نامنتظر تغيير كرده است .در اين ميان ،افزون بر افزايش ميزان

اين ميان ،دولتهاي خاورميانه تا حدودي به توسعه مناسبات با

منابع نفتي كشفشده در عراق و باالرفتن توان توليدي آن كشور

روسيه بهعنوان يك نيروي با نفوذ جهاني ،عالقهمند خواهند شد

و ارتقا به رتبه دوم صادركننده نفت خام اوپك ،اسرائيل نيز كه تا

زيرا آنها نياز مبرمي به ايجاد تنوع در مناسبات و روابط خارجي

كنون يك واردكننده سنتي حاملهاي انرژي بوده است ،بهزودي

خود خواهند داشت.

به خودكفايي نايل شده و خواهد توانست تا سال  2016و 2017

از ديدگاه سياستمداران روسيه ،با وجود اينكه مناسبات روسيه

به يك صادركننده انرژي تبديل شود (بر اساس يافتههاي زمين

با تركيه در دهه اخير به باالترين سطح اعتماد متقابل ارتقا يافته

شناختي ،كل ذخاير گاز طبيعي در ميدانهاي گازي آن كشور تا

* -توافق اخير اياالت متحده آمريكا و روسيه (به ابتكار روسيه) ،براي خلع سالح شيميايي سوريه ،مويد اين ديدمان است.
**- Outlook for the situation in the Middle East in the Period up until 2020", by Alexander Akrimov, and Vitaly Naomkin.

36

سخن پاياني

تابستان سال  2011به ميزان  720تريليون فوت مكعب برآورد
شده شده است)(همان ماخذ) .در اين ميان ،ايران بهعنوان يكي
از رقيبهاي بالقوه روسيه در بازار گاز تلقي ميشود .اين كشور
با در اختيار داشتن دومين ذخيره بزرگ جهاني گاز طبيعي (كه
با اكتشافات اخير به رتبه نخست صعود كرده است) ،هنوز در
سطح واردكننده برخي از حاملهاي انرژي باقي مانده و در حال
حاضر تالش ميكند كه به يك صادركننده بزرگ تبديل شود،
اما تحريمهاي اعمال شده بر ايران ،اجراي طرحهاي توسعه را
با دشواريهاي فزايندهاي مواجه كرده و مانع از تحقق اين هدف
شده است (همان ماخذ).

سخن پاياني:
از آنجا كه ،توسعه اقتصادي و اجتماعي بهعنوان يكي از مباحث
كليدي بررسي مسايل اين منطقه در دورهي ياد شده با منابع و
ذخاير نفت و گاز ،گره تاريخي خورده است ،لذا با نگاهي ژرف
پيش روي آن
به چشمانداز رشد و توسعه اقتصادي و چالشهاي ِ
دركشورهاي مهم اين منطقه (كه در پيوست شماره  1اين
نگاشته توسط پژوهشگران روس مورد تحليل قرار گرفته است)
در جوار مطالعات و تحقيقات انجامشده توسط موسسات غربي،
ميتوان اثرگذاري استراتژيهاي غرب و شرق را در سياستهاي
داخلي و خارجي اين منطقه حساس بهگونهاي دقيقتر و شفافتر
مورد تحليل قرارداد (تحوالت اخير خاورميانه و پيشگامي روسيه در
جلوگيري از حمله احتمالي اياالت متحده به سوريه بهسبب كاربرد
سالح شيميايي توسط آن كشور برعليه مردم خود و توافق آمريكا و
روسيه در زمينه خلع سالح شميايي سوريه ،گواه بارزي بر اين كارزار
است (پژوهشگر) .از طرفي ،پيچيدگي فزاينده مسايل و چالشهاي
روياروي بسياري از كشورهاي منطقه ،بهويژه منطقه خاورميانه و
شمال آفريقا ،ايجاب ميكند كه در اينگونه پژوهشها ،از تعبيرها،
تفسيرها و تحليلهاي سطحي اجتناب شود و نتيجهگيري از مباحث
و گفتمانهاي طرحشده در پژوهش و داوري دربارهي آنها برعهده
خوانندگان كنجكاو و پويندگان فرزانه گذاشته شود.
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منبعها و ماخذهاي مورد استفاده در اين پژوهش در پينوشت

پايداري را به تصوير كشيده است .با اجراي اين استراتژي ،عربستان

پيوست  1به تفصيل ارايه شدهاند!

سعودي خواهد توانست هدف خود را در كاهش صدور نفت خام از
 65/8درصد كنوني به  19/5درصد محقق نموده و سهم ساير اقالم

پيوست شماره 1

صادراتي خود را از  28/8درصد فعلي به  59/8درصد و سهم صادرات

چشمانداز توسعه اقتصادي -اجتماعي در خاورميانه -شمال آفريقا و

خدمات را از 7/4درصد كنوني به  20/7درصد افزايش دهد*.

اورآسيا (از ديدگاه پژوهشگران روس(*:

كشور عربستان سعودي ،قطر و امارات عربي متحده بهسرعت در
حال بهبود دادن فضاي سرمايهگذاري خويش (پيششرط رشد

الف :قوتها ،فرصتها ،ظرفيتها و قابليتهاي كشورهاي توانمند

پايدار اقتصادي) هستند .در دوره  ،2010-2005عربستان سعودي رتبه

منطقه:

جهاني خود را در فضاي كسب و كار (تعريفشده توسط بانك جهاني)

طي دو دهه  ،2010 -1990كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا و ناحيه

از  67به  13ارتقا داده است .اين كشور با اجراي برنامههاي استراتژيك

آسياي غربي رشدهاي اقتصادي غير متناظر و بسيار متفاوتي را تجربه

آباداني در بلندمدت نيز در حفظ روند توسعه پايدار موفق خواهد بود.

كردهاند .سه كشور :عربستان سعودي بهعنوان بزرگترين صادركننده

با وجود تحوالت پيشگفته و به شرط ثبات اجتماعي /سياسي ،اهميت

نفت خام اوپك و امارات عربي متحده و اميرنشين قطر (امارات مهم

كشورهاي عربي صادركننده نفت در حوزه خليج فارس فزوني خواهد

عضو شوراي همكاري خليج فارس) سريعترين ضرب آهنگ رشد

گرفت ،بهطوريكه ،مجموع توليد ناخالص داخلي اين كشورها تا سال

اقتصادي را در دو دهه گذشته تجربه كردهاند .در حاليكه اين گروه

 2020به  2تريليون دالر ،كه معادل  1/7درصد توليد ناخالص جهاني

توانستهاند فضاي سرمايهگذاري خويش را بهگونه چشمگيري بهبود

است ،افزايش مييابد.

دهند ،برخي ازكشورهاي ديگر منطقه نهتنها از سرمايههاي خارجي
بينصيب ماندهاند ،بلكه با فرار سرمايههاي ملي خويش نيز مواجه

تسريع سرمايهگذاري در چارچوب استراتژي توسعه عربستان سعودي تا سال

شدهاند.

 2024تنها بر سرمايهگذاري خصوصي استوار خواهد بود .هدفهاي برنامههاي

قابل ذكر است كه ،جذب سرمايههاي خارجي بههمراه تكنولوژيهاي

توسعه بر افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي با ميانگين ساالنه ي 10/3

نوين ،بهعنوان پيششرط رشد پايدار اقتصادي ،عامل اصلي توسعه

درصد تاكيد گذاشته و رشد ساالنهي سرمايهگذاري بخش عمومي ميبايست

همهجانبه اين گروه بوده و پايداري روند پيشرفت آنها با اجراي

به  8/7درصد محدود شود .در كوتاهمدت ،عامل ريسك موجود براي اين كشور،

برنامههاي توسعه پيوسته امكانپذير شده است.

كاستي گرفتن ذخاير نفتي آن كشور است كه از توليد فزايندهي آن كشور

استراتژي بلندمدت تدوينشده براي توسعه اقتصادي عربستان
سعودي (افق )2024با اجراي برنامههاي پنجسالهي هشتم(-2005

براي جبران كمبودهاي بازار نفت خام ناشي از تحريمهاي وضعشده به ايران
بهوجود آمده است.

 )2009و برنامه نهم ( ،) 2014-2010چشمانداز توسعه اقتصادي

* -توضيح :مباحث مطرح در پيوست شماره  ،1جملگي برداشتي بيكم و كاست از ديدگاه پژوهشگران " شوراي امور بين المللي روسيه" است.
"Outlook for the situation in the Middle East in the Period until 2020, by Alexander Akrimov, and Vitaly Naomkin.
RIAC(Russian International Affairs Council).
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مشتريان عمده نفت عربستان سعودي را تا سال  2020كشورهاي

اين گروه از كشورها از مبلغ  1/8تريليون دالر كنوني فراتر رفته (كه دو

آسيايي (چين در راس قافله) تشكيل خواهند داد .افزون بر اين ،بايد

برابر مجموع توليد ناخالص داخلي اين كشورها است) و باالترين سهم از

انتظار داشت كه خودكفايي در انرژي كه احتمال دارد غرب به آن

سرمايهگذاريهاي صورتگرفته در اياالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا را

دست يابد( ،باتوجه به منابع ميدانهاي كشفشده در برزيل ،منابع

(بيش از  300ميليارد دالر) به خود اختصاص ميدهند .كشورهاي اين منطقه

نفت و گاز كانادا ،ونزوئال و )...بتواند اثر ژرفي بر مناسبات موجود ميان

در عين حال دريافتكننده سرمايهگذاري مستقيم خارجي هستند كه بخش

جهان عرب و اياالت متحدهي آمريكا بگذارد.

عمدهاي از آن در خاورميانه به عربستان سعودي ،قطر و در آسياي غربي

از ديدگاه استراتژيستهاي روسيه نوين ،خاورميانه بهعنوان

به تركيه اختصاص دارد .بخشهاي عمده مناسب براي سرمايهگذاري در

بزرگترين عرضهكننده نفت و گاز طبيعي (تامين بيش از دو سوم

كشورهاي عربي حوزه خليج فارس در برگيرنده صنايع پتروشيمي ،متالورژي،

نفت تحويلي به جهان) و همچنين عرضهكنندهي رهيافتهاي

آلومينيم ،سيمان و مصالح ساختماني ،صنايع معدني و خوراكي ،تسهيالت

تكنولوژيك در انواع زمينهها ،از تكنولوژي نظامي تا كشاورزي

زيربنايي و خدمات است (همان ماخذ).

(مانند تكنولوژيهاي توسعه داده شده در اسرائيل)خواهد بود؟ در

بهطور كلي ،اهميت كشورهاي عربي صادركننده نفت در حوزهي

عين حال ،روند بسيار نيرومند و پايداري در راستاي افزايش ظرفيت

خليج فارس بهطور يقين فزوني خواهدگرفت .مجموع توليد ناخالص

توليدي منطقه (مانند تركيه) در ساخت محصوالت صنعتي و توليد

داخلي اين كشورها تا سال  2020به حدود  2تريليون دالر افزايش

فرآوردههاي پتروشيمي(نظير عربستان سعودي) مشاهده ميشود.

خواهد يافت كه  1/7درصدي توليد ناخالص داخلي جهان خواهد بود.

بيداري عربي كه در سال  2011از اهميت تاريخي در منطقه بهرهمند

تداوم موفقيت اين منطقه در گرو گزينههاي توسعه اقتصادي انتخاب

گرديد و بعدها "بهار عربي" (كه هماكنون به خزان عربي تبديل شده است!)

شده مبتني بر رويكرد زير خواهدبود:

نام گرفت ،قابل قياس با فروپاشي و تجزيه امپراطوري عثماني در جنگ

" اعتالي اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي  -اجتماعي پايدار همراه

جهاني اول است ،كه در پي خود به ظهور و پيدايش كشورهاي مستقل

با رويكرد به استراتژي مبتني برگذار آرام سياسي" ،يا" :تسريع

همسود (مشترك المنافع) در نواحي تحت حاكميت فرانسه و امپراطوري

اصالحات سياسي" در صورت كسب موفقيت كمتر از حد مورد انتظار

عثماني منجر شده و در فرجام خود موجبات شكلگيري كارزارهاي ملي و

از اجراي سياستهاي توسعه اقتصادي".

رهاييبخش از استيالي ديرينه استعماري را طي سه دهه گذشته ،براي اين

كشور تركيه بهعنوان پيشتاز توسعه در منطقه آسياي غربي،

كشورها به ارمغان آورده است.

چشمانداز توسعه دگرگونهاي ارايه ميكند .ثبات توسعهي اقتصادي

در ادامهي اين تحوالت ،خاورميانه بهعنوان مركز مالي جهاني (به

كالن و نقش فزاينده بخش خصوصي در رشد اقتصادي آن كشور در

مركزيت امارات عربي متحده) نقش برجستهاي پيدا كرده و در

سالهاي آتي از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود .برنامه توسعهي

دهه آينده بهعنوان بزرگترين واردكننده انواع محصوالت صنعتي

تدوينشده كشور تركيه توسط رهبران آن كشور ،كه تا سال 2023

و كشاورزي بهشمار خواهد آمد .كشورهاي عربي ناحيه خليج فارس

(كه مقارن با برگزاري جشن صد سالگي تاسيس جمهوري تركيه

موقعيت خود را به مثابه صادركننده عمده سرمايه حفظ خواهند كرد.

خواهد بود) تركيه را در جرگهي  10كشور صنعتي اول جهان جاي

افزون بر اين مزيتها ،هماكنون ارزش داراييهاي خارجي تحت مالكيت

خواهد داد (رتبهي كنوني تركيه در توليد ناخالص داخلي در رديف
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 17جهاني است) .صرفنظر از اينكه رهبران تركيه بتوانند برنامههاي

حاكم برجهان ،اقتصاد خود را سرپا نگه دارد .انتظار ميرود ايران

جاهطلبالنه خود را اجرا كنند ،به هر روي ،اين كشور وارد عرصهي

با برداشتن گامهاي عملي در انجام اصالحات تدريجي اقتصادي و

رشد و توسعه اقتصادي پويا و پايدار گرديده و خواهد توانست جايگاه

هدايت كشور براي دستيابي به استانداردهاي جهاني الزم ،زمينه

خود را در جوامع بينالمللي معروف مانند  G20تحكيم بخشد.

را براي توسعهي اقتصادي پايدار فراهم كند .با وجود احتمال تداوم

نرخ سرمايهگذاري در تركيه از مرز  21درصد فراتر رفته و حجم

قيمتهاي نفت خام ،انتظار ميرود كه كاهش قابلمالحظهاي در نرخ

سرمايهگذاري مستقيم خارجي بهگونهي چشمگيري افزايش يافته

رشد اقتصادي ايران رخ ندهد!؟ يكي از ويژگيهاي شايان توجه در

است .عمدهترين عامل ريسك موجود در برابر رشد تركيه را ميتوان در

ايران ،دستيابي آن كشور به تكنولوژيهاي پيشرفته ،توسعه ساخت

رويكرد به استفاده از منابع مالي جهاني جستجو كرد .كما اينكه ،كسري

تجهيزات پيشرفته نظامي (موشكي) ،داشتن صنايع داروسازي

تراز پرداختهاي آن كشور در سال  2008به  42ميليارد دالر افزايش يافته

پيشگام و پيشرفت در فنآوريها در تعدادي از بخشهاي اقتصادي

است كه با رقم  1/5ميليارد دالر در سال  2002قابل مقايسه است! طبق

ديگر است(همان ماخذ).

پيشبينيها ،ميزان كسري در موازنه پرداختهاي آن كشور تا سال  2025به

ب :ضعفها و تهديدهاي مطرح در منطقه:

 60ميليارد دالر افزايش خواهد يافت!؟

بهمنظور بررسي جنبههاي خاصي از تحوالت منطقه خاورميانه و

با ادامه اين وضعيت و تداوم روند افزايش مشكالت مالي جهان در

شمال آفريقا بر اساس هرگونه سناريو ،ميتوان عواملي چون نرخهاي

كشورهاي غربي ،تركيه در برابر هرگونه گسترش بحران مالي و

باالي رشد جمعيت در كوتاهمدت ،حادتر شدن هرچه بيشتر مسايل

اقتصادي جهان بسيار آسيبپذير بهنظر ميآيد .از سوي ديگر ،يكي

زيستمحيطي ،كمبود منابع ،كمبود اراضي قابل كشت و بهويژه

ديگر از ويژگيهاي شاخص توسعهي صنعتي در تركيه را ميتوان به

كمبود منابع آب (به استثناي تركيه كه كمبودي به لحاظ آب زراعي

موفقيت شايان آن كشور در توسعهي مجتمعهاي صنعتي نظامي ،كه

ندارد) را در فهرست بررسي قرار داد (همان ماخذ -پژوهشگران شوراي

قادر به توليد محصوالت هوا -فضا و موشك ،كشتيهاي جنگي بزرگ

امور بينالمللي روسيه).

و زير دريايي ،تسليحات و جنگافزارهاي الكترونيك است ،نسبت

منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ناگزير از واردات مقادير زيادي از

داد ( همان ماخذ).

محصوالت خوراكي و غالت است .بهعلت كمبود منابع آب ،توسعه

از ديدگاه اين پژوهشگران ،اقتصاد ايران بهعنوان ثروتمندترين

كشاورزي در اين منطقه نيازمند سرمايهگذاريهاي كالن است .افزون

كشور آسياي غربي ،بهسبب وضع تحريمهاي بينالمللي از سال

بر اين ،توسعه اقتصادي همهجانبه تحت اين شرايط مستلزم توسعه كشاورزي،

 2010به اين سو بهشدت آسيب ديده است .ايران بهگونهي فزاينده

بهسازي زيرساختهاي شهري و صنايع مصرفكننده آب است،كه آن نيز تنها

به صادرات نفت خام وابسته است و ميزان بازرگاني خارجي كشور به

با ايجاد صنايع بسيار مجهز و پيشرفته توليد آب از طريق تصفيه و شيرين

بيش از  45درصد ميزان توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است.

كردن و انتقال آن به مكانهاي نيازمند آب امكانپذير است .بديهي است كه

با وجود دشواريهاي بسيار در دههي اخير ،ايران به كمك منابع

اجراي اينگونه طرحهاي توسعه به سرمايهگذاريهاي كالن نياز دارد.

انساني و طبيعي سرشار خود توانسته است بازار داخلي را بهسوي

در طول چهار دههي گذشته ،سهم جمعيت جوان و بالغ كشورهاي

فعاليتهاي اقتصادي سوق داده و حتي در شرايط بحران اقتصادي

عربي منطقه در هرم سني جمعيت بهصورت مداوم افزايش يافته

پيوست

است .پيشبيني بانك جهاني نير افزايش  30درصدي جمعيت در اين منطقه

سناريوي شماره  :1اين سناريو بر اساس فرايندهاي سياسي منجر به انفجار

را تا سال  2015رقم زده است .با توجه به فرصتهاي محدود براي رشد و

در منطقه فرض شده است .بر اساس اين سناريو ،تنشها و ستيزهاي گوناگون

توسعه صنعتي و كشاورزي در اين منطقه ،فرايند جاري بهشدت به افزايش

وضعيت اقتصادي را تا سر حد كاهش شديد فعاليتهاي اقتصادي وخيمتر

بيكاري دامن خواهد زد كه پيامد آن جمعيت جوان اين كشورها را تحت تاثير

ساخته و با افول كسب و كار ،اقتصاد كشورها به قهقرا كشيده خواهد شد.

قرار خواهد داد .نرخ بيكاري جوانان در كشورهاي خاورميانه در حال

كشورهاي عراق و ليبي شاهداني عيني از احتمال تحقق اين سناريو هستند.

حاضر به حدود  25درصد افزايش يافته است ،كه باالترين نرخ رشد

سناريو ي شماره  :2طبق اين سناريو فرضي ،برآيندهاي اقتصادي خارجي،

بيكاري در جهان بهشمار ميآيد .اين پديده ،نمايانگر نرخهاي باالي رشد

انفجارهاي اجتماعي -سياسي در منطقه را دامن خواهد زد .بحران مالي و

نيروي آماده ورود به بازار كار در منطقه است :نرخ  3/3درصدي در دوره

اقتصادي جهاني ،توسعهي گزينههاي تكنولوژي جايگزين در بخش انرژي-

 ،2010-1980كه با نرخ  2/1درصدي در آسياي جنوبي و  1/5درصدي در

از انرژي خورشيدي تا انرژي بادي همراه با نفت خام و گاز طبيعي قابل

آسياي شرقي قابل مقايسه است.

استحصال از اليههاي رسي(نفت شيل و گاز) -و كاهش نرخ رشد اقتصادي

مساله بيكاري شديد در كشورهاي عربي با كيفيت نيروي كار ارتباط

چين و هند بر روي هم موجب خواهد شد كه ميزان تقاضا براي صادرات مواد

نزديكي دارد .كيفيت نيروي كار در اين كشورها بهشدت پايينتر از

خام مانند نفت و گاز طبيعي بهشدت كاهش يابد .بدينسان ،كاستي گرفتن

ساير كشورهاي در حال توسعه منطقه است .سهم نيروي كار غيرماهر

فرصتهاي اقتصادي در اين ناحيه موجب بروز فرايندهاي مخرب بيشتر در

(ناكارآمد)حدود  60تا  65درصد جمعيت فعال در جهان عرب را تشكيل

فضاي سياسي اين كشورها خواهد شد.

ميدهد،كه از سطح نازل و كيفيت پايين آموزش و پرورش ناشي ميشود .فقر

سناريوي شماره  :3اين سناريو نويد دهندهي "توسعه پايدار" براي منطقه

شديد جمعيت در بسياري از كشورهاي منطقه بهعنوان يك مساله

است .اين سناريو چه در صورت تداوم توسعه اقتصادي جهان و چه در

اجتماعي جدي قامت بر افراشته است .فقر مزمن از اساسيترين

شرايطي كه بحران جهاني موجب كاهش مصرف نفت و گاز طبيعي در

مسايل جهان عرب است ،كه بخش بزرگي از جمعيت را شامل

كشورهاي برخوردار از نرخ رشد باال در اقتصاد كشورهاي آسيايي شود ،تحقق

ميشود .بيكاري فزاينده و افزايش مستمر قيمت كاالهاي مصرفي (بهويژه

يافتني خواهد بود .با فرض تداوم رشد اقتصادي جهان ،تقاضا براي نفت و

فرآوردههاي خوراكي) به افزايش شديد سهم فقرا در ساختار جمعيتي اين

گاز طبيعي در بسياري از كشورها افزايش يافته و موجبات توسعه اقتصادي

كشورها دامن زده است .ارزيابيهاي انجامشده در سطوح ملي در اين كشورها

منطقه فراهم خواهد آمد .اگرچه افول اقتصادي دامنگير كشورهاي غربي در

نشان داده است كه در اوايل دههي  2000سهم فقر در كشوري چون يمن به

پي بحران مالي و اقتصادي جهاني ممكن است به كاهش مصرف نفت و گاز

 40تا  60درصد افزايش يافته است.

در اين بخش از اقتصاد جهان منجر شود .به هر روي ،اقتصادهاي در حال

پ :سناريوهاي مفروض در پيشبيني اوضاع سياسي ،اقتصادي و

رشد چين ،هند و آسياي جنوبي به سوخت اضافي نياز خواهند داشت ،بهويژه

اجتماعي منطقه:

براي حمل و نقل موتوري ،كه با توجه به افزايش نيازهاي كشورهاي شرق و

با توجه به نكات پيشگفته ،ميتوان تحوالت منطقه را در قالب سه

جنوب آسيا به نفت و گاز ،تقاضا براي هيدروكربورهاي خاورميانه همچنان

سناريوي فرضي زير (بسته به وضعيت سياسي هر كشور) پيشبيني

حفظ خواهد شد.

كرد (همان ماخذ):
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ت :پيشبيني گزينههاي مطرح در تحوالت وضعيت سياسي منطقه:

ضد آمريكايي خود ،كه در ژرفاي وجود جوامع محلي النه كرده است،

فرايندهاي توفاني ناشي از گذارهاي سياسي پديد آمده در منطقه

فائق آيند ،بلكه با تداوم پشتيباني ضمني واشنگتن از اسرائيل و

(بهويژه در كشورهاي عربي) ،تداوم تهديدهاي قديمي و جديد براي

استمرار مناقشه ميان عرب -اسرائيل ،احساسات ضد آمريكايي آنان

امنيت منطقه و مناقشات حل و فصل نشده موجود (كه بسياري از

شدت فزونتري خواهد گرفت .افزون بر اين ،نهضتهاي جهادي

آنها اهميت جهاني دارند ،مانند مناقشه عرب -اسرائيل ،وضعيت

نيروي خود را همچنان حفظ كرده و عالوه بر در گير شدن با مسايل و

بحراني سودان ،مساله كردها ،فعاليتها و تهديدهاي سازمانهاي

مباحث محلي ،از دستورالعمل جهاني خود (با وجود سازمانهاي ذي

تروريستي ،وضعيت كنوني سوريه و يمن ،وضعيت نامعلوم عراق و )....

ربط) سرپيچي نخواهند كرد.

جملگي داليل محكمي براي انتظار بروز وضعيتي در منطقه بهشمار

با توجه به روند تحوالت ،امكان حاشيهاي شدن نهضتهاي افراطي تروريستي

ميآيند كه ميتواند بر وخامت تهديد صلح و ثبات در منطقه دامن

را ،كه در صدد چيرگي بر نواحي "مرزي" آسيبپذير خاورميانه بزرگ (شامل

زند.

شمال آفريقا) هستند ،نبايد ناديده انگاشت .پيشبيني شده است كه امكان

يكي از بدترين پيامدهاي منفي تحوالت توفاني دههي گذشته ،اوج

دارد القاعده به شبكهاي از اعضاي وابسته يا پيرواني معروف به "گرگهاي

گرفتن تضاد و ستيزهاي قومي ميان مسلمانان و مسيحيان از يك سو

تنها) ،يا (در صورت موفق بودن فشار عمليات ضد تروريستي) به شبكهاي

و دشمني و ستيز دروني (فرقههاي مذهبي) ميان مسلمانان سني و

متشكل از يگانهاي مرتبط با يكديگر ،از طريق برقراري پيوندهاي اطالعاتي-

شيعه از سوي ديگر است ،كه نه تنها در آينده نزديك تداوم خواهد

مخابراتي و ايدئولوژيكي ،تبديل شود.

يافت ،بلكه وخيمتر نيز خواهد شد .وحدت عقيدتي رژيمهاي اسالمي

بهطور كلي ،توان بالقوه نهضتهاي اسالمگرا در آيندهي نه چندان

سني (يا آنهايي كه با پندارهاي اسالمگرايي همدردي ميكنند ،حتي

دور ،بهسبب بروز نزاعهاي شعبههاي گوناگون اسالم سياسي رو

با حفظ خصوصيت دنيوي حاكميت ،مانند سوريه ،كه ممكن است به

به ضعف خواهد گذاشت ،زيرا اخوان المسلمين (و فرزندان آنان)،

زوال گرايد) ،در حال ظهور در خاورميانه -شمال آفريقا و آسياي غربي-كه

سلفيها ،و جهاديها با هم به مبارزه و ستيز برخواهند خاست.

عربستان سعودي ،قطر ،تركيه و تونس محور آن بهشمار ميآيند -عاليق

اينگونه عدم توافقها بعدها توسط بازيگران منطقهاي بهعنوان

خود را براي تحت تاثير قرار دادن سياست منطقهاي تقويت كرده و نسخه و

دستمايهاي براي پيشبرد منافع خود (پشتيباني عربستان سعودي

دستورالعملهاي خود را به كشورهاي همسايه خويش تحميل خواهند كرد

ازسلفيها و قطر از اخوان المسلمين) مورد استفاده قرار خواهد

(همان ماخذ).

گرفت .در تعبير و تفسير كلي اين روند ،به احتمال زياد ،ميتوان

در نگاه نخست معلوم نيست كه فهم و برداشت نامنتظر اين گروه از

انتظار داشت كه دست كم در كوتاهمدت ،در پي قيام اسالمگرايان

كشورهاي خاورميانه ،از رويكرد غرب به اين تحوالت (به مباشرت

براي تصرف و قبضه قدرت حاكمه و شدت يافتن اين روند ،رواج

اياالت متحده آمريكا) بتواند براي مدتي طوالني دوام آورد .اين

نهضتها و كارزارهاي اعتراضي همگاني و نااطميناني و بيثباتي در

كشورها از پشتيباني انقالب آزادي بخش (تحرير) كه با اسالم

اغلب كشورهاي خاورميانه همچنان ادامه يابد (همان ماخذ).

سياسي مناسبات تعاوني برقرار كرده است ،برخوردارند .از اين رو،

آيا نيروهاي اسالمي مسلط بر اوضاع و تشنهي كسب قدرت در بسياري از

اين كشورها به احتمال زياد نه تنها نخواهند توانست به احساسات

اين كشورها (مصر بهعنوان كشور راهبر جهان عرب) ،همانگونه كه نقل قول

پيوست

شده است ،ميتواند به وسوسههاي بازگشت و آزمون قبضه قدرت خودكامه

است ،چالشي سهمگين براي اسرائيل بهوجود آورده است .تاكنون زمينههايي

چيره شود؟ آيا درك مفهومي آنان از موقعيت ناشي از "سرنوشت از پيش

براي هرگونه پيشبينيهاي هشداردهنده اعالم خطر در عرصه جلوگيري

تعيينشده ازلي" در پايبندي آنها به تحقق دموكراسي و پيروي از خواست

از اشاعه سالحهاي كشتار جمعي بهوجود نيامده است!؟ همزمان ،در ميان

همگاني جامعه ،خللي ايجاد خواهد كرد؟ و آيا مهمتر از همه ،آنان خواهند

سناريوهاي منفي موجود ،بهويژه بحران پيرامون ايران كه تاكنون حل و فصل

توانست خود را با كارزارهاي توان بخشي به اقتصادهاي به شدت آسيبديده

نشده باقي مانده است و توسل به حمله نظامي بر عليه آن (و با فرض اقدام

از رخدادهاي توفاني سالهاي  2011و  2012دمساز نمايند؟ (همان ماخذ)

تهران براي توليد سالح اتمي) بهطور كلي ،ميتواند ساير كشورها را وادار

رويارويي و تقابل دو روند در حال تكامل "اسالم سياسي" در

كند تا به اقدامات مشابه دست بزنند .احتمال پديد آمدن يك چشمانداز

ميانمدت دوام نخواهد آورد زيرا يكي از اين دو روند به مدرنيته

مثبت ممكن است متضمن نگهداشت تهران در "جرگه هستهاي" باشد! اين

گرايش دارد .مدرنيسم نه تنها در برگيرنده تعديل اسالم سياسي با

به معناي آن است كه ايران خواهد توانست توانايي خود را براي به دست

واقعيتهاي امروزي است ،بلكه مديون احساس مسووليت در اعتقاد

آوردن ظرفيت الزم براي توليد سالح هستهاي در كمترين زمان ممكن ،در

به حكمراني بر كشور مورد نظر است .اما احساس مسووليت بيش از

صورت ضرورت ،حفظ كند .اما تهران ترجيح خواهد داد كه هنوز هيچ تصميم

همه ،بر تعهد فزاينده آن حكومت به استانداردهاي دموكراتيك ،كه

سياسي در اين زمينه اتخاذ نكند .ساير كشورهاي منطقه و بازيگران جهاني

در پي فشارهاي افكار عمومي اكثريت جامعه به هنگام بروز اعتراضات

آماده خواهند بود كه با يك چنين ايراني مدارا كنند و اينكه ساير قدرتهاي

مبتني بر درخواست آزاديهاي مدني و عدالت اجتماعي پديد آمده

منطقهاي نيز خواستار پيروي از مثال ايران باشند نيز نبايد از نظر دور بماند.

است ،داللت دارد .اين به منزلهي تكاپويي براي ايجاد نظامي از

فرصتهاي ايجاد خاورميانهي عاري از سالحهاي اتمي حتي تا سال  2020با

استانداردها و ارزشها است كه تا حدود زيادي با نظام ارزشي غالب و

حصول پيشرفت در زمينه نيل به "ذخيره صفر جهاني" هنوز هم بسيار اندك

رايج در بسياري از كشورهاي جهان سازگار نيست.

بهنظر ميرسد (همان ماخذ).

راديكاليزه شدن (بنيادگرايي) بخشي از اسالم سياسي مدتها است كه ادامه

تهديد ناشي از دستيابي گروههاي تروريستي ،يا خود تروريستها

دارد و پيشاپيش در آينده نزديك اين فرايند براي تغيير سيماي گروههايي

و يا رژيمهاي در حال شكست ،به سالحهاي اتمي و يا سالحهايي

چون حماس و حزب اهلل ضروري خواهد بود .نهضت حماس ،كه در حال

مانند يك بمب كثيف هنوز هم وجود دارد .امكان فزوني گرفتن شمار

حاضر نه تنها توسط برخي كشورهاي منطقه حمايت ميشود ،بلكه بهوسيلهي

رژيمهاي در حال شكست خوردن ،از گونهي فروپاشي سرزميني

رژيمهاي محافظه كار عرب نيز پشتيباني ميشود و به احتمال زياد بهسوي

گروههاي تروريستي سوماليايي ،1نيز نبايد از نظرها دور بماند .افزون

برقراري صلح با اسرائيل حركت خواهد كرد .ممكن است نيروي سياسي

بر گروههاي تروريستي كه نام آنها ،اين روزها در رسانهها تكرار

حاكم با گذار دمكراتيك و تحقق آرمان "خودگرداني فلسطين" بتواند وضعيت

ميشود ،ممكن است با پيوستن ساير گروههايي كه موقعيت آنها

جديدي بهوجود آورد كه طي آن هم اسرائيل و هم قدرتهاي غربي ناگزير

از توازن برخوردار است ،فهرست كانديداهاي اين گروه از كشورها

شوند آن را به حساب آورند (همان ماخذ).

كاملتر گردد .برخي از بازيگران جهاني و منطقهاي هدفهاي

احتمال دارد كه استراتژي حزب اهلل به كاهش همسويي با اهداف ايران روي

گوناگوني را دنبال ميكنند .آنهايي كه در پي فرصتي مغتنم براي

آورد .در هر صورت ،با ذخيره فزايندهي موشكهايي كه اين گروه ايجاد كرده

خويش هستند ،به احتمال زياد سعي خواهند كرد كه فشار بيشتري
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پيوست

بر رژيمهاي خاص وارد آوردند .اينگونه فشارها ممكن است در

بديهي است كه همسويي نيروها در منطقه همچنان در حال تغيير و تحول

برگيرنده تحريمها ،شامل تحريمهاي يكجانبه و حتي استفاده از

خواهد بود .نيرو هاي غير عرب ،كه در حال حاضر خود را در "بهار عربي"

نيروي نظامي نيز باشد.

ذينفع مي دانند ،به رقابت خويش براي نفوذ در منطقه ادامه خواهند داد.

بهطور كلي ،زمان براي اتخاذ تصميمات يكجانبه به سر آمده است،

هم اسرائيل و هم تركيه ،هر دو پيشاپيش اذعان كردهاند كه پيروزي مفروض

بهگونهاي كه حتي نيرومندترين قدرتها نيز نميتوانند بدون كسب

آنان در اين زمينه ميتواند با بروز تهديدهاي نوين به صفر كاهش يابد .ايران

مجوز جامعه بينالمللي (سازمان ملل ،كه حتي در ميانمدت نقش

كه پيشتر خود را يكي از برندگان تصور ميكرد ،اكنون به شدت نگران

خود را بدون انجام هرگونه تعديلي حفظ خواهد كرد) ،تن به يك

تحوالت سوريه است و پيآمدهاي احتمالي آن براي لبنان و عراق كه از بحران

چنين مخاطرهاي بدهند (كه نافرجام ماندن تهديد حمله يكجانبه اخير

سوريه ناشي ميشود ،بايد مورد توجه قرار گيرد.

آمريكا بر عليه سوريه به اتهام استفاده از سالح شميايي ،شاهدي بر اين مدعا

بيثباتي وضعيت در منطقه ميتواند در ميانمدت منجر به بروز مناقشات ميان

است) (پژوهشگر) .در اين اوضاع و احوال ،اختالف نظرهاي موجود در

دولتها ،اختالفات قومي و ستيز ميان گروههاي سياسي شود .تشديد اين

درديدگاهها به سختي ميتواند ميان قدرتهاي جهاني و منطقهاي

منازعات ميتواند به تغيير خطوط و محدودههاي مرزي انجاميده و موجبات

حل و فصل گردد .اينگونه اختالف نظرها همواره در زمينه حفظ توازن

ظهور برخي از تشكلهاي سرزميني جديد را فراهم آورد .در هر حال ،بروز

ميان اصول حاكم بر استقالل ملي كشورها و امكان دخالت در امور

تهديدي از سوي "يك خليفهي جديد در منطقه" امكانپذير بهنظر نميرسد!

داخلي كشورهايي كه از اصول جهاني ،بهويژه رعايت حقوق انساني

(همان ماخذ).

سرپيچي ميكنند ،وجود خواهد داشت.

1- Somalization
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 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382

 -91آشنایی با فرآوری های گازی ( CNG، LPG، LNGزمستان )1385

 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی "امنیت و تجارت بی سیم"

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

(تابستان )13829

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

 -65ساختمانهای سبز و پایدار (تابستان )1382

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی (تابستان )1382

 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386

 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382

 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386

 -68فنآوری اطالعات -بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382

 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386

 -69فنآوری اطالعات -بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

 -70فنآوری اطالعات -بخش هشتم :آموزش الکترونیکی (بهار )1383

 -99روند توسعه در خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386

 -71فنآوری اطالعات -بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی (بهار )1383

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

 -72فنآوری اطالعات -بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان

 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)

(تابستان )1383

(تابستان )1387

 -73فنآوری اطالعات -بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی (پائیز )1383

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387

 -74فنآوری اطالعات -بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387

)1383

 -104بام سبز (پائیز )1387

 -75فنآوری اطالعات -بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383

 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388

 -76فنآوری اطالعات -بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی (زمستان )1383

 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388

فهرست نشريات و كتابها

 -107بحران جهانی و چشمانداز آینده (تابستان )1388

 -131شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه ورزش ملي و بينالمللي "شهر

 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388

ورزشي" (پاييز )1390

 -109نانوفناوری ایمن (فرصتها و چالشها) (تابستان )1388

 -132معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست "بخش اول" (بهار

 -110از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش اول)

)1391

 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)

 -133معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست "بخش دوم" (بهار

 -112بندر خشک (پائیز )1388

)1391

 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقهای (پائیز )1388

 -134معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست "بخش سوم"

 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388

(تابستان)1391

 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفاظت كاتديك ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389

 -135شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه صنايع دستي (تابستان )1391

 -116بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها (بهار )1389

 -136خطاهاي انساني؟ حوادث سازماني! (پاييز )1391

 -117اكوهتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار (تابستان )1389

 -137سير تحول برنامهريزي اقتصاد فضايي (پاييز )1391

 -118فتوولتاتيك تلفيقي ،انرژي در كالبد معماري (تابستان )1389

 -138نقش دالر آمريكا در اقتصاد جهاني ،گنجهاي پنهان  30تريليون دالري آسيا

 -119اصالح الگوي استقرار جمعيت،گامي به سوي توسعه پايدار (پاييز )1389

(زمستان )1391

 -120نانوفناوري در معماري (زمستان )1389

 -139بام سبز گامي بلند در جهت توسعه پايدار (بهار )1392

 -121مديريت حمل بار ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور (زمستان

 -140نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه (بخش اول) (تابستان )1392

)1389

 -141نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه (بخش دوم) (تابستان )1392

 -122بازار مسافر هوايي بينالمللي ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور
(زمستان )1389

نشریههاي تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بينالمللي

 -123نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان "معماری همساز

رهشهر

با اقلیم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن" (بهار )1390

 -1بازارچه صنايع دستي در كوهپايههاي شمال تهران (بخش شهر سالم) تير

 -124شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري ،گامي بلند در جهت توسعه پايدار

ماه1374

اقتصاد كشور (بهار )1390

 -2بهينهسازي خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ (دي ماه )1373

 -125ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت ،ناتواني ،اختالل و

 -3بهينهسازي بار ترافيكي بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دي ماه )1373

معلوليت در بخش زميني فرودگاه (بهار )1390

 -4پارك انرژيهاي نو (بخش شهر سالم) ـ (شهريور ماه )1373

 -126نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان "نور روز در

 -5استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري (بخش شهر سالم)

معماري" (تابستان )1390

(ارديبهشت ماه )1373

 -127شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت ،چشمانداز تجارت جهاني ،چالشها و

 -6سازماندهي كاركردهاي بهينهي نمايشگرهاي ديجيتالي (بخش شهر سالم)

فرصتهاي ايران (تابستان )1390

اسفند ماه 1372

 -128توسعه صنايع نوين ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور "شهر

 -7شهرك ترافيكي كودكان (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

فرودگاهي بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين" (تابستان )1390

 -8پارك پويش :انديشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة  20شهرداري

 -129نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان "انرژي باد در

تهران (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

معماري" (تابستان )1390

 -9پژوهش در تاريخچه ،مفهوم و سير تحول "شهرسازي" و "شهر سالم"

 -130روند خصوصيسازي فرودگاهها در جهان (پاييز )1390

در فرهنگ ايران واسالم (بخش شهر سالم) ـ آبان ماه 1372
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فهرست نشريات و كتابها

 -10اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ (بخش انرژي) زمستان 1372

كتابهاي زير نيز توسط گروه بينالمللي رهشهر در دست چاپ

 -11تحليل منطقهاي سيالب در حوضههاي شمالي تهران (بخش عمران آب)

است:

بهار 1373

 -1طراحي ،برنامهريزي و ساخت هتلها

 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي

 -2برنامهريزي شهري در اقليمهاي گرمسير

(بخش عمران آب) زمستان 1372

 -3بام سبز

 -13حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ (بخش تحقيق و توسعه) زمستان 1372

ضمنا کتابهاي زیر توسط گروه بينالمللي رهشهر منتشر گردیده
است:
 -1بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو
و سازمان برنامه و بودجه ( 25جلد)
 -2صرفه جويي در انرژي ( 20جلد)
 -3ترجمه كتاب "سازه پاركينگهاي طبقاتي" ()1372
 -4ترجمه كتاب "سازههاي آبي" ()1373
 -5تدوين كتاب "خودآموز اتوكد )1373( "12
 -6ترجمه كتاب "برنامهريزي و طراحي هتل" در سال  76توسط سازمان برنامه و
بودجه چاپ و توزيع شد.
 -7تدوين كتاب راهنماي برنامهنويسي سه بعدي )1382( OpenGL
 -8ترجمه كتاب "تنظيم شرائط محيطي"
 -9ترجمه كتاب "چگونه هواي پاكيزه بكاريم"
 HSE -10در سفر()1385
 -11با گياهان آب را تصفيه كنيم
 -12نانوفناوري براي همه ()1387
 -13درختان در منظر شهري ()1389
 -14آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع (بهار )1389
 -15كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009
 -16ترجمه كتاب شهرهاي فرودگاهي قرن )1390( 21
 -17منظرسازي پايدار براي همه (پاييز)1390
 -18مواد هوشمند و فناورينانو (كاربرد در معماري و طراحي داخلي) ()1390
 -19ترجمه شهرهاي فرودگاهي جهان ()1391
 -20ترجمه هفت قانون طراحی شهری پایدار ،راهبردهای طراحی برای دنیای
پُست-کربُن ()1392
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