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سخني با خوانندگان
خبر توسعه بهره برداري از منابع و ذخاير نفت و گاز شيل، چند ماهي است كه به گونه اي فراگير در سطح جهان رسانه اي شده و روزي 
نيست كه رسانه هاي گوناگون و وب سايت هاي اينترنتي خبر هاي جديدي را در اين زمينه در اختيار مخاطبان و يا عالقه مندان قرار 
ندهند. اين روز ها پژوهش گران خواهان آگاهي بيش تر از پروژه هاي توسعه بهره برداري از منابع نفت و گاز شيل با ورود به وب سايت هاي 

ويژه منابع، ذخاير و حامل هاي انرژي، با انبوهي از اخبار مربوط به پروژه هاي توسعه منابع شيل رو  به رو مي شوند. خبر هايي چون:
"توسعه بهره برداري از منابع نفت وگاز شيل تا سال 2035 اياالت متحده آمريکا را در توليد حامل هاي انرژي به مرز خود كفايي خواهد 
رساند! ". " انقالب بهره برداري از منابع شيل، كه سال ها پيش از اياالت متحده آغاز شده است، اكنون در حال تسري به ساير نقاط جهان 
است!". "بهره برداري از منابع شيل در اياالت متحده در حال توسعه ي سريع است". "از آنجا كه تاسال 2015، آمريکا با بهره برداري 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!؟ )EIA (". چين نيز بهره برداري از منابع شيل خود را آغاز 
كرده و اخيرا 16 كمپاني چيني در 19 مناقصه براي حفاري و بهره برداري از منابع نفت و گاز شيل آن كشور برنده شده اند". »شركت 
راك ِول]1[، عمليات حفاري نفت و گاز شيل درآمريکا را  از طريق سامانه بي سيم  پايش مي كند". " آيا توسعه بهره برداري از منابع شيل 

در اياالت متحده به نا اطميناني بيش تري در عرصه سرمايه گذاري در اروپا  دامن مي زند!؟".
 اگر چه رسانه اي شدن فراگير اين گونه خبر هاي اختصاصي در سطح جهان، خواننده را دچار شگفتي مي كند، اما بي گمان، برآيند ناشي 
از سرعت گرفتن بهره برداري از منابع نفت و گاز شيل به موازات تداوم بهره برداري از منابع نفت و گاز سنتي)فسيلي(، از ديدگاه خبرگان 
انرژي و استراتژيست هاي جهاني بسي شگفت آور تر است. بي ترديد، خود اتکايي اياالت متحده آمريکا به عنوان بزرگ ترين مصرف كننده 
حامل هاي انرژي در سطح جهان و رسيدن آن كشور، در ميان مدت، به مرز خود كفايي در مصرف اين گونه حامل هاي انرژي را مي توان 
به انقالب واقعي در عرصه توليد انرژي تعبير و تفسير كرد. در شرايط امروزي، دوكشور عمده توليد كننده نفت و گاز فسيلي را عربستان 
سعودي )عضو اوپك( و روسيه )غير عضو اوپك( در اين منطقه ي ژئو استراتژيك توليد و روانه بازار هاي مصرف مي كنند. پرسش مهمي 
كه اكنون مطرح مي شود، اين است كه آيا در صورت رسيدن دوكشور بزرگ مصرف كننده حامل هاي انرژي )آمريکا و چين( به مرحله 
خود اتکايي و يا خودكفايي، از طريق توسعه بهره برداري ازمنابع شيل خود، جهان شاهد دگرگوني ژئو ا ستراتژي ترسيم شده در اين 
منطقه حساس خواهد بود؟. و اصول و مباني حاكم بر جغرافياي سياسي و جغرافياي اقتصادِي حوزه اوپك وحوزه غير اوپك به ناگزير 

مورد تجديد نظر قرارخواهد گرفت!؟
انگيزه گروه بين المللي ره شهر به عنوان يك هيات مشاوره پيشگام در انجام اين پژوهش در يافتن پاسخ منطقي به پرسش هاي ياد شده 
خالصه مي شود. اميد است يافته هاي اين پژوهش بتواند آينده نگران و مديران مدبر كشور را در ترسيم و تدوين استراتژي مناسب براي 

رويارويي با چالش هايي كه در آينده ي نزديك در عرصه انرژي با آن روياروي خواهيم بود، ياري رساند.

 گروه بين المللي ره شهر
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مقدمه

مهم ترين خبر اقتصادي روز )تير- مرداد 1392(:
و  نفت  منابع  از  بهره برداري  توسعه  با  آمريکا،  متحده  اياالت   "
گاز شيل1، تا سال 2016 در تامين انرژي خويش به خود اتکايي 
رسيده و از آن پس )تاسال 2035( به يکي از صادركنند گان نفت 

و گاز جهان تبديل مي شود!"

بي سابقه  افزايش  اول هزاره سوم، جهانيان شاهد  نيمه دهه  در   
و  اقتصادي  بزرگ  ركود  رخداد  آن  موازات  به  و  خام  نفت  بهاي 
از  خام  نفت  بهاي  افزايش  بي گمان،  بوده اند.  جهان  مالي  بحران 
اقتصادي بزرگ  نيمه دهه اول هزاره سوم )2005( و آغاز ركود 
فزاينده اي  نگراني هاي   ،2008 سال  از  جهاني  مالي  بحران  و 
نقش  آن  در  خام  نفت  بهاي  جهاني،كه  اقتصاد  آينده  درباره  را 
تعيين كننده اي ايفا مي كند، ايجاد كرده است. در اين ميان، وجود 
پيوند كنش- واكنش و تعامل ميان دو پارامتر مهم اقتصاد جهاني، 
يعني همبستگي ميان عرضه ي نفِت خام ارزان و شکوفايي صنعتي 
و تکنولوژيك كشور هاي صنعتي درطول اين سده، به هيچ روي از 
ديد ناظران پنهان نمانده است. به بيان ديگر، با فرض نبود منابع 
و ذخاير سرشار نفت خام )به ويژه در منطقه خاورميانه( و اكتشاف 
و بهره برداري از اين منابع توسط كشور هاي صنعتي و عرضه آن 
به بازار هاي جهاني، تحقق شکوفايي تکنولوژيك و اقتصاد نيمه ي 
دوم سده بيستم )موسوم به عصر طاليي(، كه به دشواري مي توان 

بديل تاريخي براي آن يافت، ناممکن مي نمود. 
جهاني،  اقتصاد دانان  و  انرژي  منابع  كارشناسان  و  پژوهش گران   
انرژي،  حامل هاي  بهاي  بي سابقه  رفتن  باال  با  كه  باورند  اين  بر 
به ويژه نفت خام، جهاِن صنعتي با بحران اقتصادي و مالي بزرگي 
نفت خام،  بهاي  تداوم سير صعودي  و در صورت  است  روياروي 
كه هنوز جايگزين با صرفه تري براي آن ابداع نشده است، جهان 
صنعتي، به ويژه اتحاديه اروپايي، به دشواري خواهد توانست ركود 
اقتصادي جهاني را پشت سر گذاشته و روند كاميابي هاي اقتصادي 

و پيشرفت صنعتي چند دهه پيشين خود را از نو تجربه كند. 
رسانه هاي  در  منتشر شده  خبر هاي  تحوالت،  اين  جريان  در 
بين المللي، در زمينه ي رخدادي مهم و بي سابقه در تبديل شدن 
بزرگ ترين كشور وارد كننده و مصرف كننده نفت خام جهان، به 
كشور صادر كننده ي عمده ي نفت و گاز در آينده اي نه چندان دور، 
اكنون به صورت گفتماني شگرف در محافل اقتصادي و مالي جهان 

1- Shale Oil/Gas

 مقدمه
با وجود اين كه منابع و ذخاير نفت و گاز شيل، از ديرباز در طبيعت 
وجود داشته و تمدن هاي گوناگون ازآن در حد رفع نيازمندي هاي 
محدود خويش بهره برداري مي كرده اند، اما با اكتشاف ميدان هاي 
وگسترش  توسعه  و  فسيلي(  )هيدرو كربورهاي  گازي  و  نفتي 
نفت  از  استفاده  بيستم،  سده  آغاز  در  منابع  اين  از  بهره برداري 
و گاز شيل، به علت پرهزينه تر بودن استحصال آن در مقايسه با 
نفت خام و گاز طبيعي )با منشا فسيلي(، در بسياري از نقاط به 
تعويق افتاد. اكنون با افزايش بهاي نفت خام و نوسان قيمت ها در 
حاشيه )+- ( 100 دالر براي هر بشکه، بهره برداري از منابع نفت 
و گاز شيل، جاِن دوباره اي گرفته و شركت هاي نفتي بزرگ جهان 
از چند سال پيش به سرمايه گذاري هاي كالن )به ويژه در اياالت 

متحده آمريکا( در اين زمينه مبادرت نموده اند.

 حوزه هاي گاز شيل در اياالت متحده آمريکا
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روند بهره برداري از منابع نفت شيل

درآمده است. دليل اين رخداد شگفت آفرين را مي توان از يك سو، 
از منابع و ذخاير سرشار  بهره برداري  در پيشرفت تکنولوژي هاي 
"نفت و گاز شيل" موجود در اياالت متحده آمريکا و از سوي ديگر، 
)به  )فسيلي( در طول چند سال گذشته  نفت خام  بهاي  جهش 

باالتر از 100 دالر براي هر بشکه(، جستجو كرد. 
قرار  فرزانه  خوانندگان  اختيار  در  اكنون  كه  گسترده اي  پژوهش 
آينده اي  در  مي تواند  كه  نوين،  پديده ي  اين  دارد  قصد  مي گيرد، 
اين منطقه  بر  و غير مستقيم  اثر گذاري مستقيم  با  نه چندان دور، 
و  كرده  ايفا  تعيين كننده اي  نقش  جهان،  پر تنش  و  حساس 
دگرگوني هاي بارز ديدماني و فيزيکي در وضعيت و شرايط جغرافياي 
اقتصادي و جغرافياي سياسي منطقه ايجاد كند را بي طرفانه مورد 
بررسي قرار دهد. اگر چه اين پژوهش نخستين كاوش در عرصه ي 
اين  در  نوشتار  اين  نگرش  اما  نمي آيد  به شمار  شيل  گاز  و  نفت 
زمينه با ديگر پژوهش ها تفاوت اساسي دارد. در اين پژوهش تغيير 
استراتژي اياالت متحده آمريکا در تامين منابع انرژي تا رسيدن به 
و  نفت  بزرگ ترين مصرف كننده  )به معناي خروج  حد خود اتکايي 
گاز جهان از بازار اين دو حامل مهم انرژي در خاورميانه( از ديدگاه 
ژئو- استراتژيك )جغرافياي اقتصادي و جغرافياي سياسي( بررسي 
شده و برآيند هاي تعيين كننده آن در آينده ي كشور هاي عضو اوپك 

و منطقه اورآسيا1 در كانون توجه قرار گرفته است.
بخش اول اين پژوهش به شناخت و بررسي منابع و ذخاير جهاني 
نفت خام  به عنوان رقيب  آن  فيزيکي  توسعه  امکان  و  نفت شيل 
)هيدرو كربن فسيلي( تا حد صادرات از آمريکا به ساير كشور هاي 
مصرف كننده انرژي مي پردازد. بخش دوم، به پژوهش در زمينه ي 
رقيب  و  شيل  نفت  مکمل  به عنوان  و  شيل  گاز  ذخاير  و  منابع 
توام  اثر  به  همچنين  و  جهاني  سطح  در  )فسيلي(  طبيعي  گاز 
بهره برداري گسترده از اين دو حامل انرژي اختصاص دارد. بخش 
سوم نيز، به بررسي و تحليل نهايي اين دو پديده مهم جهاِن انرژي 

غربي،  آسياي  خاورميانه،  منطقه  آينده  در  آن  از  ناشي  اثرات  و 
آسياي مركزي و ناحيه قفقاز پرداخته و رويکرد راهبردي اوپك 

براي رويارويي با اين چالش را مورد تحليل قرار مي دهد.

 بخش اول
 روند بهره برداري از منابع نفت شيل 

نفت شيل يا كروژن شيل2، ماده ارگانيك نهان در پلمه سنگ هاي 
اين  فراوري  از  است.  زير زميني  اليه هاي  نفت زا(  )سنگ  رسِي 
شيل به دست  نفت  به نام  هيدرو كربني  جامد،  ارگانيك  ماده ي 
مي آيد )1()2(. نفت شيل را نبايد با نفت خام استحصال شده از 
ميدان هاي نفتي )سنتي( اشتباه كرد. اگر چه نفت شيل را مي توان 
اما  استحصال و  جايگزين نفت خام ) هيدرو كربن فسيلي( كرد 
بهره برداري اين ماده از منابع اليه هاي رسي زير زمين، در مقايسه 
با استحصال ماده رقيب  سنتي خود، چه از جنبه ي مالي و چه به 

لحاظ زيست محيطي، پر هزينه تر است )3()4(.

1- Eurasia
2- Kerogen Shale

پلمه- سنگ هاي رسي اليه هاي زير زميني در بر دارنده نفت شيل                      
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پراكنده اند.  زمين  كره ي  مختلف  نقاط  در  شيل  نفت  ذخاير 
اياالت متحده آمريکا و چين قرار  اين ماده در  بيش ترين ذخاير 
شيل  نفت  ذخاير  از  استحصال  و  بهره برداري  قابل  ميزان  دارند. 
جهان در سال هاي اخير 2/8 تا 3/3 تريليون بشکه تخمين زده 
شده است ) 109x450 تا 109x520 مترمکعب(. با حرارت دادن 
ماده ي خام نفت شيل در دماي خيلي زياد و ايجاد فرايند شميايي 
پيروليز، اين ماده به بخار تبديل شده و با تبريد و سرد كردن اين 
بخار، نفت شيل مايع به دست مي آيد. اين ماده نفتي غير سنتي 
بحث  در  كه  است،  شده  تشکيل  شيل  احتراق  قابل  گاز هاي  از 
اختصاصي گاز شيل )گاز رسي(، در بخش دوم اين پژوهش به 

آن پرداخته خواهد شد.       

نگراني هاي  برخي  به  نفتي  ماده  اين  فراوري  و  استخراج  اگر چه 
زيست محيطي دامن مي زند )كه نگراني از بابت كاربري اراضي، 
توليد پسماند، مصرف آب، مديريت آب پسماند، خروج گاز هاي 
گل خانه اي و آلودگي هوا، از آن جمله اند(، اما دو كشور استوني1 و 
چين، صنايع استخراج و فراوري نفت شيل خود را توسعه داده اند 
و كشور هاي برزيل، آلمان و روسيه نيز اين صنعت را تا حدودي 
مورد بهره برداري قرار داده اند.                                                                        

را  زمين  رسي  اليه هاي  از  استحصال شده  و  استخراج  نفت شيِل 
در  پايين،  كيفيت  با  به عنوان سوخت  و  به طور مستقيم  مي توان 
كوره ها براي توليد برق يا تامين گرمايش مناطق مسکوني سوزاند 
فراوري مصالح  اوليه در  به مثابه ماده خام  از آن  و در عين حال 
ساختماني و فرايند هاي شميايي استفاده كرد )2()6(. درشرايط 
باال بودن بهاي نفت خام سنتي، نفت شيل به عنوان منبع سرشار 
است.  گرفته  قرار  استفاده   مورد  ديرباز  از  جهان  نفتي  بالقوه 

گروه سوخت هاي  در  زمين  رسي  اليه هاي  در  نهان  شيل  نفت 
يا  قطعي  زمين شناختي  تعريف  يك  مي گيرد.  قرار  پوده الي1 
مرز بندي هاي  و  ندارد  وجود  ماده  اين  براي  خاص  فرمول  يك 
را  شيل  نفت   .)8()7( است  نشده  تعيين  آن  براي  نيز  جداگانه 
كروژن  نوع  عمر،  تركيب شميايي، طول  كاني،  محتواي  به لحاظ 
موجود در آن و سابقه ي ذخيره اي، نمي توان به صورت مشخصي 
نظر  اساس  بر  كرد.  طبقه بندي  جهان  شيل  ذخاير  چارچوب  در 
پلمه- نمي توان  را  شيل  ذخاير  نفتي،  خبره ي  كارشناسان 
آورد،  به شمار  شميايي"  "زمين-  يا  "زمين شناختي"  سنگ هاي 
بلکه آن را مي توان تنها يك پديده ي "اقتصادي" تلقي كرد. وجه 
تمايز اين ماده در قابليت حل شدن آن در محلول هاي ارگانيك، 
هنگام رساندن دما به نقطه ي پايين تر از نقطه جوش و توليد يك 

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

نمايي از تاسيسات روي ِزميني بهره برداري از منابع نفت شيل

1- Estonia  كشوري در منطقه بالتيك در شمال اروپا است 
2- Sapropel  

روند بهره برداري از منابع نفت شيل
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نفت شيل خام با سنگ هاي قيرآلود1 و شن هاي قيري2 و سنگ هاي 
دارد.  تفاوت  كربني  شيل هاي  و  زغال سنگ  خام،  نفت  حاوي 
شن هاي نفتي از تغيير و تبديل بيولوژيك نفت به وجود مي آيند. 
از آنجا كه گرما و فشار طبيعي هيچ گونه نقشي در تبديل كروژن 
موجود در كاني شيل به نفت خام  ايفا نمي  كنند لذا فرايند تکامل 
اوليه دوره هاي زمين شناختي فراتر نمي رود. نفت  از مرز هاي  آن 
ارگانيك  با زغال سنگ مقدار كم تري ماده  شيل خام در مقايسه 
ارگانيك  ماده  نسبت  نفت شيل،  تجاري  رتبه بندي هاي  در  دارد. 
به ماده معدني از حدود 5 :75/. تا 1/5:5 است. در ماده ارگانيك 
 1/8 تا   1/2 حدود  كربن  به  هيدروژن  اتمي  نسبت  شيل،  نفت 
از  بيش تر  برابر  برابر   تا 3  نفت خام و حدود 1/5  از  برابر كم تر 

زغال سنگ است.
تخم  آلگ ها،  بازمانده هاي  مانند  ارگانيسم ها،  انواع  از  شيل  كاني 
تکه هاي چوپ پنبه اي،  و  گياهان  پوسته  گرده ها،  )هاگ(،  قارچ ها 
جنگلي و گياهي، و آشغال هاي بازمانده از گياهان دريايي و زميني 
تشکيل شده است. برخي از ذخاير نفت شيل مقادير قابل توجهي 
سنگ واره )فسيل( در خود دارند، مانند گودالي به نام ِمسل پيت3 در 
آلمان، كه يکي از ميراث هاي زمين شناختي جهاني يونسکو به شمار 
انواع سيليکات هاي  را  نفت شيل  مواد معدني موجود در  مي آيد. 

دانه بندي شده و كربنات ها تشکيل مي دهند )2()18(.

 ميزان ذخاير نفت شيل جهان
در  كم و بيش  )فسيلي(،  خام  نفت  همانند  نيز،  شيل  نفت  ذخاير 
همه نقاط پراكنده اند، با اين تفاوت كه برخي از ذخيره ها در ژرفاي 
زمين قرار داشته و استخراج و بهره برداري از آن ها مقرون به صرفه 
نيست. استحصال نفت شيل از ذخاير عمده ي آن، به لحاظ تراكم و 

انباشت مواد موجود و با استفاده از تکنولوژي هاي پيشرفته كنوني 
صرفه اقتصادي دارد. از آنجا كه تکنولوژي ها به صورت مداوم در 
حاِل پيشرفت هستند، لذا برنامه ريزان تنها مي توانند ميزان كروژن 
موجوِد قابل استحصال از اين ذخاير را مالك محاسبه قرار دهند. 
بالقوه مطرح  منابع شناخته شده ي نفت شيل كه به عنوان ذخاير 
شده اند، شامل معادن ناحيه گرين ريِور4 در اياالت متحده آمريکا، 
معدن هاي )كانسار هاي( كوينزلند استراليا، ذخاير واقع در سوئد و 
استوني، ذخاير نفت شيل در اردن و ذخاير واقع در فرانسه، آلمان، 

برزيل، چين، مغولستان جنوبي و روسيه هستند )12(.
ميزان نفت شيل قابِل استحصال از اين منابع )ميانگين(، انتظارات 
برداشت كنندگان )از طريق فرايند Fisher Assay( از اين منابع 
را تا حد 40 ليتر نفت از هر تن ماده نفتي شيل باال برده است. 
بر اساس برآوردهاي سال 2005، مجموع ميزان منابع نفت شيل 
در  كه  است  بشکه(  تريليون   3/3 تا   2/1 )معادل  گيگاتن   411
حالت خوش بينانه تنها بخشي از آن قابل بهره برداري خواهد بود 
)6()12(. طبق برآورد، چشم انداز انرژي جهان5 آژانس بين المللي 
مي توان  را   شيل"  نفت  "منابع  ميزان    ،2010 سال  در  انرژي6 
تخمين زد، كه بيش  "نفت خام درجا"  تريليون بشکه  معادل 5 
با  مترمکعب(  ميليارد  )معادل 160  آن  از  بشکه  تريليون  از يك 
استفاده از تکنولوژي موجود و به لحاظ اقتصادي، قابل استحصال 
است. شايان توجه اين كه، ميزان ذخاير جهاني نفت خام )فسيلي( 
)معادل  بشکه  تريليون  تا سال 2007 حدود 1/317  برآورد شده 
209/4 ميليارد مترمکعب( بوده است. بنابراين، منابع نفت شيل 
سنتي  نفت  براي  بالقوه اي  رقيب  مي توان  مساعد  شرايط  در  را 
)فسيلي( تلقي كرد، زيرا در صورت  تداوم قيمت هاي حاشيه 100 
دالر براي هر بشکه از نفت خام ، بهره برداري از منابع نفت شيل 

1- bitumen impregnated 
2- Oil/ Tar Sands
3- Messel Pit
4- Green River
5- World Energy Outlook
6- EIA

ميزان ذخاير نفت شيل جهان
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مقرون به صرفه خواهد بود )21()24(.
ميزان ذخاير نفت شيل اياالت متحده آمريکا حدود 62 درصد كل 
منابع جهاني اين ماده تخمين زده شده است. مجموع ذخاير نفت 
درصد  روي هم حدود 86  برزيل  و  روسيه  متحده،  اياالت  شيل 
البته اين ارقام همواره موقتي  ذخيره جهاني را تشکيل مي دهد. 
بوده و با اكتشاف منابع  بيش تر و تجميع ذخايره پراكنده در اقصي 
نقاط جهان، امکان افزايش ذخيره جهاني به ارقامي فزون تراز اين 
استاد  كرول1،  ر.  پروفسور   .)25( داشت  خواهد  وجود  مقادير، 
دانشگاه مديسون/ ويسکانسين، ذخاير نفت شيل موجود در ناحيه 
شمال غربي چين )پرميان شمالي( را كه در برآورد هاي پيشين 
منظور نشده است، معادل ذخاير موجود در ناحيه گرين ريور در 

اياالت متحده آمريکا تخمين زده است )22()26(.

 سابقه نفت شيل 
به عنوان  شيل  نفت  از  تاريخ  ماقبل  زمان هاي  از  بشري  جامعه 
است،  بوده  سوزاندن  قابل  فراوري،  به  نياز  بدون  كه  سوختي 
آن  از  آهن  عصر  بريتانيايي هاي   .)28( است  كرده  بهره برداري 
 .)29( مي كرده اند  استفاده  آالت  زينت  براق كننده  ماده  به عنوان 
تحت  شيل  نفت  از  بهره برداري  براي  صادر شده  مجوز  نخستين 
عنوان" مجوز سلطنتي شماره 303 بريتانيا" در سال 1684 به بِِکر 
و ِسرل2 ، اعطا شده است. استخراج نفت شيل با فن آوري نوين 
در سال 1837 در ناحيه اوتن3 فرانسه صورت گرفت و در پي آن 
استحصال نفت شيل در اسکاتلند، آلمان و ساير كشور هاي جهان 
بر  نوزدهم  قرن  در  شيل  نفت  از  بهره برداري  عمليات  شد.  آغاز 
توليد نفت سفيد )كروژن(، نفت چراغ و پارافين متمركز بود. توليد 
اين گونه محصوالت مشتق از نفت شيل و افزايش تقاضا براي آن 
به منظور تامين روشنايي، زمينه را براي پيدايش موجبات انقالب 

صنعتي فراهم  نمود )30()31()32()34(.

پيش از آغاز جنگ جهاني اول، صنعت نفت شيل اروپايي به گونه اي 
سريع  رو به توسعه و گسترش نهاد كه دسترسي محدود به منابع 
نفتي سنتي )هيدرو كربور هاي فسيلي( و توليد انبوه اتومبيل هاي 
سواري و كاميون، كه به شدت مصرف بنزين را افزايش مي داد، در 
آن نقش تعيين كننده اي داشت. اگر چه صنايع نفت شيل در چين 
يافت،  ادامه  دوم  پايان جنگ جهاني  از  زمان پس  در  استوني  و 
اما بسياري از كشور ها طرح هاي استحصال نفت شيل خويش را، 
به علت هزينه هاي زياد توليد و دسترسي آسان به نفت خام سنتي 
ارزان تر، رها كردند )33()36(. در پي بحران )شوك نفتي( در سال 
1973، توليد جهاني نفت شيل به باالترين ميزان خود، يعني 46 
اما به سبب دسترسي آسان و  ميليون تن در سال 1980 رسيد، 
ارزان به نفت خام سنتي در سال هاي منتهي به سال 2000، توليد 

آن به 16 ميليون تن در سال تنزل كرد.

1- R. Caroll  
2- Beker and Serle
3-  Autun

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

سابقه نفت شيل 
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در تاريخ دوم ماه مه 1982، معروف به "يکشنبه سياه"، شركت 
اكسون طرح بزرگ 5 ميليارد دالري خود*، در نزديکي پاراشوت1  
هزينه  افزايش  و  خام  نفت  قيمت  تنزل  به علت  را  كلرادو2  در 
از  نفر   2000 آن  نتيجه  در  كه  كرد  لغو  شيل  نفت  استحصال 
كاركنان كار خود را از دست دادند. در پي اين اقدام، سلسله اي 
كوچك  كسب و كار هاي  عرصه  در  ورشکستگي ها  و  مصادره ها  از 
به وجود آمد )37(. در سال 1986، رئيس جمهور آمريکا، رونالد 
آمريکا3،  فدرال  بودجه  اصالح  قانوني  اليحه  امضاي  با   ريگان،  
موجبات ابطال "طرح توليد سوخت مايع مصنوعي" را فراهم آورد 

.)37(
احياي دوباره صنعت نفت شيل از آغاز قرن بيست و يکم شروع 
شده است. در سال 2003، طرح توسعه توليد نفت شيل در اياالت 
اجاره  برنامه  اين طرح،   به موجب  متحده، جان دوباره اي گرفت. 
از منابع  به شرط تمليك تجاري، كه استخراج نفت  بلند مدت و 
تملك  تحت  زمين هاي  محدوده  در  واقع  نفتي  و شن هاي  شيل 
دولت فدرال را مطابق قانون سياست انرژي مصوب سال 2005 
تسهيل مي نمود، از ضمانت اجرايي برخوردار گرديد )38 ()39(. 

از سال 2008 به اين سو، صنعت نفت شيل در كشور هاي برزيل، 
پيدا  گسترش  روسيه  و  آلمان  در  حدودي  تا  و  استوني  چين، 
ذخاير  تخمين  و  ارزيابي  آغاز  با  نيز  كشور ها  ساير  است.  كرده 
عرصه  وارد  تجربي،  كارخانه هاي  برپايي  يا  و  خود  شيل  نفت 
كشور ها،  ساير  اقدامات  با  وضعيت  اين  شدند.  شيل  نفت  توليد 
نفت  هركدام   و  كرده  مرحله بندي  را  نفت شيل خود  توليد  كه 
شيل توليدي را به مصارف ويژه خاص اختصاص دادند، مقارن بود. 
بدين سان، گروه كشور هاي استوني، برزيل و چين به منظور توليد 
نفت، گروه كشور هاي استوني، چين و آلمان براي توليد برق  و 

گروه كشور هاي استوني، آلمان و چين به منظور توليد سيمان، به 
بهره برداري از منابع شيل روي آوردند )36()40()41(.

در سال 2009، حدود 80 درصد نفت شيل مصرف شده در جهان، 
نيروگاه هاي  در  به عنوان سوخت  آن  از  مستقيم  استفاده  به دليل 
توليد برق، از منابع و ذخاير كشور استوني برداشت شده است. با 
افزايش مصرف نفت شيل به عنوان سوخت در نيروگاه هاي توليد 
برق، ساالنه  در استوني 2967 مگاوات، در چين 12 مگاوات و در 
آلمان 9/9 مگاوات برق توليد مي شود. در گذشته در نيروگاه هاي 
اسرائيل، روماني و روسيه  نيز سوخت نفت شيل مصرف مي شده 
است، كه بعد ها ساير منابع سوختي، مانند گاز طبيعي جايگزين 
ساخت  براي  نيز  اردن  و  مصر  كشور هاي   .)42()40( شد  آن 
نيروگاه هايي كه سوخت نفت شيل مصرف مي كنند، برنامه ريزي 
براي  را  كرده اند. در حالي كه كشور هاي كانادا و تركيه طرح هايي 
سوزاندن نفت شيل به همراه زغال سنگ براي توليد برق برنامه ريزي 
كرده اند، در كشور استوني نفت شيل تنها به عنوان سوخت براي 
توليد برق در نيروگاه ها مصرف مي شود، به طوري كه نيروگاه هاي 
آن  برق  توليد  كل  از  درصد   95 ناروا4،  ناحيه  در  راه اندازي شده 

كشور را به خود اختصاص داده است )22()45(.
طبق گزارش شوراي جهاني انرژي5، در سال 2008، مجموع توليد 
برابر  يا  بشکه   ميليون17700  معادل  هزارتن   930 شيل  نفت 
اين  از  چين  سهم  است.  بوده  روز  در  مترمکعب  ميليون   2810
توليد به 375 هزارتن، استوني به 355 هزار تن  و برزيل به 200 
هزار تن بالغ گرديده است )46(. در مقايسه با توليدات از منابع 
توليد نفت خام سنتي و گاز طبيعي مايع در  نفت شيل، ميزان 
سال 2008 به 3/95 ميليارد تن يا 82/12 ميليون بشکه در روز 
حساب،  اين  با  است.  بوده  مترمکعب(  ميليون   13/056 )معادل 

*- Colony Shale Oil
1- Parachute
2- Colorado
3- Act of 1985
4- Narva
5- WEC

سابقه نفت شيل 
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كل محصول توليدي روزانه از منابع نفت شيل  با 2810 ميليون 
مترمکعب،  با رقم متناظر 13056 ميليون مترمکعب  نفت و گاز 

فسيلي، قابل مقايسه است.

 استخراج و فراوري نفت شيل
به روال رايج، نفت شيل پس از استخراج و استحصال از معادن، 
به بازار هاي مصرف منتقل شده و به طور مستقيم در نيروگاه هاي 
توليد برق سوزانده مي شود و يا براي توليد فرآورده هاي ديگر وارد 
رايج ترين  از  يکي  سطحي1  معدن كاوِي  مي شود.  پااليش  فرايند 
شيوه هاي بهره برداري است كه به صورت سر- باز انجام مي گيرد. 
شيوه،  دو  هر  در   .)47( است  اليه اي2  معدن كاوي  ديگر،  شيوه 
پوشش رويي براي باز كردن معدن برداشته مي شود و استحصال 
معدن هنگامي بهتر انجام مي شود كه ذخيره كاني در اليه سطحي 
باشد )48(.  در صورتي كه كاني نفت شيل در  قرار گرفته  معدن 
معدن  رويي  پوشش  برداشتن  از  باشد،  داشته  قرار  زمين  ژرفاي 
نصب  و  تونل  ايجاد  شيوه  از  آن،  به جاي  و  مي شود  خودداري 
ستون )خرپا( استفاده مي شود. استخراج و برداشت محتواي مفيد 
اگر چه  مي گيرد،  انجام  زمين3  روي  بر  معمول  طبق  شيل  نفت 
تکنولوژي هايي براي فراوري در زيِر زمين4 نيز وجود دارند )49(.

شميايي،كروژن  پيروليز  فرايند  برداشت،  شيوه  دو  هر  اساس  بر 
موجود در ماده خام شيل را به نفت شيل و به نفت خام  مصنوعي5و 
كاني  تبديل  فرايند  تکنولوژي هاي  در  مي كند.  تبديل  شيل  گاز 
شيل، حرارت دادن كاني در غياب اكسيژن باعث مي شود كه در 
به  پيروليز(  )از طريق  كاني شيل  در  دماي الزم، كروژن موجود 
اين  شود.  تجزيه  جامد،  پسماند  و  فشرده سازي  قابل  نفت  گاز، 
كنش- واكنش در 450 درجه سانتي گراد )842 درجه فارنهايت( 

تا 500 درجه سانتي گراد )932 درجه فارنهايت( صورت مي گيرد. 
در  معموال  آن  تجزيه  شيل،  خام  ماده  شدن  شکسته  فرايند  در 
درجه نسبي پايين ) 300 درجه سانتي گراد( آغاز شده و در دماي 
باالتر،  تجزيه آن سريع تر صورت مي گيرد. فراوري درجا6 داراي 
خاصيت حرارت دهي كاني شيل در زير زمين است زيرا با استفاده 
از اين نوع تکنولوژي، نفت بيش تري از روش فراوري روي زمين7 از 
ناحيه مورد بهره برداري به دست مي آيد. اغلب شركت هاي فعال در 
اين زمينه، به صدور مجوز هاي فراوري درجا مبادرت كرده اند زيرا 
در ژرفاي معدن، استحصال نفت  با اين روش مقرون به صرفه تر 
است. به هر روي، بسياري از روش هاي رايج هنوز در مرحله آزمون 
و تجربه قرار دارند. بهره برداران مي توانند در ابتدا با انتخاب روش 

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

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

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

استخراج و فراوري نفت شيل

ذخيره نفت شيل

استحصالمعدن كاوي

بازيافتخرد كردن

بازيافت

ِشِل مصرف شده

پااليش

سوخت هاي مايع محصوالت فرعي

پااليش محصول

فراورش حرارتي و 
شيميايي از طريق 

هيدروژناسيون

روش درجاروش روي زمين
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فراوري درجاي پيشرفته تر1 كار خود را شروع كرده و سپس به 
روش تعديل شده2 آن روي آورند )50(.

روش فراوري درجاي پيشرفته تر، معدن كاوي شيل را در بر ندارد. 
شيوه تعديل شده، در برداشِت بخشي از كاني شيل و آوردن آن 
به سطح زمين، به منظور تسهيل نفوذ گاز در كوره )كه پيش تر از 
طريق انفجار، كاني شيل به نخاله تبديل شده است( و آماده كردن 
 .)51( مي گيرد  قرار  استفاده  مورد  كوره،  در  سوزاندن  براي  آن 
در حال حاضر، صد ها نوع مجوز براي بهره برداري تکنولوژيك از 
كاني شيل وجود دارند. اما در هر صورت، تعداد محدودي از آن ها 
چهار  تنها   ،2006 سال  تا  گرفته اند.  قرار  تجربه  و  آزمون  تحت 
مي گرفتند،  قرار  بهره برداري  مورد  تجاري  به صورت  تکنولوژي 
آن  از  گالُِتر6،  فاِشن5،  پتروسيکس4،  كيويِتر3،  تکنولوژي هاي:  كه 

جمله اند )52(.

 كاربرد ها و فرآورده هاي نفت شيل
مولد  نيروگاه هاي  به عنوان سوخت در  نفت شيل  كاربرد صنعتي 
برق بسيار رايج است. گرماي توليد شده در اين نيروگاه ها را نيز 
مي توان  به گرمايش محله ها )نقاط مسکوني( اختصاص داد. افزون 
بر اين كاربرد، از نفت شيل مي توان فيبر هاي كربني، كربن هاي 
جاذب، كربن بالك، فنل، انواع رزين ها و چسب ها، مواد رنگ رزي، 
و  ساختماني  بلوك هاي  آجر،  سيمان،  )آسفالت(،  قير  ماستيك، 
قطعات تزئيني، افزوده هاي خاك، كود شميايي، پشم عايق، شيشه 
و فرآورده هاي دارويي توليد كرد.  موادي مانند گوگرد، آمونياك، 
محصوالت  به عنوان  نيز  راكواليت  و  اورانيوم  سودا اش،  آلومينا، 
فرعي، از نفت شيل استحصال مي شوند. شايان توجه اين كه، بين 
سال هاي 1946 تا 1952، گونه اي از نفت شيل قابل استخراج از 
)عضو  استوني  كشور  در  اورانيوم  توليد  براي  دريا7  كف  رسوبات 
اتحاد شوروي سابق( مورد بهره برداري قرار گرفت. بين سال هاي 
1950 تا 1989 نيز كشور سوئد از نفت آلوم شيل8، اورانيوم توليد 

فرايند استحصال )پااليش( نفت از ماده خام نفت شيل

1- in-situ) TIS)
2- MIS
3- Kiviter
4- Petrosix

5- Fushun
6- Galoter
7- Dictyinema
8- Alum Shale

كاربردها و فرآورده هاي نفت شيل

خوراك 
تيوب بخارناحيه احتراقنفت شيل

بازيافت مواد جامد نوار نقالهدنده ها و موتور هاي پيش ران

كفشك پايه

62.5 متر

متر
 8

.2

انسداد بازيافتتيوب هاي پيش گرمکنناحيه ي سرمادهي
بازيافت



12

كرد!  البته گاز شيل حاصل از استحصال نفت شيل نيز به عنوان 
سال  از  اما  مي گيرد.  قرار  استفاده  مورد  طبيعي  گاز  جايگزين 
2009 به اين سو، توليد گاز شيل به عنوان جايگزين گاز فسيلي 
)به دليل ارزان بودن قيمت آن(، از توجيه اقتصادي برخوردار نبوده 

است )53()54(.
به طور  نمي توان  را  خام  شيِل  نفت  پااليش  از  نفت شيل حاصل 
مستقيم جايگزين نفت خام )فسيلي( و كاربرد هاي گوناگون آن 
كرد. درصد تراكم الفين ها، اكسيژن و نيتروژن نفت شيل از نفت 
خام  نفت  در  ارسنيك  يا  و  سولفور  ميزان  است.  بيش تر  فسيلي 
بيش تر از نفت خام فسيلي است.  ميزان سولفور نفت خام شيل 
در  است،  درصد(   0/76 )ميانگين  درصد  يك  زير  متحده  اياالت 
حالي كه ميزان آن در نفت شيل خام اردن تا 9/5 درصد افزايش 
شيل  خام  نفت  در  موجود  ارسنيك  البته   .)56()55( مي يابد 
رو، در  اين  از  به محيط زيست آسيب هاي جدي رساند.  مي تواند 
فرايند  به  از ورود  مرحله هيدروژناسيون نفت خام شيل و پيش 
از  زيان آور  مواد  براي جدا سازي  دقت  نهايت  مي بايست  پااليش، 
نفت خام شيل و جلوگيري از ورود آن به محيط زيست، به عمل 
پااليش شده(   )نيمه  تقطير   – ميان  فرآورده هاي  استحصال  آيد. 
از نفت خام شيل بسيار  مانند نفت سفيد، سوخت جت و ديزل 
مناسب است. تقاضا براي فرآورده هاي ميان- تقطير مانند سوخت 
به  است.  يافته  افزايش  بسيار  سو،  اين  به   1990 دهه  از  ديزل 
هرحال، با استفاده از فرايند هاي پااليشي مناسب و معادل، مانند 
نفت  مي توان  داغ1،  بخارآب  تزريق  طريق  از  مولوكولي  شکست 
تبديل  بنزين(  )مانند  سبك تر  هيدروكربور هاي  به  را  شيل  خام 

كرد )57(.

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

به دقت شناسايي نشده است، لذا استحصال نفت خام شيل تنها 
زماني مي تواند موفقيت آميز باشد كه هزينه استحصال آن از هزينه 
توليد و قيمت نفت خام )فسيلي( و مواد جايگزين ديگر، پايين تر 
توليد يك  رند2، هزينه  يافته هاي  موسسه  اساس  بر  باشد. 
زمين  روي  مجتمع هاي  در  شيل  خام  نفت  از  نفت  بشكه 
در اياالت متحده )شامل فرايند هاي معدن كاوي، برداشت، 
احياي  و  جانبي  سرويس هاي  تامين  مقدماتي،  تصفيه 
 95 تا   70 ميزان  به  مترمكعب  هر  براي  شيل(  خام  نفت 
دالر )معادل 440 تا 600 دالر براي هر مترمكعب( در سال 
نفت خام )فسيلي(  بهاي  اين حساب،  با  بوده است.   2005
از  نفت  استحصال  تا  باشد  مقادير  اين  از  باالتر  مي بايست 

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 سرمايه اي( كاهش 
نفت،  ميليون بشكه  توليد نخستين 500  از  مي يابد و پس 
هزينه پااليش و توليد آن مي تواند بهاي آن را  به  بشكه اي 
35 تا 70 دالر كاهش دهد. با فرض افزايش توليد ساالنه به 
ميزان 25 هزارتن بشكه در روز، )پس از آغاز توليد تجاري( 
بنا بر پيش بيني موسسه رند، هزينه هاي  توليد نفت  از نفت 
خام شيل طي 12 سال براي هر بشكه به حدود 35 تا 48 
تنزل خواهد  مكعب(  متر  هر  براي  دالر   300 تا   220( دالر 
كرد. پس از رسيدن به توليدي معادل يك ميليارد بشكه، 
هزينه هاي توليد نفت خام از ماده شيل بيش از پيش تنزل 
كرده و به بشكه اي 30 تا 40 دالر )190 تا 250 دالر براي هر 

متر مكعب( كاهش خواهد يافت )40()47(. 
تا سال 2035، توليد نفت شيل مي تواند اقتصاد جهاني را به مبلغ 
2/7 تريليون دالر ارتقا دهد ) گزارش PWC (. ظرفيت استحصال 

1- Hydro-cracking
2- RAND

نفت خام شيل و اقتصاد
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افزايش  جهان  نفت  توليد  كل  درصِد   12 تا  مي تواند  شيل  نفت 
يافته و به 14 ميليون بشکه در روز برسد و در چند دهه آينده، 

انقالبي در عرصه ي بازار انرژي جهان به وجود آورد )57(.
برخي از ناظران، صنعت شيل اياالت متحده را به صنعت شن هاي 
نفتي )قيرآلود( منطقه آتاباسکا1 در  نواحي شمالي قاره آمريکاي 
شمالي )كه در سال 2007 روزانه يك ميليون بشکه نفت خام از 
آن استحصال شده است( تشبيه مي كنند. اين تجربه ثابت كرده 
است كه احداث تاسيسات و تسهيالت نسل اول فراوري در اين 
اقتصادي،  به لحاظ  و چه  فني  به لحاظ  به طور معمول، چه  زمينه 
بسيار دشوار و پر خرج است )58()59(. در سال 2005، شركت 
درجا  فراوري  كاربرد  رواج  با  كرد  اعالم  شل2،  داچ  رويال 
خام  نفت  توليد  با   مي توان  شيل،  نفت  استحصال  براي 
فسيلي به بهاي بيش از بشكه اي 30 دالر رقابت كرد.  در 
با  كه  كرد  اعالم  متحده  اياالت  انرژي  وزارت   ،2004 سال 
كاربرد تكنولوژي شركت ِشل و تكنولوژي نفت اِستوارت3 
آمريكا مي توان  نفت شيل رقابتي به قيمت بشكه اي باالتر 
از 25 دالر توليد كرد!! گروه موسوم به  گروه ويرو كيميا4 
نيز اعالم كرده است كه توليد جامع و همه جانبه نفت خام 
امكان پذير  نيز  دالر   18 از  باالتر  بشكه اي  قيمت  به  شيل 

خواهد بود!! 
نفت خام  توليد  اينُفرِميشن5،  پترول  نفتي  نشريه  در سال1972 
شيل را با مايع سازي زغال سنگ مقايسه كرده و هزينه مايع سازي 
زغال سنگ را كم تر از هزينه توليد نفت خام از نفت شيل برآورد 
كرده است )60(. فرايند مايع سازي زغال سنگ افزون بر ارزان تر 
اثرات  و  كرده  توليد  بيش تري  نفت  شيل،  نفت  توليد  از  بودن 
زيان آور  زيست- محيطي كم تري در پي دارد. بر اساس گزارش 
تن  يك  از  نفت  ليتر  استحصال650  نشريه،  اين  در  درج شده 

شيل  استحصال  از  نفت  ليتر   250 برداشت  برابر  در  زغال سنگ 
خام، بسيار با صرفه تر است )50()61(.

فرايند  عمليات  كليه  براي  مصرف شده  انرژي  ميزان 
انرژي  به  انرژي دريافت شده  استحصال نفت شيل )نسبت 
سرمايه گذاري شده(6 در ارزش گذاري به نفت شيل  به عنوان 
منبع انرژي، عامل تعيين كننده اي به شمار مي آيد. به گواهي 
گزارش منتشر شده در سال 1984، نسبت انرژي دريافت شده به 
انرژي سرمايه گذاري شده استحصال نفت از ماده خام شيل، ميان 
0/7 تا 13/3 نوسان دارد. اگرچه در روش فراوري در زيِر زمين، 
فرايند استحصال بين 4 تا 5 در نوسان است، اما اين  نسبت در  

فرايند درجا، به رقم 2 نيز كاهش پيدا مي كند. 
انرژي7، بخش  بين المللي  يافته هاي موسسه  به هر صورت، طبق 
با  مي توان  را  نفت شيل  استحصال  براي  الزم  انرژي  از  عمده اي 
سوزاندن خود نفت شيل و يا گاز شيل )فرعي( تامين كرد. ميزان 
به  توجه  مستلزم  نيز  نفت شيل  استحصال  براي  آب الزم 
جنبه اقتصادي آن است،  زيرا فرايند استحصال نفت شيل 
در مناطق فاقد و يا با شرايط كمبود منابع آب،  با مشكل 

اساسي و عامل بازدارنده اي روياروي است )33()67(.

 نفت شيل و مالحظات زيست محيطي
فرايند استحصال نفت شيل باعث ايجاد برخي اثرات زيست محيطي 
بسيار  زميني  روِي  استحصال  فرايند هاي  در  آثار  اين  مي شود. 
اثرات   .)68( است  زميني  زير   استحصال  فرايند هاي  از  بيش تر 
ناشي از زهکشي اسيدي ناشي از شکافتن سريع زمين و برداشت 
از سطح معدن و قرار دادن مواد معدني در معرض اكسيداسيون 
موادي كه پيش از شکافتن زمين  در زير زمين مدفون بوده اند، 
آلوده كردن منابع آب هاي سطحي و آب هاي زير زميني با برخي 

1- Athabasca
2- Royal Dutch Shell
3- Stuart Oil
4- Viru Keemia Grup

5- Petrol Information
6- EROEI
7- EIA

نفت شيل و مالحظات زيست محيطي
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فزاينده زمين، متصاعد كردن گاز  به ويژه جيوه، فرسايش  فلزات 
هنگام  به  ريزگرد ها  پراكنش  طريق  از  هوا  آلوده سازي  سولفور، 
معدن كاوي و برداشت، حمل مواد و ساير فعاليت هاي جنبي در 
زمره ي اثرات زيان آور براي محيط زيست در فرايند بهره برداري از 

معادن نفت شيل  به شمار مي آيند )69(.
آسيب هاي  مي تواند  شيل  نفت  معادن  از  بهره برداري  فرايند 
و  ارزش  از  و  وارد كرده  و محيط زيست  اراضي  به  زيستي  جدي 
پسماند  توليد  بکاهد.  ناحيه  )اكوتوريسم(  گردشگري  جاذبه هاي 
و  مصرفي،  سوخت هاي  احتراق  از  ناشي  مونو اكسيد كربن  به ويژه 
در نتيجه افزايش گاز هاي گل خانه اي يکي از آسيب هاي جدي به 
محيط زيست است. طرفداران محيط زيست، به دليل توليد گاز هاي 
گل خانه اي ناشي از فرايند بهره برداري از معدن و پااليش، مخالف 
كه  است  دليل  به همين  نفت شيل هستند.  و مصرف  استحصال 
ماده قانوني "استقالل و امنيت انرژي اياالت متحده"، دستگاه هاي 
دولتي را از خريداري مواد نفتي كه گاز هاي گل خانه اي بيش تري 

توليد مي كنند، منع كرده است )70()72(.
از  كه  درجا،  فراوري  در  استفاده  مورد  تجربي  تکنولوژي هاي 
پاره اي  كرد،  ذخيره   را   توليد شده  كربن هاي  مي توان  آن  طريق 
از نگراني هاي آينده در اين زمينه را كاهش مي دهد. البته امکان 
ايجاد مشکالت ديگري مانند آلودگي آب هاي زير زميني نيز وجود 
و  نيتروژن  هيدرو كربن هاي  مانند  شده اي  توليد  مواد  كه  دارند، 
اكسيژن و برخي مواد زيان بار اكليلي ديگر )ليتودين1، پيکولين2(  
از آن جمله اند )72()74(.  بر اساس گزارشي كه در استوني تهيه 
شده است، 91 درصد آب براي صنعت توليد برق آن كشور مصرف 
شده است. استوني عمده ترين كشور مصرف كننده نفت شيل در 

نيروگاه ها )در سال 2002 ( بوده است.
در گزارش منتشر شده توسط اداره مديريت اراضي در اياالت متحده 

در سال 2008، تصريح شده است كه در فرايند معدن كاوي روي 
زمين، استحصال نفت شيل،2 تا 10 گالن آب به ازاي استحصال 
يك تن ماده شيل خام مصرف مي شود كه توليد آِب پسماند، از 
به  استحصال  فرايند  زيان بار آن است. در حالي كه در  پي آمد هاي 
شيوه زير زميني، مصرف آب به يك دهم مصرف فرايند روي زمين 

كاهش مي يابد )75()76()77(.
نگراني از بابت كمبود آب در مناطق خشك، مانند نواحي غرب 
با  افزايش است چرا كه  به  رو  اياالت متحده و صحرا هاي مجاور، 
وجود كمبود منابع آب، بهره برداري از منابع نفت شيل در آن ها 
و  محيط زيست  حاميان  و  طرفداران  است.  گسترش  حال  در 
اعضاي كارزار سبز3، اعتراضات گسترده اي را در مخالفت با صنعت 
اعتراض ها،  اين گونه  در نتيجه ي  كرده اند.  نفت شيل سازمان دهي 
پروژه ي  اِستوارت اُيل شيل4 در كوينزلند استراليا در سال 2004 

متوقف شد )78()79()80()81(.

 منابع نفت شيل فرا زميني
 آزمايشات صورت گرفته بر روي مواد ارگانيك موجود در شهاب 
نشان مي دهند  كرده اند،  زمين سقوط  به  كه  آسماني  سنگ هاي 
كه اجرام آسماني موادي مشابه و معادل نفت شيل در خود دارند. 
اين گونه مواد كه با مواد ديگري تركيب شده اند، مي توانند منبعي 
پايان نا پذير براي استحصال هيدرو كربور هاي مترادف با نفت خام 
شيل تلقي شوند. اين اطالعات از سفر  فضايي/كيهاني كه براي 
در سال 1986 صورت گرفت،   هالي5،  دنباله دار  مطالعه ستاره ي 

به دست آمده است )82()83(.  

1- Lutidine
2- Picoline
3- Green Peace
4- Stuart Oil Shale
5- Halley

منابع نفت شيل فرازميني
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 بخش دوم
 روندبهره برداري از منابع گاز شيل1

گاز شيل )رسي( نيز مانند نفت شيل، از گونه ي گاز طبيعي )غير 
فسيلي( است كه در فرايند تشکيل زمين شناختي ديرينه در ميان 
اليه هاي رسي زمين به دام افتاده است )1(. اليه هاي رسي شيل 
قرار  نفت و گاز طبيعي )غير فسيلي(  منابع  در زمره ي غني ترين 
مي گيرند. با وجود اين كه كارآفرينان شركت هاي بزرگ نفتي در 
اياالت متحده از وجود منابع و ذخاير سرشار نفت و گاز شيل درآن 
كشور از يك صد سال پيش آگاه بوده اند، اما به دليل ارزان تر بودن 
استحصال و بهره برداري منابع نفت و گاز طبيعي )هيدروكربور هاي 
فسيلي(، بهره برداري از صنعت نفت و گاز شيل توسعه پيدا نکرد. 
و  سو  اين  به   2000 دهه ي  از  خام  نفت  بهاي  افزايش  روند 
رسيدن قيمت آن به بشكه اي بيش از 130 تا140 دالر، باعث 
تازه اي  نفت و گاز شيل جان  از منابع  بهره برداري  شد كه 

بگيرد )2(. 
در سال 2000، گاز توليدي از منابع شيل تنها محدود به يك 
درصد از توليد گاز طبيعي توسط اياالت متحده بود، اما اين 

يافت.  افزايش  درصد   20 از  بيش  به   2010 سال  در  درصد 
طبق پيش بيني اداره اطالعات انرژي اياالت متحده، تاسال 
2035، سهم توليد گاز شيل از كل توليد گاز طبيعي آمريكا 

به 46 درصد افزايش خواهد يافت )3(.
برخي از تحليل گران پيش بيني مي كنند كه صنعت گاز شيل در 
از عرضه ي  بزرگي  و سهم  يافته  و گسترش  توسعه  سطح جهان 
حامل هاي انرژي را به خود اختصاص خواهد داد. كشوِر چين نيز 
ناظران،  بعضي  به گمان  و  دارد  بزرگي  گاز شيل  و ذخاير  منابع 
ذخاير گازي چين را مي توان در زمره بزرگ ترين منابع گاز شيل 
از  يکي  توسط  انجام شده  مطالعه  نتيجه  ي   .)4( داد  قرار  جهان 
موسسات پژوهشي آمريکا2، نشان مي دهد كه "توسعه ي توليد 
اياالت متحده و كانادا موجب خواهد شد كه  گاز شيل در 
روسيه و كشور هاي حاشيه خليج فارس نتوانند قيمت هاي 
كشور هاي   به  خود  صادراتي  طبيعي  گاز  براي  باالتري 

اروپايي تحميل كنند!")5(.
از  شيل،  گاز  توليد  توسعه  با  كه  است  باور  اين  بر  اوباما  دولت 
توجه  شايان   .)6( شد  خواهد  كاسته  گل خانه اي  گاز هاي  تصاعد 

1- Shale Gas
 Rice University-Baker Institute of Public Policy :نام موسسه  -2

پراكنش جغرافيايي منابع گاز شيل كشف شده در جهان

روندبهرهبرداري از منابع گاز شيل
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اين كه، در سال2012 ميزان تصاعد دي اكسيد كربن به پايين ترين 
سطح خود در 20 سال گذشته كاهش يافته است )7(. بر اساس 
بعضي پژوهش ها، استخراج  و استحصال منابع گاز شيل مي تواند 
تصاعد گاز هاي گل خانه اي را به ميزاني بيش از آن چه توسط گاز 
طبيعي فسيلي توليد مي شود، افزايش دهد )8()9(. ساير تحقيقات 
صورت گرفته نشان داده اند كه چاه هاي حفر شده براي بهره برداري 
از گاز شيل در گذشته روند نزولي به خود گرفته كه از پايين بودن 
ميزان ذخاير گاز شيل تخمين زده شده در اياالت متحده حکايت 

دارد )10()11(.

 سابقه بهره برداري از گاز شيل در اياالت متحده
واقع  فِرُدنيا1،  در   1821 سال  در  شيل  گاز  بار،  نخستين  براي 
مدفون  زمين  از  كم تري  ژرفاي  در  آن  ذخيره  كه  نيويورك،  در 
دهه ي  در   .)13()12( گرفت  قرار  بهره برداري  مورد  است،  بوده 
1930، حفاري افقي چاه هاي نفت و گاز ابداع گرديد و در سال 
شد  حفر  طريق  اين  به  متحده  اياالت  در  چاه  نخستين   ،1947
)2(. بهره برداري از منابع گاز شيل در مقياس صنعتي تا سال هاي 
طبيعي  گاز  توليد  كاهش  زيرا  نکرد،  پيدا  تحقق   1970 دهه ي 
پروژه هاي  در  فدرال  دولت  كه  شد  باعث  آمريکا  در  )فسيلي( 
و در  نمايشي، سرمايه گذاري كرده  توسعه و طرح هاي  و  تحقيق 
فرجام كار، شيوه هاي حفاري افقي، لرزه نگاري تصويري و شکستن 
از طريق هيدروژناسيون را عملياتي نمايد )14(.  انبوه  مولکولي  
با وجود تداوم تحقيق و توسعه توسط بخش عمومي )دولتي( و  
افقي  چاه هاي  حفر  تجربي،  پروژه هاي  اجراي  و  بخش خصوصي 
توجيه  از  دهه ي1970  تا  كاني شيل  ذخاير  از  بهره برداري  براي 

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

گاز  جمله  از  جايگزين،  گزينه هاي  از  بسياري  عرصه  در  فدرال 
گاز  از  بهره برداري  توسعه  است. طرح  كرده  سرمايه گذاري  شيل 
موسسه  تاسيس  براي  را  الزم  بودجه ي   ،1976 مصوب  شيل 
تحقيقات گاز تصويب كرد )2(. از آن پس دولت فدرال نيز مشوق 
اعتبار مالياتي2 براي آن را بر اساس قانون انرژي مصوب 1980 
گاز  شركت هاي  با  نيز  كشور  آن  انرژي  وزارت   .)2( داد  افزايش 
هواي  )با  كه حفاري  موضوع سبب شد  و همين  نمود  مشاركت 
فشرده( به صورت افقي با حفر دهليز هاي چندگانه در سال 1986 
عملياتي شود. دولت فدرال انگيزه بيش تري براي حفاري معدن 
گازي شيل در نواحي فراساحلي آن كشور ايجاد كرد و بر اساس 
فصل 29 قانون ماليات ها، عمليات حفاري در منابع گاز هاي غير 
سنتي، لرزه نگاري، شکستن مولکولي هيدروليك، و به ويژه حفاري 
در فراساحل را، با اعطاي اعتبارات مالياتي در سال هاي 1980- 

2000 مورد پشتيباني جدي قرار داد.
در  افقي  تكنولوژي حفاري  پدر  به  كه  ميچل3،  پي.  جورج 
يافته است،  از منابع گاز شيل شهرت  بهره برداري تجاري 
از   ،1998 سال  در  گاز  اين  استحصال  براي  است  توانسته 
فرايندي موسوم به شکسِت مولکولي آب4 استفاده كند )16(
)17(. از آن پس، در اياالت متحده آمريکا، دست يابي به گاز شيل 
انرژي  افزوده به مجموعه   " انرژي كمکي كارآمد  به عنوان حامل 
اوليه"، امکان پذير شد. تحقق اين دستاورد بزرگ موجب شد كه 
ساير كشور ها نيز نسبت به بهره برداري از ذخاير گاز شيل تشويق 
شوند. به نظر موسسه بين المللي انرژي، بهره برداري از ذخاير گازي 
شيل مي تواند ظرفيت بازيافت منابع گازي جهان را تا حدود 50 

درصد افزايش دهد )19(.

1- Fredonia  
2- Tax Credit
3- George P. Mitchell
4- Slick Water Fractioning

سابقه بهره برداري از گاز شيل در اياالت متحده
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 گاز شيل و زمين شناسي
نمي دهد كه محلول  اجازه  نفوذ ناپذيري،  به علت  گاز شيل،  كانِي 
به داخل چاه حفر شده جريان پيدا كند و به همين دليل  كافي 
اغلب كاني هاي گاز شيل از ويژگي تجاري  بي بهره اند. گاز شيل 
شبيه  گاز هاي  ساير  و  است  )متعارف(  غير سنتي  منابع  از  يکي 
زغال سنگ،  معادن  بستر  در  متان ذخيره شده  گاز  به صورت  آن  
دراليه هاي شني و در انواع هيدرات متان يافت مي شوند. نواحي در 
برگيرنده ي گاز شيل در اغلب موارد  تحت عنوان "حوزه منابع"1 
شناخته شده اند )20(، برعکِس "حوزه اكتشاف"2 كه در پي يافتن 
در  زمين شناختي  منظر  از  گاز  نکردِن  پيدا  ريسِك  است.  منابع 
"حوزه منابع" اندك است، اما منافع بالقوه براي هر چاه موفق نيز 

ناچيز است.
از آنجا كه ماتريس نفوذ پذيري ذخاير خام شيل پايين است، لذا 
ايجاد شکاف هاي گسترده  مستلزم  تجاري  مقياس  در  گاز  توليد 
در معدن، براي افزايش قابليِت نفوذ پذيري است. گاز شيل براي 

ساليان متمادي از طريق شکافتن فيزيکي معادن توليد شده است، 
از  استفاده  با  اخير  سال هاي  در  گاز شيل  توليد  يافتِن  رونق  اما 
تکنولوژي هاي نوين )شکست هيدروليك(3 و با ايجاد شکاف هاي 
شيوه ي  است.  شده  عملياتي  چاه ها،  دهليز  پيرامون  مصنوعي 
مورد  شيل  گاز  چاه هاي  حفر  در  موارد  بيش تر  در  افقي  حفاري 
استفاده قرار مي گيرد. طول اين گونه شکاف هاي افقي درون معدن 
به 1000 فوت )3000 متر( مي رسد. با ايجاد شکاف ها به صورت 
در  شيل  كاني  ذخيره  با  كه  حفره هايي  سطح  افقي،  دهليز هاي 

تماس قرار مي گيرند افزايش مي يابد. 
 معادن گاز شيل در مقادير مقرون به صرفه، افزون بر داشتن گاز، 
حاوي عناصر مختلف ديگري نيز هستند. كاني شيل،  سرشار از 
مواد ارگانيك است )0/5 تا 0/25 درصد( )1(. كاني شيل كه از گونه 
منابع سنگ هاي نفتي اشباع شده است، بر اثر گرما و فشار وارد 
شده بر آن )در معدن( در درون اتاقك ترموژنيك4 به گاز طبيعي 
تبديل مي شود. سطح حفره هاي اتاقك گاز بسيار ترد و شکننده 

1- Resource Play
2- Exploration Play
3- Hydrolic Fractioning
4- Termogenic

نمايي از ساختار زمين شناسي منابع گاز طبيعي 

پوسته زمين

گاز متان وابسته به بستر زغال سنگ

گاز همراه رايج

جدار انسداد

بستر خرده سنگي

گاز غير همراه رايج

گاز محصور در بستر سنگي

گاز شيل سرشار

نفت

گاز شيل و زمين شناسي
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ايجاد شده،   شکاف  داشتن  نگه  برپا  براي  حال  درعين  اما  است، 
گاز  از  بخشي  فرايند،  در طول  است.  برخوردار  كافي  مقاومت  از 
توليد شده در شکاف هاي طبيعي مي ماند، برخي در منفذ ها مانده 
و برخي ديگر در ماده ارگانيك كاني جذب مي شوند. گاز محبوس 
در شکاف ها بالفاصله قابل توليد است و گاز جذب شده در ماده 
ارگانيك كاني شيل نيز به موازات كاسته شدن از فشار فرماسيون 

چاه )حفرشده( آزاد مي شود.

 ذخاير گاز شيل موجود در جهان
جدول زير ميزان برآورد شده و قطعي )كشف شده( ذخاير 
گاز شيل جهان در 10 كشور عمده ي  دارنده اين  منابع  را 
نشان مي دهد. ارقام جدول از آمار نامه ي آژانس اطالعات انرژي1 

اياالت متحده برداشت شده است ) 22(.

 گاز شيل و محيط زيست
بهره برداري از منابع گاز شيل كه فراوري آن پيامد هايي چون نشت 
پسماند هاي شميايي به منابع آب و تصاعد گاز هاي گل خانه اي را 
در پي دارد، اثرات منفي بر محيط زيست دارد. چالش هاي موجود 
در برابر آاليندگي فرايند استحصال گاز شيل بسيار متفاوت بوده و 
حتي ممکن است بر حسب چاه هاي حفر شده در هر پروژه، بسيار 
متفاوت باشند، به طوري كه فراوري كارآمد در كاهش آاليندگي در 
يکي از ذخاير كاني امکان دارد در استحصال ذخيره كاني ديگر 

چندان كار ساز نباشد.
بهره برداري از منابع گاز شيل، گاز هاي گل خانه اي كم تري نسبت 
به  همين  و  مي كند،  توليد  فسيلي  گاز  منابع  از  بهره برداري  به 
دليل است كه دولت اوباما در سال هاي اخير، بهره برداري از اين 
منابع را مورد تشويق قرار داده است، هرچند برخي از دانشمندان 
كرده اند.  توصيه  را  "احتياط آميز"  به جانب  رويکرد  زمينه  اين  در 
رييس شوراي انجمن علمي آمريکا در ماه مه 2010 بهره برداري 
از منابع گاز شيل را بدون توجه به مباني علمي قطعي، محتاطانه 
تلقي كرده است. اين انجمن كه 1/4 ميليون نفر از دانشمندان را 
زير پوشش خود دارد، هشدار داده است كه بهره برداري از منابع 
گاز شيل مي تواند بيش از آن چه كه پيش تر برآورد شده است، در 

افزايش گرماي گل خانه اي كره زمين اثر داشته باشد )23(. 
اياالت  محيط زيست  از  حفاظت  آژانس   ،2010 سال  اواخر  در 
متحده گزارشي منتشر كرد كه به لحاظ توليد گاز هاي گل خانه اي 
اين  در صنعت نفت و گاز، گزارش روز آمدي به شمار مي آيد. در 
گزارش تصريح شده است با اين كه بهره برداري از ذخاير گاز شيل، 
گاز هاي  به  تبديل  پتانسيل  كه  مي كند  متصاعد  بيش تري  متان 
گل خانه اي را دارد، اما مقدار آن از فرايند استحصال گاز طبيعي 
سنتي )فسيلي( بسيار كم تر است )گفتني است كه چين به علت نياز 
شديد به حامل هاي انرژي، بخش قابل توجهي از انرژي مورد نياز 

1- Energy Information Administration

1  - چين                               1275                  ./107   

2- اياالت متحده آمريکا              862                    272/5 

3- آرژانتين                             774                    13/4

4- مکزيك                              681                    ./12

--                    4854 5

6- استراليا                               396                    ./110

7- كانادا                                 388                    ./62

8- ليبي                                 290                    54/7

9- برزيل                                226                    12/9

10- الجزاير                             231                    ./159 

  كشور        
ذخاير موجود )برآورد(     

ذخاير كشف شده )قطعي()ارقام به تريليون متر مكعب(

)ارقام به تريليون متر مكعب(

ارقام روزآمد شده در سال 2011  
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خود را از طريق استحصال زغال سنگ تامين مي كند كه بيش ترين 
ميزاِن متان را توليد مي كند(. متان گاز گل خانه اي بسيار خطرناك 
است-- اگرچه ماندگاري آن در اتمسفر تنها يك دهم مدت زمان 
ماندگاري دي اكسيد كربن است. يافته هاي اخير نشان مي دهند كه 
اثر گاز متان در ايجاد اثر گل خانه اي بالقوه1 در يك دوره 20 ساله، 
5  تا 10 برابر و در يك دوره 100 ساله )در مجموع( 33 برابر 

بيش تر از گاز دي اكسيد كربن است )9(.
به هر روي، اجالس سازمان ملل متحد درباره تغييرات آب و هوايي2، 
در  را  متان  گل خانه اي  اثر  است،  قابل اعتمادي  بسيار  منبع  كه 
يك دوره بيست و پنج  ساله، 72 برابر و در يك دوره صد ساله، 25 
ديگري  پژوهش    .)25( است  كرده  برآورد  دي اكسيد كربن  برابر 
با  برق  توليد  كه  است  كرده  ادعا   )2011( آب و هوا  زمينه  در 
استفاده از گاز شيل چرخه ي گرم شدن كره ي زمين را بيش از 
نفت خام )فسيلي ( و حتي زغال سنگ، افزايش مي دهد. يکي از 
مدعي  هيوراث(  )پروفسور  كرنل  دانشگاه  دريايي  زيست شناسان 
در  شيل  گاز  منابع  از  بهره برداري  گل خانه اي  اثر  كه  است  شده 
دوره هاي بيست ساله و صد ساله بيش تر از اثر ناشي از مصرف نفت 
خام فسيلي و زغال سنگ است. در برابر اين گونه ادعا ها، دانشگاه ها 
انرژي آمريکا )27(،   و موسسات تحقيقاتي معتبري چون وزارت 
پژوهش هاي دانشگاه كارنيگي ملون )28(، دانشگاه مريلند )29( 
و حتي شوراي دفاع از منابع طبيعي، يافته هاي پرفسور هيوارث 
اثرات گاز متان در يك افق بيست ساله، براي اتخاذ  را در زمينه 

سياست مناسب راهبردي در زمينه انرژي، ناكافي دانسته اند.
گاز  منابع  از  بهره برداري  باورند كه در  اين  بر  انرژي  كارشناسان 
تصاعد  مي توان  نوين  سبز"  "تکنولوژي هاي  از  استفاده  با  شيل 
فسيلي  گاز  منابع  از  بهره برداري  حد  به  را  گل خانه اي  گاز هاي 
كاهش داد. افزون بر اين، از آنجا كه عمر ماندگاري گاز متان در 
اتمسفر بسيار كوتاه تر از دي اكسيد كربن است، بنابراين پتانسيل 

لذا  و  است  زغال سنگ  تا يك سوم  نصف  معادل  گاز گل خانه اي 
استحصال آن آسيب كم تري به محيط زيست وارد مي كند )31(.

محيط زيست  از  حفاظت  آژانس  جاري(،  )سال  آوريل 2013  در 
آمريکا، ميزان نشت گاز متان ناشي از بهره برداري از چاه ها، خطوط 
لوله و ساير تاسيسات را به هنگام تحويل گاز )به مصرف كنندگان( 
حدود 20 درصد كاهش داده است. بر اساس اين گزارش، برقراري 
كنترل هاي اكيد بر فرايند هاي بهره برداري از منابع موجب كاهش 
تا  )بين سال هاي 1990  است  متان شده  گاز  تن  ميليون   46/6
2010(، كه در مجموع، ميزان كاهش آن )سال 2012( به 850 
ميليون تن بالغ گرديده است. بر اساس گزارش اسوشيتد پرس3 در 
اين زمينه، ارقام تجديد نظر  شده در عرصه توليد گاز زماني منتشر 
مي شود كه توليد گاز )فسيلي و شيل( از سال 1990 به اين سو، 

نزديك 40 درصد رشد داشته است )32(.

 گاز شيل و كيفيت آب  و  هوا
گاز  منابع  از  بهره برداري  به منظور  مولکولي  شکست  فرايند  در 
شيل، آب فراواني به اليه هاي منابع گازي زمين تزريق مي شود. 
از آب و 5/. درصد  محلول الزم براي شکست مولکولي، تركيبي 
افزوده هاي شميايي )شامل ماده كاهش دهنده سايش، ضد زنگ 
فرايند  اين  در  كه  آنجا  از  است.  ميکرو ارگانيسم ها(  ضد  ماده  و 
)بسته به مقياس معدن( ميليون ها ليتر آب مصرف مي شود، لذا 
به همراه آب صد ها هزار ليتر از مواد شميايي نيز به خاك تزريق 
مي شود )33(. در اين فرايند، تنها 50 تا 70 درصد از حجم آب 
آلوده )پسماند( قابل بازيافت و ذخيره شدن در حوضچه هاي سطح 
زمين است كه توسط تانکر هاي آب برداشت مي شود. باقي مانده ي 
و مي تواند موجب  مدفون مي ماند  زمين  زير  در  آب مصرف شده 
آلودگي سفره هاي زير زميني شود، اگرچه صنعت نفت و گاز اين 
خطر را جدي تلقي نمي كند. در هر صورت، پسماند هاي ناشي از 

1- GWP
2- IPCC
3- Associated Press

گاز شيل و كيفيت آب و هوا
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بهره برداري با ايجاد بو هاي زننده و فلزات سنگين، مي توانند منابع 
آب هاي سطحي را نيز آلوده سازند )34(.

افزون بر كاربرد تركيب آب و مواد شميايي در فرايند بهره برداري 
عملياِت  مي توان  نيز  مايع شده  پروپان  گاز  با  گاز شيل،  منابع  از 
شکست مولکولي براي بهره برداري از منابع گاز شيل را انجام داد. 
با اين روش، آسيب هاي زيست محيطي به طور چشمگيري كاهش 
در  فراك1  شركت َگس  توسط  بهره برداري  شيوه ي  اين  مي يابد. 
ايالت آلبرتا در كانادا كشف شده است )35(. فيلم مستند موسوم 
به "َگس لَند"2  كه توسط "جاش فاكس"3 تهيه شده است، اثرات 
به لحاظ آسيب رساندن  را  از شکست مولکولي هيدروليك  ناشي 
آب  منابع  از  حفاظت  قانون  انگاشتن  ناديده  و  محيط زيست  به 
آشاميدني )مصوب قانون سياست انرژي در سال 2005( به شدت 

مورد انتقاد قرار مي دهد. 
گزارش ديگر منتشر شده در سال 2011 حاكي از اين است كه 
بهره برداري از منابع گاز شيل، به دليل توليد گاز متان، منابع آب 
واقع در ژرفاي كِم زمين در ناحيه شمال شرقي ايالت پنسيلونيا 
از  حفاظت  آژانس   .)36( است  كرده  آلوده  جدي  به طور  را 
محيط زيست آمريکا در 23 ژوئن 2011 اعالم كرد كه ادعا هاي 
مربوط به آلودگي منابع آبي ناشي از كاربرد شيوه شکست مولکولي 
و  كلرادو  پنسيلوانيا،  شمالي،  داكوتاي  تکزاس،  در  هيدروليك 
گزارش  طبق  داد.  خواهد  قرار  آزمايش  مورد  را   )37( لوييزيانا 
وايومينگ  پاويليون4 ايالت  در  آب  منابع  آلودگي  مذكور،  آژانس 
را مي توان به اثر ناشي از استفاده از اين روش بهره برداري نسبت 
داد. گزارش ديگر اين آژانس در سال 2012، حاكي از اين است 
كه بر اساس آزمايش هاي انجام شده از بهره برداري ها در پنسيلوانيا 
توسط شركت "گلوبال اُيل اَند َگس"5، در چاه هاي آِب پنج خانه 
در نزديکي سايت بهره برداري، مقدار قابل توجهي ارسنيك، باريم 

يا منگنز، كشف شده است كه براي سالمتي انسان بسيار زيان آور 
است. منازل واقع در معرض اين گونه آسيب ها براي مقابله  با اثرات 
خطرناك  مواد  از  كاستن  جهت  مي توانند  عمليات،  اين  زيان آور 
محلول در آب، از سامانه هاي تصفيه فيزيکي/ شميايي آب استفاده 
كنند، كه در آن صورت  اقدامات ديگر مورد نياز نخواهد بود )42(.

 گاز شيل و زمين لرزه
دانشمنداِن  شيمبون6،  آساهي  روزنامه  گزارش  از  نقل  به 
وقوع  كه  متوجه شده اند  اخير  در سال هاي  آمريکا  زمين شناسي 
مركزي  ناحيه  در  بيش تر  يا  ريشتر    3 به شدت  لرزه هايي  زمين 
يافته  افزايش  به شدت  اين سو،  به  از سال 2007  متحده  اياالت 
است )شش برابر در طول قرن بيستم(. يکي از پژوهش گران مركز 
تحقيقات زمين لرزه در دانشگاه ممفيس، ادعا مي كند كه آب هاي 
و  گسل  افزايش  اصلي  علت  زمين،  گسل هاي  به  شده  پس رانده 
با  ارتباط  در  زلزله  يك  وقوع  است.  بوده  زمين لرزه ها  اين  وقوع 
بهره برداري از گاز شيل در شمال شرق انگلستان در سال 2011 
باعث شد كه شركت كوادريال ريسورسز7 همه عمليات خود را در 

آن ناحيه متوقف و لغو كند )46(.
انرژي  زمينه  در  متحده  اياالت  سناي  كميته   ،2012 سال  در 
تکنولوژي هاي  در  لرزه نگاري  درباره  گزارشي  طبيعي،  منابع  و 
بهره برداري از منابع انرژي استماع كرد. به گفته يکي از محققان 
حلقه    35000 حدود  كلرادو،  دانشگاه  در  زمين شناسي  اقتصاد 
چاه براي بهره برداري هيدروليك از منابع گاز شيل )مورد تاييد( 
گزارش شده است. در انگلستان نيز تنها يك مورد زلزله خفيف 
ناشي از بهره برداري هيدروليك از ذخاير گاز شيل گزارش شده 

است )47(.

1- Gas Frac
2- Gasland    
3- Josh Fox  
4- Pavilion

5- Global Oil &Gas
6- Asahi Shimbon
7- Cuadrilla Resources   
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 گاز شيل و اقتصاد
اگر چه بهره برداري از منابع گاز شيل بيش از صد سال در حوزه 
است،  بوده  رايج  متحده  اياالت  ايلينويز  حوزه  و  آپاالش1  آبگير 
حاشيه  با  شيل  گازي  منابع  از  بهره برداري  چاه هاي  حفاري  اما 
گاز  قيمت   افزايش  بي گمان،  است.  بوده  پيوند  در  نيز  اقتصادي 
طبيعي در سال هاي اخير و دست يابي به پيشرفت هاي بزرگ در 
فرايند شکست مولکولي هيدروليك همراه با شيوه حفاري افقي، 
بهره برداري از ذخاير گاز شيل را سود آور تر كرده است )44(.                            
افقي در مقايسه  از منابع گاز شيل و حفاري  بهره برداري  هزينه 
طبق   .)50( است  بيش تر  بسيار  فسيلي  منابع  از  بهره برداري  با 
برآورد هاي شركت هاي عمده بهره بردار از ذخاير گاز شيل بريتانيا 
مجموع  َگس4(  آي  اِدن3،  كوادريال  دارت2،  شركت هاي  )مانند 
مجوز هاي صادر شده براي برداشت از منابع در آن كشور، حدود 
بوده  مکعب(   متر  تريليون   7/2( مکعب  فوت  تريليون   255
منابع  از  درصد   15 تا   10 تنها  اين كه  توجه  شايان   .)51( است 
قابِل  منابع  اقتصادي، ميزان  از ديدگاه  بهره برداري هستند.  قابل 
از منابع موجود همواره پرسش برانگيز است.  شايان  بهره برداري 
ذكر است كه، حجم گاز مصرفي بريتانيا ساالنه 3/5 تريليون فوت 
ارقام  از  مکعب )99 ميليارد متر مکعب( است كه بسيار بيش تر 
تداوم  است. در هر حال، در صورت  بهره برداري پيش گفته  قابل 
استفاده از تکنولژي موجود، هزينه بهره برداري از گاز شيل شايد 
به بيش از 200 دالر براي هر بشکه معادل نفت خام بالغ شود، 
در حالي كه قيمت نفت خام درياي شمال در ماه آوريل 2012 به 

بشکه اي 120 دالر محدود بوده است )52(. 
ايجاد  شيل،  گاز  منابع  از  بهره برداري  فرعي  محصوالت  از  يکي 
براي  كه  است  شيل  گاز  ذخاير  اعماق  در  بزرگ  حفره هاي 
اغلب  در  است.  مناسب  بسيار  نيز  شيل  نفت  از  بهره برداري 

بهره برداري ها، نفت و گاز شيل به طور همزمان توليد مي شوند.
در دهه ي 2000- 2010، آمريکاي شمالي در توسعه بهره برداري 
از منابع گاز شيل پيشتاز بوده است. موفقيت شايان شركت بارنِت 
توسعه  و  بالندگي  موجب  تکزاس  شركت  تنها  به عنوان  شيل5، 
تحقيقات براي بهره برداري از ذخاير گاز شيل در اياالت متحده و 
كانادا شده است. پژوهش هاي اخير )2011( ارزش كل بازار گاز 
شيل را 26/66 ميليارد دالر تخمين زده  است )59(. به هر روي، 
طبق گزارش نيويورك تايمز )ژوئن 2011( بر اساس اسناد معتبر 
است  ممکن  شيل  گاز  استحصال  از  حاصل  مالي  منافع  داخلي، 
كم تر از ميزان برآورد شده ي پيشين باشد زيرا برخي از شركت ها، 
به عمد ميزان بهره وري چاه هاي حفر شده و ميزان ذخاير آن ها را 
بيش از حد ) اغراق گويي( جلوه مي دهند )54(. با وجود اين كه در 
سه ماهه نخست سال 2012، اياالت متحده از طريق خط لوله، 
ازكانادا  ميليارد فوت مکعب گاز )785 ميليون مترمکعب(   840
وارد كرد و همزمان 400 ميليارد متر مکمعب گاز از طريق خط 
لوله )اغلب به كانادا( صادر كرد )55(. صادرات و واردات به صورت 
تسهيالت  مستلزم  كه  كشتي،  طريق  از  و  مايع6  طبيعي  گاز 
گسترده اي است، در اين ميان نقشي نداشته است. شايان توجه 
بي.تي.يو7،  ميليون  هر  براي  دالر   3 مبلغ  به  گاز  قيمت  اين كه، 

به دليل بهره برداري از منابع گاز شيل كاهش يافته است )56(.

1- Appalachian Basin
2- Dart
3- Cuadrilla Eden
4- Igas

5- Barnett Shale
6- LNG
7- Btu
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 بخش سوم 
گاز  و  نفت  از  بهره برداري  افزايش  روند  تحليل   
شيل و اثر اين دو حامل مهم انرژي بر آينده نفت و 

گاز فسيلي در حوزه اوپك
همان گونه كه در بخش نخست اين پژوهش مطرح شد، موضوع 
به ويژه  جهان،  در  گاز شيل  و  نفت  منابع  از  بهره برداري  افزايش 
منابع  از  بهره برداري  تداوم  موازات  به  آمريکا،  متحده  اياالت  در 
خبرگزاري هاي  راس  در  گذشته  ماه  دو  در  فسيلي،  گاز  و  نفت 
رسانه هاي جهاني قرار گرفت و توجه ناظران بين الملي را به اين 
"با  انرژي،  از ديدگاه آينده نگراِنِ بخش  پديده مهم جلب كرد.  
توسعه بهره برداري از منابع نفت و گاز شيل، اياالت متحده آمريکا 
در آينده نزديك از يك وارد كننده عمده نفت خام و گاز طبيعي به 

يك صادر كننده  نفت و گاز جهان تبديل خواهد شد!".
 CNN  در ماه مارس 2010، استيِون هارگريوز1 در وب سايت

Money .com نوشت:

ðð به نظر مي رسد در آينده نزديك، جهان از گاز طبيعي سرشار"
شيل  گاز  منابع  از  بهره برداري  دامنه دار  توسعه  شد.  خواهد 
شرقي(  شمال  ناحيه  و   لوئيزيانا  )تکزاس،  متحده  اياالت  در 
را   طبيعي  گاز  كه  كانادا،  از  غول آسا  گاز  لوله  خط  احداث  و 
سيماي  مي سازد،  سرازير  جهاني  بازار  به  آالسکا  شمال  از 
دگرگونه اي از بخش انرژي در جهان به تصوير خواهد كشيد". 
"توسعه بهره برداري از منابع نفت و گاز شيل همه آمريکاييان را 

هيجان زده كرده است!"

ðð با وجود سابقه دار بودن بهره برداري از منابع گاز شيل، ابداع"
تکنولوژي نوين "حفاري افقي در ژرفاي زمين" بهره برداري از 
منابع نفت و گاز شيل را از نظر تجاري مقرون به صرفه ساخته 

تحقيقات  موسسه  رئيس  مينگ2  ميکائيل  گفته  به   " است". 
تکنولوژي هاي  كنفرانس  )در  آمريکا  انرژي  تامين  مشاركتي 
گاز  منابع  مي تواند  شيل  منابع  در  نهان  گاِز  ميزان  انرژي(، 
طبيعي اياالت متحده را به دو برابر ميزان برآورد شده ي كنوني 
برآورد  هرم  راس  در  هنوز  آمريکا  وي،  نظِر  به   دهد.  افزايش 

ذخاير انرژي خود قرار دارد."

ðð گاز توليد  كه  است  كرده  اعالم  آمريکا  انرژي  اطالعات  "اداره 
طبيعي در آن كشور تا سال 2030 حدود 20 درصد افزايش 
خواهد يافت". "توسعه بهره برداري از منابع گاز شيل باعث شده 
است كه روند صعودي قيمت گاز طبيعي متوقف شده و سير 

نزولي آن آغاز گردد".

ðð است زغال سنگ  از  پاك تر  درصد  طبيعي70  گاز  "سوخت 

با  آن ها  كردن  وجايگزين  زغالي  نيروگاه هاي  شدن  منسوخ  و 
در  فسيلي  سوخت هاي  حذف  موجب  گازسوز،  نيروگاه هاي 
صنعت توليد برق شده و تحولي بنيادين در توليد برق به وجود 
خواهد آورد. فرصت هايي كه براي احداث كارخانه هاي گاز سوز 
كه  مي شوند  باعث  آمد،  خواهند  به وجود  آينده  دهه  چند  در 

نيمي از دي اكسيد كربن توليدي در جهان كاسته شود".

ðð ،همان گونه كه در بخش هاي اول و دوم اين پژوهش مطرح شد
در  ديرباز  از  شيل  گاز  و  نفت  ذخاير  و  منابع  اين كه  وجود  با 
حد  در  آن  از   گوناگون  تمدن هاي  و  داشته   وجود  طبيعت 
رفع نيازمندي هاي محدود خويش بهره برداري مي كرده اند، اما 
اكتشاف ميدان هاي نفتي و گازي )هيدرو كربورهاي فسيلي( و 
توسعه وگسترش بهره برداري از اين منابع در آغاز سده بيستم، 
استفاده از نفت و گاز شيل را، به علت پرهزينه تر 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 
بسياري از نقاط به تعويق انداخت. با افزايش بهاي نفت خام و 
ثبات نسبي قيمت ها در حاشيه 100 دالر )حتي صعود آن تا 
مرز 145 دالر( براي هر بشکه، توسعه بهره برداري از منابع نفت 
و گاز شيل مقرون به صرفه شد و شركت هاي نفتي بزرگ جهان 
اياالت  در  )به ويژه  زمينه  اين  در  كالني  سرمايه گذاري هاي  به 

متحده آمريکا( مبادرت كردند.

سوم  هزاره  اول  دهه  نيمه  از  خام  نفت  بهاي  افزايش  بي ترديد، 
مالي  بحران  و  بزرگ  اقتصادي  ركود  آغاز  و  از يك سو   )2005(
آينده  درباره  را  فزاينده اي  نگراني هاي    ،2008 سال  از  جهاني 
تعيين كننده اي  نقش  آن  در  خام  نفت  بهاي  جهاني،كه  اقتصاد 
پيوند  وجود  ميان،  اين  در  است.  آورده  به وجود  مي كند،  ايفا 
كنش- واكنش و تعامل ميان دو پارامتر مهم اقتصاد جهاني، يعني 
و  و شکوفايي صنعتي  ارزان  نفت خام  ميان عرضه ي  همبستگي 
تکنولوژيك كشور هاي صنعتي در طول اين سده، به هيچ روي از 

ديد ناظراِن بي طرف پنهان نمانده است.  
رفتن  باال  كه  باورند  اين  بر  جملگي  جهان  اقتصاد دانان 
بي سابقه بهاي حامل هاي انرژي، به ويژه نفت خام براي جهان 
صنعتي عامل اصلي  بروز بحران اقتصادي و مالي اخير بوده 
صعودي  سير  تداوم  صورت  در  كارشناسان،  به  نظر  است. 
آن  براي  صرفه تري  با  جايگزين  هنوز  كه  خام،  نفت  بهاي 
ابداع نشده است، جهان صنعتي، به ويژه اتحاديه اروپايي به 
دشواري خواهد توانست ركود اقتصادي جهاني را پشت سر 
پيشرفت صنعتي  و  اقتصادي  كاميابي هاي  روند  و  گذاشته 

چند دهه ي پيشين خود را از نو تجربه كند. 

ركود  بروز  از  ناشي  بحران هاي  رخداد  تاريخ،  شهادت  براساس 
اقتصادي همواره با افزايش قيمت هاي نفت خام مقارن بوده است. 
به بيان ديگر، ميان ركود اقتصادي و افزايش بهاي نفت خام، يك 
همبستگي ديرينه وجود دارد. گواه اين همبستگي را مي توان در 
اقتصادي بزرگ 1929- از بحران ركود  اقتصادي پس  سه ركود 
1933 در اياالت متحده آمريکا جستجو كرد*. شايان توجه اين كه، 
بهاي نفت خام  افزايش  با  اين دوره ها  هر سه ركود رخ داده طي 

همراه بوده اند. 
كشيدند.  درازا  به  ماه   16 به مدت  هريك،  دوم  و  اول  ركود هاي 
بحران نخست پس از تحريم نفتي 1973 در نوامبر همان سال و 
بحران دوم در ژوئيه 1981 رخ دادند. ركود سوم نيز در دسامبر 

2007 آغاز شد و به مدت 18 ماه ادامه يافت.       
باعث  خام  نفت  قيمت  رفتن  باال  كه  مي دهد  نشان  امر  سابقه ي 
ركود مي شود و در واقعيت نقش تعيين كننده قيمت نفت خام در 
رونق و ركود اقتصادي هيچ ترديدي وجود ندارد. از تعامل اين دو 
پارامتر و برآيند آن مي توان نتيجه گرفت كه "ركود اقتصادي نيز 
موجب كاهش بهاي نفت خام مي شود".                                                                                                         

 

1- NYMEX
*- www.wtrg.com/prices.htm - History and Analysis- Crude oil Prices- WTRG Economics. 

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

قيمت نفت به قيمت نيمکس1 نفت خام سبك شيرين
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خبر هاي منتشر شده در رسانه هاي بين المللي در زمينه ي " تبديل 
و  وارد كننده  بزرگ ترين  به عنوان  آمريکا  متحده  اياالت  شدن 
و  نفت  كننده ي  صادر  كشور  به  جهان،  خام  نفت  مصرف كننده 
گاز در دهه آينده"، شگفتي محافل اقتصادي و مالي جهان را بر 
انگيخته است. ترديدي نيست كه، پيشرفت تکنولوژي هاي نوين 
بهره برداري از منابع و ذخاير سرشار "نفت و گاز شيل" موجود در 
اياالت متحده آمريکا از يك سو و جهش بهاي نفت خام )فسيلي( 
در چند سال پيش به باالتر از 100دالر )تا 145 دالر( براي هر 
بشکه و تثبيت آن در حاشيه بشکه اي 100 دالر از سوي ديگر، 
بستر اين رخداد مهم را هموار كرده است. اين رخداد مي تواند در 
آيند  ه اي نه چندان دور، با اثر گذاري مستقيم و غير مستقيم در اين 
ايفا كرده  منطقه حساس و پر تنش جهان، نقش تعيين كننده اي 
و موجبات شکل گيري ديدمان و ساختار جديدي را در وضعيت 
اقتصادي و جغرافياي سياسي( منطقه  ژئو استراتژيك )جغرافياي 

فراهم آورد.
بهره برداري  شد،  عنوان  پژوهش  اين  نخست  بخش  در  چنان چه 
آن  فيزيکي  توسعه  امکان  و  شيل  نفت  جهاني  ذخاير  و  منابع 
به عنوان رقيب نفت خام )هيدرو كربن فسيلي( تا حد صادرات از 
روند  بر  مي تواند  انرژي  مصرف كننده  كشور هاي  ساير  به  آمريکا 
كنوني توليد و بهاي نفت خام اثر گذارد. در بخش دوم نيز منابع 
و ذخاير گاز شيل به عنوان مکمل نفت شيل و رقيب گاز طبيعي 
)هيدروكربن فسيلي( در سطح جهاني و آثار ناشي از هم- افزايي 
بازتاب هاي آن در  بازار جهاني و  انرژي در  اين دو حامل  توسعه 

اقتصاد بين المللي، مورد تاكيد قرار گرفت.
 در بخش سوم،كوشش شده است كه بر اساس شرايط اقتضايي 
امروزي اقتصاد جهان، اين رخداد مهم و اثرات احتمالي آن از منظر 
راهبردي بر آينده منطقه خاور ميانه، آسياي غربي، آسياي مركزي 
و ناحيه قفقاز، مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. استراتژيست ها و 
اين  از چند و چون  آگاهي  با  اوپك  برنامه ريزان كشور هاي عضو 
تحليل  از  ناشي  چالش هاي  با  رويارويي  براي  مي توانند  تحوالت 
دو  اين  قيمت  كاهش  و  گاز خويش  و  نفت  پر رونق   بازار  رفتن 

به نظر مي رسد، تدابير  آينده نزديك حتمي  انرژي، كه در  حامل 
الزم را اتخاذ كنند.    

توسط  خام  نفت  منابع  بهره برداري  از  گذشته  قرن  يك  تجارب 
كشور هاي صنعتي در جهان بيان گر نقش تعيين كننده اين حامل 
انرژِي بسيار مهم در تداوم توسعه صنعتي و شکوفايي اقتصاد هاي 
در  بي گمان،  است.  بوده  بيستم  قرن  دوم  نيمه  در  كشور ها  اين 
نبود منابع و ذخاير سرشار نفت خام )به ويژه در منطقه خاورميانه 
مي نمود.  ناممکن  شکوفايي  اين  تحقق  فارس(  خليج  حوزه  و 
منابع  اين  از  بي دريغ  استفاده  يمن  به  نفتي  معروف  شركت هاي 
سرشار و با دست يابي به سود هنگفت حاصل از خريد ارزان نفت 
عرضه  و  آن  فراوري  فرايند  در  كالن  افزوده  ارزش  ايجاد  و  خام 
فرآورده هاي نفتي به قيمت هاي گزاف به بازار هاي مصرف جهان، 
دست  خود  متبوع  كشور هاي  در  تعيين كننده  قدرتي  به 
يافتند. شركت هاي نفتي، به دليل پرداخت ماليات هاي كالن 
به دولت آمريكا و ايفاي نقش مهم در شكوفايي اقتصادي 
رويكرد هاي  در  اثر گذاري  در  بي مانندي  اقتدار  از  آن، 
شدند،  برخوردار  متبوع  دولت هاي  بين المللي  و  راهبردي 
اين  فرجام  و  ايران"  نفت  شدن  ملي  "كارزار  رخداد  كه 

نهضت تاريخي، براين واقعيت مهر تاييد مي زند.
كشور هاي  نفتي،  شركت هاي  قدرت هاي  گرفتن  اوج  پي  در 
منافع  از  دفاع  به  اتحاديه اي  با تشکيل  ناگزير شدند  توليد كننده 
ملي خود در بهره برداري از اين حامل مهم انرژي متوسل شوند. با 
وجود اين كه اتحاديه اوپك از سوي شركت هاي نفتي و دولت هاي 
متبوع به عنوان كارتل نفتي كشور هاي توليد كننده و صادر كننده 
اوپك  پذيرش  از  ناگزير  محافل  اين  اما  شد،  تلقي  خام  نفت 
به عنوان يك همتاي اثر گذار در فرايند توليد و عامِل تعيين كننده 
مقابله  در  اوپك  پايداري  خام شدند.  نفت  جهاني  قيمت هاي  در 
نفتي  شركت هاي  توسط  خام  نفت  قيمت شکني  ترفند هاي  با 
)با  را  بهاي نفت خام جهان  افزايش تدريجي  و  بود  خوش فرجام 
وجود تجربه اجتناب ناپذير نوسانات شديد قيمت( در ربع پاياني 
قرن بيستم براي توليد كنندگان در سراسر جهان به ارمغان آورد. 
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ميزان  تعيين  اوپك در  اين دستاورد ها، قدرت چانه زني  با وجود 
نفتي  شركت هاي  زيان  و  ضرر  سبب  خام  نفت  عرضه  و  توليد 
فرا مليتي نشد، زيرا آن ها نيز براي جبران افزايش بهاي نفت خام 
خريداري شده، توانستند با تکميل زنجيره پااليش و فراوري نفت 
خام وارداتي و بهينه سازي زنجيره ي توليد و عرضه فرآورده هاي 
كالن  سود هاي  به  خارجي،  و  داخلي  بازار هاي  به  خويش  نفتي 

دست يابند.
در ادامه ي كارزار اوپك و تكاپوي شركت هاي نفتي در برابر 
چالش هاي روزافزون حوزه هاي توليد كننده، بهاي نفت خام 
به طرز بي سابقه اي افزايش يافت، به گونه اي كه اين جهش 
اقتصاد  پايداري و سازگاري  بزرگ ترين  از آستانه  قيمتي 
صنعتي جهان، نيز فراتر رفت. همان گونه كه پيش تر اشاره 
شد،  به سبب وجود "همبستگي ميان افزايش قيمت نفت 
در  اقتصادي"  ركود  از  ناشي  مالي  بحران  رخداد   و  خام 
اياالت متحده آمريكا متوقف  اقتصادي  سال  2008، رشد 
نقش  و  آمريكا  دالر  بودن  به دليل جهاني  بحران  اين  شد. 
و  كااليي  بازار هاي  و  پولي  مبادالت  در  آن  تعيين كننده ي 
در  خام  نفت  كه  نفتي،  بازار هاي  در  )به ويژه  جهان  مالي 
آن ها به دالر معامله مي شود- پديده هژموني دالر نفتي( 
رخداد  پي  در  كرد.  سرايت  نيز  جهان  بازار هاي  ساير  به 
اين بحران و تداوم آن به مدت 18 ماه، اقتصاد هاي اروپا و 
و...( و كشور هاي  )ژاپن، چين، هند  آسياي جنوب شرقي 
غير-  حوزه  در  حتي  و  اوپك  حوزه  در  نفت  توليد كننده 
بحران  اين  آسيب هاي  از  نيز  روسيه(،  )ازجمله  اوپك 

جهاني مصون نماندند. 
تداوم  و  ماهه سوم سال  2012  بحران درسه  فروكش كردن  با 
اثبات رسيدن همبستگي  به  )و  نفت خام  بهاي  تدريجي  كاهش 
ميان اين دو( و همچنين افزايش آهنگ رشد و توسعه بهره برداري 
از منابع نفت و گاز شيل، برون رفت آرام اقتصاد اياالت متحده از 
پيمودن  از  ناگزير  هنوز  اروپا  حالي كه  )در  شد  آغاز  بزرگ  ركود 
بار ديگر،  از بحران پيش روي است(.  براي خروج  مسيري دشوار 

تجربه ي جهاني چگونگي برون رفت از بحران هاي اقتصادي فراگير 
اين گونه  بروز  از  جلوگيري  براي  صنعتي  جهان  كه  داد  نشان 
ركود هاي دامنه دار اقتصادي بايد به راهبرد و تدبير "عالج واقعه، 

قبل از وقوع!" روي آورد.   
اقتصا ددانان  و  انرژي  منابع  كارشناسان  و  پژوهش گران 
جهاني با درس هاي فرا گرفته از روند هاي تاريخي، جملگي 
حامل هاي  بهاي  شديد  افزايش  با  كه  مي دهند  هشدار 
در معرض  نفت خام، جهان صنعتي همواره  به ويژه  انرژي، 
بروز بحران اقتصادي و مالي خواهد بود و در صورت تداوم 
سير صعودي بهاي نفت خام، كه هنوز جايگزين با صرفه تري 
براي آن ابداع نشده است، جهان صنعتي، به ويژه اتحاديه 
اروپايي، ژاپن ، چين و هند و...، به  دشواري خواهند توانست 
ضرب آهنگ توسعه اقتصادي خود را تداوم بخشيده و روند 
كاميابي هاي اقتصادي و پيشرفت صنعتي چند سال پيش 
خود را از نو تجربه كنند )ناگفته نماند كه اقتصاد هاي دو كشور 

چين و هند از بحران  اخير آسيب كم تري ديده اند(.
انرژي،  عمده  مصرف كننده  و  پيشرفته  صنعتي  كشور هاي 
به ويژه اياالت متحده آمريكا، كه همواره در پي يافتن منابع 
اقتدار  و  اقتصادي  رشد   آهنگ  حفظ  براي  پايدار  انرژي 
صنعتي خود  بوده اند، اكنون با  افزايش قيمت نفت خام و 
رسيدن آن به حاشيه 100 دالر و بيش تر براي هر بشكه، به 
رهيافت توسعه بهره برداري از منابع نفت و گاز شيل روي 
منابع  از  بهره برداري  توسعه  روند  به  نگاهي  با  آورده اند.  
سو،  اين  به   2003 سال  از  گيتي  مختلف  نقاط  در  شيل 
مي توان چشم انداز دقيق تري براي شكوفايي اين پديده،كه  
همتا و رقيب سنتي خود )نفت وگاز فسيلي( را  به چالش 
تحوالت  دور   نه چندان  آينده اي  در  مي تواند  و  كشيده 
شگفت انگيزي را در مناطق توليد كننده سنتي نفت خام و 

گاز طبيعي رقم زند، به تصوير كشيد. 
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را  شيل  گاز  و  نفت  از  بهره برداري  توسعه  انگيزه هاي  و  نشانه ها 
مي  توان به صورت زير ارايه كرد:

ðð توسعه براي  آمريکا  متحده  اياالت  فدرال  دولت  تشويق 
بهره برداري از اين منابع از سال 2003 با هدِف بي نياز كردن 
آن كشور از اتکا به واردات نفت خام و گاز طبيعي )جغرافياي 
مقابله  و  فارس  خليج  و حوزه  خاورميانه  از  به ويژه  اقتصادي(، 
از  روسيه  داشتن  باز  و  شکل گيري(  حال  )در  گازي  اوپك  با 
استفاده ي ابزاري از منابع گاز طبيعي خويش براي ديکته كردن 

قيمت گاز صادراتي خود به اتحاديه اروپا )جغرافياي سياسي(.
ðð در سال 2000، گاز توليدي از منابع شيل كه تنها محدود به

يك درصد از توليد گاز طبيعي توسط اياالت متحده بوده است، 
در سال 2010 به بيش از 20 درصد افزايش يافته است. طبق 
پيش بيني اداره اطالعات انرژي اياالت متحده، تاسال 2035، 
به 46  آمريکا  توليد گاز طبيعي  از كل  توليد گاز شيل  سهم 

درصد افزايش خواهد يافت )3(.
ðð در سه ماهه نخست سال 2012، اياالت متحده 840 ميليارد

فوت مکعب )785 ميليون مترمکعب( گاز از طريق خط لوله 
گاز  مکعب  متر  ميليارد   400 همزمان  و  كرده  وارد  ازكانادا 
 .)55( است  كرده  صادر  كانادا(  به  )اغلب  لوله  طريق خط  از 
طريق  از  و  مايع  طبيعِي  گاز  صورت  به  واردات  و  صادرات 
كشتي، كه مستلزم تسهيالت گسترده اي است، در اين ميان 
طبيعي  گاز  قيمت  اين كه،  توجه  شايان  است.  نداشته  نقشي 
به دليل بهره برداري از منابع گاز شيل به مبلغ 3 دالر براي هر 

ميليون بي.تي.يو، كاهش يافته است )56(.
ðð شکستن( نوين  تکنولوژي هاي  از  استفاده  شدن  عملياتي 

هيدروليك( در فرايند پااليش.
ðð پيشرفت در تکنولوژي حفاري افقي در ژرفاي زمين كه موجبات

توسعه بهره برداري از منابع گاز شيل را فراهم آورده است.  
ðð پيشتازي آمريکاي شمالي در توسعه بهره برداري از منابع گاز

بازيگر  به عنوان  شيل  بارنِت  شركت  شايان  موفقيت  و  شيل 
بالندگي و توسعه تحقيقات براي  توانمند تکزاس، كه موجب 
بهره برداري از ذخاير گاز شيل در اياالت متحده آمريکا و كانادا 

شده است. 
ðð را شيل  گاز  بازار  كل  ارزش  كه   )2011( اخير  پژوهش هاي 

26/66 ميليارد دالر تخمين زده اند )59(.
ðð در سال هاي اخير، دولت اوباما بهره برداري از منابع گاز شيل

را به اين دليل مورد تشويق قرار داده است كه بهره برداري از 
اين منابع در مقايسه با بهره برداري از منابع گاز فسيلي، گاز 

گل خانه اِي كم تري توليد مي كند.
ðð ،در بريتانيا، مجموع مجوز هاي صادر شده براي برداشت از منابع

به ميزان 255 تريليون  فوت مکعب )7/2 تريليون متر مکعب( 
در آن كشور بوده است )51(،  با وجود اين كه، تنها 10 تا 15 

درصد از اين منابع قابل بهره برداري است. 
ðð ،چين برزيل،  كشور هاي  در  شيل  نفت  صنعت  توسعه  آغاز 

استوني و تا حدودي آلمان و روسيه از سال 2008 به اين سو.
ðð آغاز ارزيابي و تخمين ذخاير نفت شيل توسط ساير كشور ها با

برپا داشتن كارخانه هاي تجربي و آزمايشي.
ðð ،استوني كشور هاي  گروه  توسط  شيل  منابع  از  بهره برداري 

برزيل و چين به منظور توليد برق.
ðð بهره برداري از منابع شيل توسط گروه استوني، چين و آلمان

به منظور توليد برق و سيمان.
ðð نيروگاه هاي در  سوخت  به عنوان  شيل  نفت  مصرف  افزايش 

 2967 ساالنه  استوني  در  شيل  نفت  مصرف  )با  برق  توليد 
برق  مگاوات   9/9 آلمان  در  و  مگاوات   12 چين  در  مگاوات، 

توليد مي شود(.
ðð در برق  توليد  براي  سوخت  تنها  به عنوان  شيل  نفت  مصرف 

ناحيه  در  راه اندازي شده  )نيروگاه هاي  استوني  نيروگاه هاي 
نفت شيل  با مصرف  را  توليدي  برِق  از كل  ناروا1، 95 درصد 

1- Narva
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توليد مي كنند(.  
ðð ،در سال 2008، سهم چين از توليد نفت شيل به 375 هزارتن

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

ðð مصرف سوخت شيل در نيروگاه هاي اسرائيل، روماني و روسيه
در حال توسعه است.

ðð نيروگاه هاي براي ساخت  اردن  و  برنامه ريزي كشور هاي مصر 
توليد برق با مصرف سوخت نفت شيل. 

ðð نفت شيل براي سوزاندن  تركيه  و  كانادا  تداركات كشورهاي 
به همراه زغال سنگ براي توليد برق. 

ðð توليد روزانه نفت خام سنتي و گاز طبيعي مايع در جهان، كه
بشکه(  ميليون   82/12( تن  ميليارد   3/95 به  سال2008  در 
معادل 13056 ميليون مترمكعب بوده است، با كل محصول 
توليدي روزانه از منابع نفت وگاز شيل به ميزان 2810 ميليون 

مترمكعب، قابل مقايسه است.
ðð قابليت نفت خام شيل براي توليد فيبر هاي كربني، كربن هاي

مواد  چسب ها،  و  رزين ها  انواع  فنل،  بالك،  كربن  جاذب، 
بلوك هاي  آجر،  سيمان،  )آسفالت(،  قير  ماستيك،  رنگ رزي، 
ساختماني و قطعات تزئيني، افزوده هاي خاك، كود شميايي، 
موادي  همچنين  و  دارويي  فرآورده هاي  شيشه،  عايق،  پشم 
مانند گوگرد، آمونياك، آلومينا، سودااش، اورانيوم و راكواليت، 

به عنوان محصوالت فرعي.
ðð بهره برداري از گونه اي از نفت شيل قابل استخراج از رسوبات

كف دريا1، بين سال هاي 1946 تا 1952، براي توليد اورانيوم 
در كشور استوني )در اتحاد شوروي سابق(. 

ðð توليد اورانيوم از نفت آلوم شيل2 در كشور سوئد، بين سال هاي
1950 تا 1989!

 عوامل اثر گذار )تعيين كننده و  بازادارنده( بر روند 
توسعه بهره برداري از منابع و ذخاير نفت و گاز شيل 
عوامل مثبت و عوامل منفي همزمان در روند بهره برداري از منابع 

نفت و گاز شيل اثر گذار بوده اند. 
عوامل اثر گذار مثبت و تعيين كننده  در روند توسعه بهره برداري 

از منابع شيل عبارتند از:
ðð  قابليت رقابت منابع نفت شيل، در شرايط مساعد، با نفت خام

 100 حاشيه  قيمت هاي  تداوم  به شرط  زيرا  )فسيلي(،  سنتي 
دالر براي هر بشکه نفت خام، بهره برداري از منابع نفت شيل 

مقرون به صرفه است.
ðð ميزان ذخاير نفت شيل اياالت متحده آمريکا حدود 62 درصد

برآورد شده است. مجموع ذخاير  اين ماده  كل منابع جهاني 
نفت شيل اياالت متحده، روسيه و برزيل بر روي هم نيز حدود 

86 درصد ذخيره جهاني را تشکيل مي دهد.
ðð ميزان قابل بهره برداري و استحصال از ذخاير نفت شيل جهان

زده  تخمين  بشکه  تريليون   3/3 تا   2/8 اخير  سال هاي  در 
اساس  بر  مترمکعب(.   109x520 تا   109x450( است  شده 
برآوردهاي سال 2005، مجموع ميزان منابع نفت شيل 411 

گيگات )معادل 2/1 تا 3/3 تريليون بشکه( برآورد شده است.
ðð فرايند در  نظري(  )رويکرد  كارشناسي  ديدمان  اساس  بر 

استحصال نفت از نفت خام شيل، هزينه پااليش و توليد پس از 
احداث مجتمع مور نظر )هزينه سرمايه اي( كاهش يافته و پس 
و  پااليش  نفت، هزينه  توليد نخستين 500 ميليون بشکه  از 
توليد آن مي تواند بهاي آن را به بشکه اي 35 تا 70 دالر كاهش 
دهد. با فرض افزايش توليد ساالنه به ميزان 25 هزارتن بشکه 
تجاري( طبق پيش بيني موسسه  توليد  آغاز  از  روز، )پس  در 
رند، هزينه هاي  توليد نفت خام شيل طي 12 سال براي هر 
بشکه به حدود 35 تا 48 دالر )220 تا 300 دالر براي هر متر 

1- Dictyinema
2- Alum Shale
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معادل  توليدي  به  از رسيدن  تنزل خواهد كرد. پس  مکعب( 
ماده شيل  از  خام  نفت  توليد  هزينه هاي  بشکه،  ميليارد  يك 
بيش از پيش تنزل كرده و به بشکه اي 30 تا 40 دالر )190 تا 

250 دالر براي هر متر مکعب( كاهش خواهد يافت. 
ðð رواج با  كرد  اعالم  شيل1  داچ  ُريال  شركت   ،2005 سال  در 

كاربرد فرايند بهره برداري درجا2 نفت شيل، مي توان با  توليد 
نفت خام فسيلي به بهاي بيش از بشکه اي 30 دالر رقابت كرد. 
با  اياالت متحده اعالم كرد كه  انرژي  در سال 2004، وزارت 
كاربرد تکنولوژي شركت شيل3 و تکنولوژي شركت استوارت 
بشکه اي  قيمت  به  رقابتي  شيل  نفت  مي توان   آمريکا  اُيل4 
كيميا  "ويرو  به  موسوم  گروه  كرد!؟  توليد  دالر   25 حدود 
گروپ"5  نيز اعالم كرده است كه توليد جامع و همه جانبه نفت 
خام شيل، بهره برداري از منابع شيل را اقتصادي نموده و توليد 
نفت شيل به قيمت بشکه اي در حدود 18 دالر و بيش تر نيز، 

مقرون به صرفه خواهد بود!! 
ðð منتشر شده همواره ارقام  به خاطر داشت كه  را  نکته  اين  بايد 

موقتي بوده و با اكتشاف منابع  بيش تر و تجميع ذخاير پراكنده 
در اقصي نقاط جهان، امکان افزايش ذخيره جهاني به ارقامي 
فزون تر از اين مقادير وجود خواهد داشت.  ميزان ذخاير موجود 
نفت شيل موجود در ناحيه شمال غربي چين )پرميان شمالي( 
ذخاير  معادل  است،  نشده  منظور  پيشين  برآورد هاي  در  كه 
زده  تخمين  متحده   اياالت  در  ريِور  گرين  ناحيه  در  موجود 
شده است )پروفسور كارول6- دانشگاه ويسکانسين- مديسون).

ðð ميزان در سال 2010،  انرژي  بين المللي  آژانس  برآورد  طبق 
"منابع نفت شيل" را  مي توان  معادل 5 تريليون بشکه "نفت 
خام درجا" تخمين زد، كه بيش از يك تريليون بشکه از آن 
)معادل 160 ميليارد مترمکعب( با استفاده از تکنولوژي موجود 
و به لحاظ اقتصادي، قابل استحصال است )شايان توجه اين كه، 

سال  تا  شده  برآورد  فسيلي  خام  نفت  جهاني  ذخاير  ميزان 
ميليارد   209/4 معادل  بشکه،  تريليون  2007 حدود 1/317 

مترمکعب بوده است(.
ðð به را  اقتصاد جهاني  توليد نفت شيل مي تواند  تاسال 2035، 

مبلغ 2/7 تريليون دالر ارتقا دهد.
ðð به نظر موسسه بين المللي انرژي، بهره برداري از ذخاير گازي 

شيل مي تواند ظرفيت بازيافت منابع گازي جهان را تا حدود 
50 درصد افزايش دهد )19(.

توسعه  روند  در  بازدارنده  و  منفي  اثر گذاِر  عوامل 
بهره برداري ازمنابع شيل به شرح زير هستند:

ðð اگرچه نفت و گاز شيل در شرايط مساعد مي تواند جايگزيني
فسيلي(  )هيدرو كربن  سنتي  طبيعيي  گاز  و  خام   نفت  براي 
باشد، اما  از ديدگاه موسسات معتبر مطالعات و تحقيقات منابع 
انرژي، استحصال و بهره برداري از نفت و گاز موجود در منابع 
اليه هاي رسوبي زيِر زمين در مقايسه با استحصال ماده رقيب  
سنتي خود )منابع ميدان هاي نفت خام و گاز سنتي(، چه از 

جنبه ي مالي و چه  به لحاظ زيست محيطي، پر هزينه تر است.
ðð از آنجا كه ميزان ذخاير نفت خام و گاز شيل قابل استحصال

لذا  نيست،  شده  شناخته  دقيق  به طور  اقتصادي  به لحاظ 
استحصال نفت خام شيل تنها زماني موفقيت آميز  است كه 
هزينه استحصال آن از هزينه توليد و قيمت نفت خام )فسيلي( 

و مواد جايگزين ديگر، پايين تر باشد.
ðð بر اساس يافته هاي موسسه رند، هزينه توليد يك بشکه نفت

از نفت خام شيل در مجتمع هاي روي زمين در اياالت متحده 
مقدماتي،  تصفيه  برداشت،  معدن كاوي،  فرايند هاي  )شامل 
تامين سرويس هاي جانبي و احياي نفت خام شيل( براي هر 
مترمکعب به ميزان 70 تا 95 دالر )معادل 440 تا 600 دالر 

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

4- Stuart Oil
5- Viru Keemia Grup
6- Carol
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براي هر مترمکعب( در سال 2005 بوده است. با اين حساب، 
بهاي نفت خام )فسيلي(-- در شرايط كنوني-- بايد باالتر از 
از نفت خام شيل توجيه  تا استحصال نفت  باشد  اين مقادير 

اقتصادي داشته باشد.
ðð )صنعت شيل اياالت متحده به صنعت شن هاي نفتي )قيرآلود

منطقه آتاباسکا1 در  نواحي شمالي قاره آمريکاي شمالي )كه 
آن  از  خام  نفت  بشکه  ميليون  يك  روزانه   2007 سال  در 
ثابت  منطقه   اين  تجربه  است.  تشبيه شده  استحصال شده( 
كرده است كه احداث تاسيسات و تسهيالت نسل  اول فراوري 
در اين زمينه به طور معمول، چه به لحاظ فني و چه به لحاظ 

اقتصادي، بسيار دشوار و پر هزينه است.
ðð 2اينُفرِميشن پترول  نفتي  نشريه  نفتي  نشريه  در سال 1972 

توليد نفت خام شيل را با مايع سازي زغال سنگ مقايسه كرده 
و هزينه مايع سازي زغال سنگ را كم تر از هزينه توليد نفت خام 
از نفت شيل برآورد كرده است. فرايند مايع سازي زغال سنگ 
بيش تري  نفت  شيل،  نفت  توليد  از  بودن  ارزان تر  بر  افزون 
بر  دارد.  كم تري  زيست محيطي  زيان بار  اثرات  و  كرده  توليد 
ليتر  استحصال650  نشريه،  اين  در  درج شده  گزارش  اساس 
نفت از يك تن زغال سنگ در برابر برداشت 250 ليتر نفت از 

استحصال يك تن شيل خام، بسيار باصرفه تر است.
ðð هزينه بهره برداري از منابع گاز شيل و حفاري افقي در مقايسه

با  بهره برداري از منابع فسيلي بسيار بيش تر است )50(.
ðð اسناد اساس  بر   )2011 )ژوئن  تايمز  نيويورك  گزارش  طبق 

معتبر داخلي، منافع مالي حاصل از استحصال گاز شيل ممکن 
از  برخي  زيرا  باشد  پيشين  برآورد شده  ميزان  از  كم تر  است 
شركت ها به عمد ميزان بهره وري چاه هاي حفر شده و ميزان 
ذخاير آن ها را بيش از حد )گزافه گويي( جلوه مي دهند )54(.

ðð رويکرد شيل،  منابع  از  بهره برداري  در  ازكارشناسان  برخي 

"احتياط آميز" را توصيه كرده اند. رييس شوراي انجمن علمي 
آمريکا )2010( بهره برداري از منابع گاز شيل را بدون توجه 
به مباني علمي قطعي، محتاطانه تلقي كرده است. اين انجمن 
كه 1/4 ميليون نفر از دانشمندان را تحت پوشش خود دارد، 
هشدار داده است كه بهره برداري از منابع گاز شيل به صورت 
با ذخيره كاني  افزايش گسترده سطح حفره هايي كه  و  افقي 
شيل در تماس قرار مي گيرند،  به محيط زيست و اكوتوريسم  

آسيب هاي جدي وارد مي كند.
ðð همواره موجود  منابع  از  بهره برداري  قابِل  منابع  ميزان 

پرسش برانگيز است.  شايان ذكر است كه، حجم گاز مصرفي 
متر  ميليارد   99( مکعب  فوت  تريليون   3/5 ساالنه  بريتانيا 
بهره برداري  قابل  ارقام  از  بيش تر  بسيار  كه  است  مکعب( 
از  استفاده  تداوم  صورت  در  حال،  هر  در  است.  پيش گفته 
تکنولژي موجود، هزينه بهره برداري از گاز شيل شايد به بيش 
در  شود،  بالغ  خام  نفت  معادل  بشکه  هر  براي  دالر   200 از 
حالي كه قيمت نفت خام درياي شمال در ماه آوريل 2012 به 

بشکه اي 120 دالر محدود بوده است )52(. 

و  و گاز شيل درجهان  نفت  برآيند توسعه منابع   
حوزه  خام  نفت  توليد كننده  بركشور هاي  آن  آثار 

اوپك
از مطالب مطرح شده در بخش هاي اول و دوم و موضوعات ذكر شده 
در ابتداي بخش سوم، مي توان چنين برداشت كرد كه در آينده، 
صنعت نفت و گاز شيل در جوار صنعت نفت و گاز فسيلي، از رشد 
شاياني برخوردار شده و سهم بزرگي از عرضه ي حامل هاي انرژي 
را به خود اختصاص خواهد داد. اگر چه بهره برداري از منابع گاز 
ايلينويز  و حوزه  آپاالش  آبگير  در حوزه  از صد سال  بيش  شيل 
اياالت متحده آمريکا رايج بوده است، اما حفاري براي بهره برداري 

1- Athabasca
2- Petrol Information
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از منابع گازي شيل با حاشيه اقتصادي نيز در پيوند بوده و نقش 
تعيين كننده اي در روند توسعه استحصال اين منابع داشته است. 
بي گمان، افزايش قيمت گاز طبيعي در سال هاي اخير از يك سو  
مولکولي  فرايند شکست  در  بزرگ  پيشرفت هاي  به  و دست يابي 
هيدروليك همراه با شيوه حفاري افقي از سوي ديگر، بهره برداري 

از ذخاير گاز شيل را  سود آورتر كرده است )44(. 
 از طرفي، مطالعه انجام شده توسط رايس يونيورسيتي1، اين نتيجه 
حاصل شده است كه "توسعه ي توليد گاز شيل در اياالت متحده 
و كانادا موجب خواهد شد كه روسيه و كشور هاي حاشيه خليج 
فارس نتوانند قيمت هاي باالتري را براي گاز طبيعي صادراتي خود 
به كشور هاي  اروپايي ديکته كنند!")5(. از در آميختن ديدمان ها 
منابع  از  بهره برداري  چشم انداز  زمينه  در  ابراز شده  نظريه هاي  و 
بهره برداري  توسعه  رويکرد  كه  برمي آيد  گاز شيل چنين  و  نفت 
از منابع نفت و گاز شيل بر ديدماني ژئواستراتژيك استوار است. 
به بيان ديگر، رهيافت توسعه بهره برداري از اين منابع از دو زاويه  
و  تحليل  قابل  جهان  سياسي  جغرافياي  و  اقتصادي  جغرافياي 

تفسير است.

قابل  انرژي  منابع  انواع  وجود  اقتصادي:  از ديدگاه جغرافياي 
بودن  مقرون به صرفه  صورت  در  جهاني،  پهنه ي  در  بهره برداري 
بهره برداري، موهبت طبيعي تلقي شده و خرد جهاني حکم مي كند 
كه  اين منابع نيز مانند همتايان فسيلي خود  براي تامين نياز هاي 
فزاينده جوامع جهاني به حامل هاي انرژي، مورد بهره برداري قرار 
گيرند. از مطالعات و پژوهش هاي گسترده انجام شده در اين زمينه 
چنين برمي آيد كه با باال رفتن ميزان ذخاير نهفته در منابع نفت 
با دست يابي جوامع پيشرفته  و گاز شيل كشف شده درجهان و  
صنعتي به تکنولوژي هاي نوين اكتشاف و استخراج )حفاري افقي 
گاز  و  نفت  ذخاير  از  بهره برداري  براي  زمين(، شرايط  ژرفاي  در 

شيل به دليل افزايش قيمت نفت خام فسيلي و رسيدن آن به مرز 
)- +( 100 دالر،  بهبود يافته است. در شرايط كنوني، بهره برداري 
از نفت و گاز شيل از قابليت رقابتي با همتايان ديرينه خود )نفت 
و گاز فسيلي( برخوردار شده و سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه  
بهره برداري از اين گونه منابع به لحاظ اقتصادي قابل توجيه گرديده 

است.

بيش  شدن  سپري  وجود  با  سياسي:  جغرافياي  ديدگاه  از 
منسوخ  )سابق(،  شوروي  جماهير  اتحاد  فروپاشي  از  دهه  دو  از 
انگاره ي جهان  پيوستن  تاريخ  به  و  برآن  ايدئولوژي حاكم  شدن 
دو قطبي، فدراسيون جديد روسيه دوباره به فکر احياي جهان دو 
قطبي افتاده و سعي مي كند با تکاپو براي جا انداختن جهاِن چند- 
)مشترك  هم سود  كشور هاي  از  جديدي  اتحاديه  ايجاد  و  قطبي 
اتحاد جماهير شوروي سابق(2، يك "اتحاديه  از  المنافع گسسته 
اورآسيايي" تحت نظارت خود به وجود آورده و بستر الزم را براي 
كه  نشان مي دهند  قراين  قطبي كردن جهان هموار سازد.  چند 
اردوگاه غرب نيز )تحت نظارت اياالت متحده آمريکا( با آگاهي از 
اين روياي ديرينه روسي و پند آموزي از رخداد هاي تاريخي قرن 
بيستم، قصد دارد كه مانع از فراهم شدن هرگونه زمينه اي براي 

تحقق مقدمات چنين آرماني گردد.   
روسيه از زمان هاي ديرين، نيرومند ترين كشور منطقه اور آسيا بوده 
و اين بخش از گيتي به لحاظ منابع و ذخايرطبيعي )داشتن طيف 
گسترده اي از معدن ها به ويژه نفت و گاز( از ثروتي سرشار برخودار 
و  انگليسي  شهير  جغرافي دان   – مکيندر  هارتلند-  )نظريه  است 
نظريه ريملند – سپايکمن – جغرافي دان معروف آمريکايي- اوايل 
زمان  از  و  خود  حيات  طول  در  روسيه  اين رو،  از  بيستم(.  قرن 
با  است  كرده  تالش  همواره  سو،  اين  به  كبير  پطر  امپراطوري 
اتکا به موهبت هاي جغرافياي اقتصادي خود و آگاهي از ظرفيت 

1- Rice University
2- CIS
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بالقوه شگرف آن سرزمين )مبتني بر ديدمان هارتلند مکيندر*( 
استراتژي صيانت از منابع طبيعي خود را با تثبيت حريم امنيتي 
جغرافيايي )نظريه اسپايکمن**( به يکي از قطب هاي بزرگ جهاني 
و  رسمي  شناسايي  بدون  آن   به  نيل  كه  آرماني   - شود  تبديل 

پذيرش قدرت هاي غربي نمي تواند تحقق يابد.
و  غربي  اروپاي  كشور   28 هم اكنون  كه  اروپا  اتحاديه  طرفي،  از 
دارد،  خود  عضويت  در  را  شرقي  اروپاي  كشور هاي  از  شماري 
فاقد منابع و ذخاير كافي انرژي در مقياس يك اتحاديه بزرگ با 
جمعتي بيش از 400 ميليون نفر است. اين كاستي از ديرباز در 
اروپاي صنعتي، به ويژه آلمان، فرانسه و ايتاليا مشهود بوده است. 
اروپاي غربي براي تامين منابع انرژي خود، به ويژه نفت خام و گاز 
طبيعي، به منابع خارج از اتحاديه اروپا وابسته است، لذا واردات 
گاز طبيعي از طريق خطوط لوله از منطقه اورآسيا،كه سرشار از 
)به شرط  گزينه  اقتصادي ترين  مي تواند  است،  گاز  و  نفت  منابع 

پايداري اين رهيافت( براي تامين نياز هاي اتحاديه اروپا باشد. 
اما اتحاديه اروپا در اين زمينه جانب احتياط را پيش گرفته است، 
منطقه  معارض  بدون  به عنوان سركرده ي  روسيه  فدراسيون  زيرا 
از  را  اروپا  اتحاديه  به  طبيعي  گاز  از  بخشي  تامين  كه  اورآسيا، 
)به سبب  است  داشته  برعهده  اوكراين(  )مسير  لوله  خط  طريق 
از كشور هاي عضو  برخي  با  اختالفات حل و فصل نشده  داشتن 
اتحاد شوروي سابق، به ويژه با جمهوري اوكراين، كه با برخورداري 
مسکو  به  هرگز  واشنگتن  و  برلين  بروكسل،  پشتيباني هاي  از 
گرجستان،  با  اختالفاتي  داشتن  همچنين  و  آورد  نخواهد  روي 

پايدار و  اروپا  گزينه  اتحاديه  از ديدگاه  ازبکستان(،  آذربايجان و 
مطمئني به لحاظ تامين انرژي براي اروپاي غربي به شمار نمي آيد.

و  بهترين  مي توانست  ايران  اين كه  وجود  با  ميان،  اين  در   
اروپا  انرژي  از  عمده اي  بخش  تامين  براي  گزينه  مطمئن ترين 
)به ويژه گاز طبيعي از طريق انتقال از طريق خط لوله( تلقي شود، 
فرصت  اين  كشور،  به  تحميل شده  تحريم هاي  وجود  به دليل  اما 
از دست رفته است.  اروپا در شرايط كنوني  و  ايران  براي  مغتنم 
اوكراين  تلخ  تجربه  و  واقعيت ها  اين  به  توجه  با  اروپايي  اتحاديه 
)اختالل در انتقال گاز به اروپا( گزينه ي طرح ناباكو را ترجيح داده 
از مرز هاي روسيه  از خارج  را  اروپا  براي  انتقال گاز  و قصد دارد 
است  ناگزير  اروپا  اتحاديه  ناباكو،  طرح  اجراي  براي  كند.  تامين 
تركمنستان و قزاقستان را نيز وارد  اين طرح كند تا طرح مزبور 
به لحاظ اقتصادي قابل توجيه شود. اياالت متحده آمريکا نيز از اين 
طرح پشتيباني مي كند. از طرفي، وجود اختالف ميان آذربايجان 
و تركمنستان درحوزه نفت و گاز بستر درياي خزر )كهريا سردار( 
كه بدون راه حل مانده است )رژيم حقوقي درياي خزر(، مانعي بر 
ناباكو و  سر راِه اين توافق است. روسيه  نيز مخالف اصلي طرح 
طرح ترانس خزر است. همچنين، ساير كشور هاي ساحلي درياي 
خزر نيز با روسيه همنوايي كرده و با آن مخالفند. با اين وصف، 
مي توان گفت كه پيش از حل و فصل مسايل رژيم حقوقي درياي 
خزر، امکان موفقيت براي اين گونه طرح ها وجود ندارد. بنا به گفته 
طرح  موفقيت  شانش  اروپايي:"  اتحاديه  انرژي  كميسيون  رييس 
ناباكو حدود 60 درصد است و با وجود مشکالت زياد، اتحاديه اروپا 

* مکيندر در سال 1919 )پس از جنگ جهاني اول( نظريه خود را اينگونه خالصه كرد: "قدرتي كه بر اروپاي شرقي حکمراني ميکند، بر قلب گيتي نيز حکم ميراند، قدرتي كه 
بر قلب گيتي حکمراني ميکند، برجزيره جهاني )روسيه( نيز حکم ميراند و قدرتي كه بر جزيره جهاني حکمراني ميکند، كنترل جهان را در اختيار دارد! " به نظر مکيندر، هر 

قدرتي كه جزيره جهاني را تحت كنترل داشته باشد، در واقع ميتواند بيش از 50 درصد 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  
1904، امپراطوري روسيه به مدت چندين قرن بر پهنه بزرگي از ولگا تا سيبري حکمراني داشته و اين تسلط تا قرن نوزدهم نيز بر قرار بوده  است )ر.ك. منابع و مآخذ بخش 

سوم(.
** سپايکمن با يادآوري گفته معروف مکيندر "هر قدرتي كه اروپاي شرقي را كنترل ميکند، بر اروپا نيز حکمراني ميکند و هر قدرتي كه اورآسيا را كنترل ميکند، سرنوشت 

جهان را تحت كنترل دارد"، نظريه مکيندر را تمام و كمال نپذيرفته و گفته معروف وي را بازآرايي كرده و ميگويد: "هر قدرتي كه حريم امنيتي جغرافيايي را كنترل ميکند بر 
اورآسيا حکمراني ميکند و هر قدرتي كه براورآسيا حکمراني ميکند سرنوشت جهان را كنترل ميکند")همان منبع(.
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ناگزير است طرح هاي ديگري را كه روسيه نيز در آن ها مشاركت 
دارد را مورد بررسي قرار دهد!".

تقاضاي  در بحبوحه چالش ها و بي اطميناني موجود در عرضه و 
انرژي، كشور هاي داراي منابع گاز طبيعي و در راس آن ها، ايران و 
روسيه با آگاهي از نياز روز افزون اتحاديه اروپا به انرژي، به ويژه به 
گاز طبيعي، هر دو در انديشه ي ايجاد "اوپك گازي" هستند تا بلکه 
همانند اوپك نفتي بتوانند با تاخت و تاز هاي بي مهاباي شركت هاي 
مقابله  طبيعي  گاز  براي  قيمتي  حاشيه  تعيين  زمينه  در  نفتي 
كنند!! وجود پيمان شانگهاي نيز همنوايي و  همسويي كشور هاي 
روسيه، ايران و چين را در زمينه اتخاذ سياست مشترك درباره 

انرژي، تقويت مي كند.
اياالت  جهان،  در  قدرت  توازن  معادله  سوي  يك  در   بي گمان، 
تسهيل  حياتي  اهميت  از  اطالع  با  كه  دارد  قرار  آمريکا  متحده 
از  استفاده  اروپايي خود، در صدد  براي هم پيمانان  انرژي  تامين 
گاز  و  نفت  منابع  از  بهره برداري  توسعه  براي  فراهم شده  فرصت 
شيل آن كشور برآمده و با نهادينه كردن استراتژي خود اتکايي در 
توليد نفت و گاز در دستور كار خود، تالش مي كند هرچه زودتر 
وارداتي  گاز  و  نفت  منابع  از  را  خود   )2016 يا   2015 سال  )تا 
عربستان  توسعه ي  برنامه هاي  مرور  از  كند.  بي نياز  خاورميانه 
اياالت متحده آمريکا در  سعودي )به عنوان هم پيمان استراتژيك 
منطقه( نيز چنين برمي آيد كه استراتژيست هاي توسعه اقتصادي 
به  متحده  اياالت  رسيدن  امکان  از  آگاهي  با  سعودي  عربستان 
خويش  اقتصادي  توسعه  برنامه هاي  انرژي،  درتامين  خود كفايي 
تدوين  آينده  اقتضايي  شرايط  و  احتماالت  گرفتن  نظر  در  با  را 
استراتژي،  اين  اساس  بر  كارشناسان،  پيش بيني  طبق  كرده اند. 
بازار صادراتي  دادن  از دست  در صورت  عربستان سعودي حتي 
نفت خام خود در نيمکره غربي و تنزل قيمت به زير 70 دالر نيز 
همچنان قادر است ضرب آهنگ رشد اقتصادي خود را )به شرط 

تداوم ثبات سياسي( حفظ كند.

تامين  در  خود اتکايي  رهيافت  تحقق  براي  متحده  اياالت  عزم 
انرژي، بر دو هدف اصلي تمركز دارد. نخست اين كه، اياالت متحده 
به عنوان بزرگ ترين مصرف كننده نفت و گاز جهان در عرصه توليد 
حامل هاي انرژي به حد خود اتکايي رسيده و خود را از وابستگي به 
منطقه بحران زده خاورميانه و شمال آفريقا،كه در حال حاضر بهار 
عربي در جاي جاي آن به خزان نشسته است، برهاند. دوم اين كه، 
و كشور هاي حاشيه خليج  اين خود اتکايي، روسيه  به  با رسيدن 
باز  خود  صادراتي  گاز  براي  باالتر  قيمت هاي  تعيين  از  را  فارس 
دارد! طبيعي است كه با پيشبرد اين رهيافت استراتژيك، موقعيت 
اياالت متحده آمريکا به عنوان يگانه ابرقدرت جهان بيش از پيش 

تقويت و تحکيم خواهد شد.
بي گمان، تصميم جسورانه آمريکا از پشتيباني سند هاي مطالعاتي 
ناظران  است.  بوده  بهره مند  كشور  آن  معتبرتحقيقاتي  موسسات 
بسيار  را  رويکردي  چنين  برآيند  آينده نگران،  و  بين المللي 
ديدگاه  از  مي كنند.  برآورد  مي رسد،  به نظر  آن چه  از  گسترده تر 
سو  يك  از  آمريکا  دالري  تريليون   17 بدهي هاي  انباشت  آنان، 
و ژرفاي بحران ناشي از ركود دامن گير اقتصاد آن كشور از سال 
2008 به بعد از سوي ديگر، همچنين ظهور كشور چين به عنوان 
يك قدرت اقتصادي توانمند و عزم روسيه ي جديد براي برپايي 
استراتژيکي  اتخاذ چنين رويکرد  اورآسيايي، جملگي  امپراطوري 
پيشبرد  با  متحده  اياالت  اين،  بر  افزون  است.  كرده  ايجاب  را 
نقاط  در  خود  حضور  تدريجي  كاهش  با  مي تواند  رهيافت،  اين 
بودجه  كسري  از  فارس،  خليج  در  به ويژه  جهان،  استراتژيك 
ساليانه و از ميزان بدهي هاي خود كاسته و در عوض، حضور خود 
چين  غول آساي  قدرت  جوالنگاه  كه  آسيا،  شرقي  جنوب  در  را 
از  نويني  اين گونه تحركات، چشم انداز  است، تقويت كند. رخداد 
جغرافياي سياسي/ اقتصادي را با برآيند هاي زير ترسيم مي كند: 

- امکان دگرگوني مرز هاي جغرافياِي سياسي منطقه خاور ميانه 
و شمال آفريقا1.
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- ظهور اتحاديه اورآسيايي با  اتحاد روسيه، بالروس و قزاقستان )و 
به احتمال زياد، با حضور ازبکستان، تاجيکستان و قرقيزستان 
سياسي  ثبات  افزايش  و  روسيه  رهبري  به  بعدي(  مرحله  در 

كشور هاي واقع در حاشيه امنيتي1 آن كشور.
 - امکان شکل گيري اتحاديه هاي بازرگاني همسو با سياست هاي 
افزايش  و  كشور  آن  امنيتي  حاشيه  در  روسيه  اورآسيايي 
تفاهم و همسويي سياسي و همکاري اقتصادي بيش تر ميان 

كشور هاي عضو پيمان شانگهاي.
از فروش نفت خام و گاز صادراتي  - كاهش درآمد هاي حاصل 
كشور هاي داراي منابع نفت و گاز خليج فارس )حوزه اوپك و 
خارج از اوپك، ازجمله روسيه( به سبب كاهش تدريجي قيمت 
نفت خام تا حدود زير 80 دالر از سال 2015 به بعد و به تبع 
آن،كاهش قيمت گاز طبيعي صادراتي اين منطقه، كه مي تواند 
اين منطقه حساس  در  را  اقتصادي  توسعه  و  چشم انداز رشد 
تغيير داده و آن را با بي ثباتي هاي نامنتظر اجتماعي و سياسي 

مواجه سازد. 
اين  به  از جستار كنوني بي مناسبت نيست  اين بخش  درادامه ي 
نکته اشاره شود كه اغلب پژوهش گران بر اساس روال رايج، همواره 
گوناگون  عرصه هاي  در  مورد نظر  مسايل  تحليل  و  بررسي  براي 
بيش تر منابع و مدارك منتشر شده در غرب را مورد استناد قرار 
شايسته  مطلوب،  نتيجه گيري  براي  نگارنده،  باور  به  مي دهند. 
است از رويکرد يك سويه در هر مطالعه و تحقيقي اجتناب شود 
تا نتيجه گيري مطلوب و تحليل بي طرفانه از موضوِع مورد تحقيق، 
امکان پذير گردد. در اين پژوهش به منظور افزودن بر غناي مطالعه، 
دخل  )بدون  نيز  روسي  پژوهش گران  باورداشت هاي  و  ديدگاه ها 
قرار  قوا در جهان  توازن  معادله ي  ديگر  و تصرف(، كه در سوي 
مي گيرند، در پيوست شماره 1 اين نگاشته در اختيار خوانندگان 

قرار گرفته است )توضيح نگارنده(.

اياالت  انرژي  در  بر سياست خود اتكايي  مبتني  استراتژي 
متحده آمريكا

نشانه هاي آغاز ركود اقتصادي اخير جهاني كه از نيمه ي دوم دهه 
2010 پديدار شد، با وجود اين كه از رخداد بحراني جهان شمول 
اما  مي داد،  خبر   1933-1929 بزرگ  بحران  با  مقايسه  قابل  و 
اياالت متحده(  بازار پولي و سرمايه اي )در  بسياري از كارگزاران 
آن را ناديده گرفته و با انتشار گسترده انواع اوراق مشتقه2 و نقل 
بازار هاي  در  سوداگري  به  بين المللي،  مقياس  در  آن ها  انتقال  و 
برآيند آن سرايت  ادامه دادند، كه  مالي جهان  بازار هاي  و  سهام 
بازار هاي پولي و مالي جهان بود.  از آمريکا به ديگر  بحران مالي 
ژرفاي اين بحران و آثار مخرب برجاي مانده از آن براي چندمين 
بار درسي پند آموز به قدرت هاي اقتصادي جهان داد. اقتصاد دانان 
برجسته جهان كه از مدت ها پيش از ضعف ماهيتي و ساختاري 
نظام اقتصاد ليبرال )مبتي بر بازار آزاد( آگاه بودند، به دولت مردان 
به مواد خام  وابستگي  به سبب  نظام ها  اين گونه  هشدار دادند كه 
)به ويژه  اين مواد  فزاينده قيمت جهاني  اوليه وارداتي و گراني  و 
حامل هاي انرژي(، به هيچ روي از خطر بروز ركود اقتصادي فراگير 
بهانه  به  سوداگري،  به  منجر  مالي  سياست هاي  به  توسل  )كه 
تشويق توليد ومقابله با ركود، از پيامد هاي خطرناك آن به شمار 

مي آيد( مصون نيستند! 
به نظر مي رسد، دولت اياالت متحده آمريکا )دولت كنوني اوباما(

به منظور مقابله با بحران اخير، اين بار هشدار اقتصاد دانان را جدي 
از  برون رفت  براي  را  منظوره اي  چند-  نوين  استراتژي  و  گرفته 
اين استراتژي  در وهله ي  به اجرا گذاشته است.   بحران كنوني 
نخست، كاهش كسري بودجه ساالنه و در پي آن،كاهش تدريجي 
بدهي كالن آن كشور را )كه نزديك 17 تريليون دالر و معادل 
يك سال توليد ناخالص داخلي است( هدف گرفته است. بي گمان، 
اتخاذ اين استراتژي بدون ايجاد توازن در موازنه بازرگاني خارجي 

1- Rim-land
2- Derivatives
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را  بحران  از  برون رفت  نه تنها  كشور  آن  پرداخت هاي  موازنه  و 
امکان پذير نمي كند  بلکه  بر شدت وخامت آن نيز مي افزايد. با 
اتخاذ  استراتژي جديد، اياالت متحده آمريکا به عنوان بزرگ ترين 
اقتصاد جهان و بزرگ ترين مصرف كننده حامل هاي انرژي، ناگزير 
است كه با توسعه بهره برداري از منابع نفت و گاز شيل خود بخش 
عمده اي از نياز به حامل هاي انرژي را  از منابع داخلي تامين كرده 
و به تدريج از اتکاي خود به واردات اين مواد از خارج )تا رسيدن 
به حد خودكفايي در توليدحامل هاي عمده انرژي(،  اجتناب كند. 
جهاني  تقاضاي  و  عرضه  معادله  گرديد،  عنوان  پيش تر  چنانچه 
انرژي نيز دو طرف عمده دارد. در يك سوي آن  اياالت متحده 
انرژي  مصرف كننده ي  و  توليد كننده  بزرگ ترين  به عنوان  آمريکا 
در  و  دارد   قرار  است(  كرده  احراز  را  نخست  رتبه  چين  )اخيرا 
سوي ديگر، كشور هاي  صادر كننده حوزه اوپك و ساير كشور هاي 
توليد كننده ي نفت خام قرار دارند. طبيعي است كه هر تغييري 

دريك سوي معادله تغييراتي را در سوي ديگر به وجود مي آورد.
 اگر چه هدف استراتژي جديد  آمريکا  تنها به رهيافت خود اتکايي 
در انرژي محدود است و آن كشور به هيچ روي در صدد تضعيف 
اقتصادي كشور هاي دارنده منابع انرژي )نفت خام وگار طبيعي(، 
به ويژه دوستان آن كشور در خاورميانه نيست، اما بي ترديد، كاسته 
حوزه  از  خام  نفت  واردات  براي  آمريکا  تقاضاي  تدريجي  شدن 
نفت  فروش  از  درآمد هاي حاصل  كاهش  موجب  مي تواند  اوپك، 
خام )دالر هاي نفتي( اين كشور ها گرديده و ضرب آهنگ توسعه 
اقتصادي آن ها  را كه به شدت به اقتصاد نفت وابسته است، كند تر 
كند. از طرفي، كاهش آهنگ رشد اقتصادي ناشي از خيزش توفان 
در  سو  اين  به   2011 سال  از  اجتماعي  انقالب هاي  و  شورش ها 
خاورميانه و شمال آفريقا نيز مي تواند با هم افزايي منفي موجب 
زندگي  استاندارد  سطح  كاهش  و  جوان  نسل  بيکاري  افزايش 
خانواده ها گرديده و دوران گذار از اين بحران ها را طوالني تر كند. 
مي تواند  نيز  منطقه  اين  در  سياسي  و  اجتماعي  بحران  تداوم  
موجبات  و  داشته  پي  در  شوم(  چرخه  )ايجاد  وخيم  برآيندي 
بروز  و  فراگير  قومي  ستيزهاي  بيش تر،  داخلي  شورش هاي  بروز 

فراهم  را  بروز جنگ هاي منطقه اي  انجام  و سر  مناقشات مرزي، 
يمن  به  كه  كشور هايي  از  گروه  آن  حتي  كه  است  بديهي  كند. 
موفق  در گذشته  گاز طبيعي  و  نفت خام  مواهب  از  برخورداري 
به توسعه اقتصادي خود و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
شده اند، پس از درگير شدن با اين گونه مسايل، به احتمال زياد 
با فرار سرمايه مواجه شده و جوامع اين كشور ها نيز ناگزير دچار 

آشوب ها و ستيز هاي دروني مي گردند.        
در ادامه ي نگرش به استراتژي نوين اياالت متحده آمريکا مبني 
موازات  به  شيل  گاز  و  نفت  منابع  از  بهره برداري  "توسعه  بر 
بهره برداري از نفت وگاز فسيلي و اثرات تعيين كننده آن بر توازن 
بر جغرافياي  تاثير آن  و   از يك سو   قدرت ميان شرق و غرب 
اقتصادي و سياسي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از سوي ديگر،  
آمريکا  استراتژيك  اهداف  به  نگاهي كوتاه  بي مناسبت نيست كه 
و روسيه نوين )والديمير پوتين( و نقش هاي جهاني آن ها داشته 
باشيم. همان گونه كه پيش تر مطرح شد، سپايکمن )جغرافي دان 
هارتلند  معروف  نظريه  از  بخشي  تاييد  با  آمريکايي(  شهير 
اهداف  بنيادين  انگليسي( چشم انداز  مکيندر)جغرافي دان معروف 
استراتژيك آمريکا را در عرصه جهاني بر اساس"نظريه ريملند"، 
ترسيم كردكه گزيده هاي برداشت شده از منابع معتبر زير مويد 

آن است:
ðð جغرا فيا يکي از اساسي ترين عوامل سياست خارجي به شمار"

پايدار است"!  واقعيت هاي  واقعيت  "جغرافيا يك  زيرا  مي آيد 
سياست  در  آن ها  مفهوم  اما  نمي شوند،  دگرگون  جغرافيايي 
خارجي تغيير مي كند".)به نقل از: جغرافياي صلح(                                                                                                                      

ðð محصول بين المللي،  عرصه  در  دوردست  افق هاي  در  "تحول 
فرعي جنگ هاي بزرگ است".                                                                                                     

ðð شواهد تاريخي نشان نمي دهند كه كشور ها با ايجاد اتحاديه ها "

اقتدار  و  عظمت  خود،  قدرت  محدود كننده ي  سازمان هاي  و 
خود را به مخاطره انداخته باشند. كشور ها همواره در انديشه 

مهار كردن  نيروي ساير كشور ها هستند".
ðð در توازن  ايجاد  پي  در  تنها  دولت ها  كه  است  اين  "واقعيت 
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قدرت به نفع خود هستند. هدف نه در ايجاد تعادل كامل، بلکه 
در تحقق حاشيه امنيتي مناسب براي آن ها خالصه مي شود".

ðð ايجاد واقعي  امنيت  دشمن  قدرت  مشابه  قدرتي  "داشتن 

نمي كند، تنها با كسب قدرت بيش تر امنيت به حاصل مي شود. 
نمي شود،  ايجاد  عملي  امکان  هيچ  فرد  يك  نيروي  كنترل  با 
تنها زماني كه به اندازه كافي قدرت وجود داشته باشد، فرصتي 

براي تنظيم سياست خارجي مثبت به وجود خواهد آمد".
ðð اقتدار و  موقعيت  مستمر  بهبود  نظريه ها،  تکوين  فراگرد  "در 

نسبي دولت ها مي تواند اهداف نظريه ها را محقق نمايد. توازن 
مطلوب با خنثي كردن قدرت ساير دولت ها حاصل مي آيد و به 
دولت توانمند امکان مي دهد "قدرتي تصميم ساز و بلندآوازه" 

قلمداد شود".
ðð از نه  و  است  خداوند  جانب  از  هديه اي  نه  سياسي  "توازن 

سياسي  توازن  است.  تامين  قابل  ذاتي  ثبات  شرايط  طريق 
سياسي  نيروهاي  گرفتن  به كار  و   انسان  فعاالنه  "دخالت  با 
زمان  رسيدن  فرا  منتظر  نمي توانند  دولت ها  مي آيد.  به دست 
سرخوشي بمانند-- زماني كه قدرت كسب شده بتواند به گونه اي 
معجزه آسا، توازن صلح و امنيت را به ارمغان آورد!! دولت هاي 
خواهان بقاي خويش بايد آماده جنگيدن براي ايجاد توازن در 

برابر قدرت برتري جوي زمان خود باشند.
ðð ملت هايي كه تنازع براي كسب قدرت را ناديده مي انگارند و"

عامدانه ناتواني را انتخاب مي كنند، نقش خود را در اثر گذاري 
بر مناسبات بين المللي به اهريمن واگذار مي كنند و فرصت را 

براي هميشه از دست مي دهند". 
ðð نوين روسيه  جهان،  در  قدرت  توازن  معادله  ديگر  سوي  در 

فروپاشي  از  پس  كه  دارد  قرار  پوتين(  والديمير  رهبري  )به 
اتحادجماهير شوروي )سابق( در سال1992، ناگزير به قدرتي 
قدرت  دومين  به عنوان  رتبه چين  رفتن  باال  با  )و  دوم  درجه 
اقتصادي جهان( به رتبه سوم جهاني تنزل كرده است! روسيه 
سرمايه داري  نظام  پوشش  در  كه  است  درصدد  اكنون  نوين 
جديد به قدرتي هم تراز با اياالت متحده آمريکا دست يافته و 

موقعيت ابرقدرتي از دست داده خود را )كه به مدتي بيش از 
هفتاد سال دوام آورد( در برابر اردوگاه غرب به رهبري اياالت 

متحده به عنوان هماوردي جديد، باز يابد!؟

بازيابي  براي  نوين، آن كشور  استراتژيست هاي روسيه  از ديدگاه 
موقعيت تعيين كننده خود در معادله توازن جهاني قدرت  مي تواند 
در جوار قدرت نظامي و تسليحاتي خويش،  از منابع نفت و گاز 
طبيعي خود  نيز به عنوان مهم ترين ابزار و اهرم اقتصادي/ سياسي 
مي كنند  توصيه  كشور  آن  سياست مداران  كند.  بهره برداري 
خاورميانه  در  گاز  و  خام  نفت  صادر كننده  كشور هاي  و  روسيه 
عرضه كنندگان  بزرگ ترين  به عنوان  را  خويش  بي بديل  موقعيت 
از  بهره گيري  با  را  اقدامات خود  نفت و گاز جهان حفظ كرده و 
هماهنگ  گاز  و  نفت  قيمت گذاري  زمينه ي  در  اوپك،  تجربيات 
كنند. اما  اين سياست مداران در عين حال با توجه به نياز مبرم به 
اجراي طرح هاي توسعه و سرمايه گذاري مشترك در اين زمينه، 
چشم انداز مورد انتظار براي روسيه و كشور هاي خاورميانه را، كه 
مستلزم مشاركت شركت هاي غربي است، چندان اميد بخش تلقي 
نمي كنند. يکي از داليل  بازدارنده و نا اميد كننده  بر اين واقعيت 
براي  الزم  پيشرفته  تکنولوژي  غربي  كه شركت هاي  دارد  داللت 
اكتشاف و توليد نفت و گاز در شرايط دشوار را در انحصار خود 
دارند و حاضر  نيستند كه آن را به هر بهايي در اختيار رقيبان 

خود قرار دهند.

 فرصت ها و چالش ها براي روسيه در كارزار رقابت 
با اياالت متحده آمريكا 

پژوهش گران اقتصاد سياسي روسيه نوين*، رخداد هاي توفاني اخير 
جهان عرب براي روسيه را هم از منظر فايده و هم به لحاظ زيان 
واجد اهميت تلقي مي كنند. به نظر آنان، روسيه نه تنها مي تواند 
نقش خود را به عنوان يك بازيگر كليدي در اين وضعيت به نمايش 
گذارد، بلکه توانايي آن را دارد كه  افزون بر اثر گذاري بر تصميمات 
در  منطقه،  جاري  مسايل  اغلب  با  ارتباط  در  بين المللي  جامعه 
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نقاط  از  باشد*. يکي  اثر  منشا  نيز  منطقه  خود  دروني  وضعيت 
قوت براي روسيه بر محور اين واقعيت دور مي زند كه در زمينه 
مسايل و مباحث بسيار مهم و اساسي، باكشور چين و به ميزان 
كم تري با همتايان و شركاي خود در پيمان هاي BRICS )گروه: 
برزيل ،روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي( و** SCO )گروه 
پيمان شانگهاي: روسيه، چين، مغولستان، ازبکستان، تاجيکستان، 
از  برخي  روسيه  ديگر،  سوي  از  مي كند.  همکاري  قرقيزستان( 
قرارداد هاي خود را، در پي سقوط بعضي از رژيم هاي خاورميانه و 
شمال آفريقا،  از دست داده است. افزون بر اين، از آنجا كه تدوام 
سياست روسيه با توجه به بحران سوريه موجبات انتقاد از روسيه 
را فراهم كرده و حتي رويکرد هاي تعدادي از دولت ها و محافل و 
نيرو هاي  به نفع   از دخالت  را  در حمايت خارجي  افکار عمومي 
مخالف رژيم سوريه و بر عليه رويکرد روسيه برانگيخته است، لذا 
روسيه بدون صرف نظر كردن از موضع پيشين خود در تالش براي 
با  مي تواند  به سختي  كاستي ها،  جبران  و  مشکل  اين  بر  چيرگي 

اين گونه مسايل برخورد منطقي كند )همان ماخذ(**. 

بر اساس سناريوي فرضي پژوهش گران و استراتژيست هاي روسيه، 
يك  شکل گيري  احتمال  ميان مدت،   در  حتي  و  كوتاه مدت،  در 
اين منطقه بسيار زياد خواهد بود - فرايندي  فرايند پيچيده در 
كه تماس هايي را ميان مسکو  و نيرو هاي سياسي جديد، به ويژه 
برقرار خواهد كرد. در  ليبرال،  سازمان هاي اسالم گرا و گروه هاي 
اين ميان، دولت هاي خاورميانه تا حدودي به توسعه مناسبات  با 
روسيه به عنوان يك نيروي با نفوذ جهاني، عالقه مند خواهند شد 
زيرا  آن ها نياز مبرمي به ايجاد تنوع در مناسبات و روابط خارجي 

خود خواهند داشت.
از ديدگاه سياست مداران روسيه، با  وجود  اين كه مناسبات روسيه 
با تركيه در دهه اخير به باال ترين سطح اعتماد متقابل ارتقا يافته 

است اما ادامه اختالف نظر ها درباره ي بحران سوريه ممکن است 
اين،  بر  افزون  كند.  وارد  به طور جدي  خدشه  مناسبات  اين  به 
به عنوان  روسيه  جمعيت  از  توجهي  قابل  بخش  بودن  مسلمان 
با  پيوند هاي روسيه  و  تقويت مناسبات  براي  را  راه  واقعيت،  يك 
جهان اسالم، به ويژه كشور هاي خاورميانه، هموار مي كند. اما در 
به  با  است  ممکن  اين وضعيت  كه  داشت  توجه  بايد  عين حال، 
پديد  تازه اي  تهديد هاي جدي  افراطي،  قدرت رسيدن مسلمانان 
آورد و در كوتاه مدت، ممکن است سياست هاي روسيه به موازات 
سياست هاي شركاي خاورميانه اي آن تحت نفوذ و تاثير گسترش 
المسلمين  اخوان  و  سلفي ها  توسط  بي ثبات كننده  فعاليت هاي 
قرار  اسالمي و كشور هاي همجوار در آسياي مركزي  در مناطق 

گيرد!؟) همان ماخذ(.

روسيه  دسترسي  عدم  به سبب  استراتژيست ها،  اين  باور  به 
و  بهينه  بهره برداري   براي  الزم   پيشرفته  تکنولوژي هاي  به 
مقرون به صرفه از منابع نفت و گاز، توان صادراتي روسيه در اين دو 
حامل انرژي از هم اكنون تحت فشار قرار گرفته است. در شرايط 
كنوني، صادرات گاز روسيه به اسرائيل در حال قطع شدن است. 
گاز  و  نفت  ميدان هاي  در  صورت گرفته  جديد  اكتشافات  پي  در 
خاورميانه )ايران، عراق، اسرائيل و..... از سال 2009 به اين طرف( 
به گونه اي  منطقه  اقتصادي  جغرافياي  موجود،  ذخاير  افزايش  و 
نامنتظر تغيير كرده است. در اين ميان، افزون بر افزايش ميزان 
منابع نفتي كشف شده در عراق و باالرفتن توان توليدي آن كشور 
و ارتقا به رتبه دوم صادر كننده نفت خام اوپك، اسرائيل نيز كه تا 
كنون يك واردكننده سنتي حامل هاي انرژي بوده است، به زودي 
به خودكفايي نايل شده و خواهد توانست تا سال 2016 و 2017 
به يك صادر كننده انرژي تبديل شود )بر اساس يافته هاي زمين 
شناختي، كل ذخاير گاز طبيعي در ميدان هاي گازي آن كشور تا 

فرصت ها و چالش ها براي روسيه 

*- توافق اخير اياالت متحده آمريکا و روسيه )به ابتکار 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.   
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تابستان سال 2011  به ميزان 720 تريليون فوت مکعب برآورد 
شده شده است()همان ماخذ(. در اين ميان، ايران به عنوان يکي 
از رقيب هاي بالقوه روسيه در بازار گاز تلقي مي شود. اين كشور 
با در اختيار داشتن دومين ذخيره بزرگ جهاني گاز طبيعي )كه 
در  هنوز  است(،  كرده  صعود  نخست  رتبه  به  اخير  اكتشافات  با 
سطح وارد كننده برخي از حامل هاي انرژي باقي مانده و در حال 
تبديل شود،  بزرگ  به يك صادر كننده  كه  حاضر تالش مي كند 
را  توسعه  طرح هاي  اجراي  ايران،  بر  شده  اعمال  تحريم هاي  اما 
با دشواري هاي فزاينده اي مواجه كرده و مانع از تحقق اين هدف 

شده است )همان ماخذ(.

سخن پاياني:
از مباحث  اقتصادي و اجتماعي به عنوان يکي  از آنجا كه، توسعه 
كليدي بررسي مسايل اين منطقه در دوره ي ياد شده با منابع و 
نگاهي  ژرف  با  لذا  تاريخي خورده است،  و گاز، گره  نفت  ذخاير 
به چشم انداز  رشد و توسعه اقتصادي و چالش هاي پيِش روي آن 
اين   پيوست  شماره  1  در   )كه   منطقه  اين  مهم  دركشور هاي 
نگاشته  توسط پژوهش گران روس مورد تحليل قرار گرفته است( 
غربي،  موسسات  توسط  انجام شده  تحقيقات  و  مطالعات  جوار  در 
مي توان اثر گذاري استراتژي هاي غرب و شرق را  در سياست هاي 
داخلي و خارجي اين منطقه حساس به گونه اي دقيق تر و شفاف تر 
مورد تحليل قرارداد )تحوالت اخير خاورميانه و پيشگامي روسيه در 
جلوگيري از حمله احتمالي اياالت متحده به سوريه به سبب كاربرد 
سالح شيميايي توسط آن كشور برعليه مردم خود و توافق آمريکا و 
روسيه در زمينه خلع سالح شميايي سوريه، گواه بارزي بر اين كارزار 
است )پژوهش گر(. از طرفي، پيچيدگي فزاينده مسايل و چالش هاي 
روياروي بسياري از كشورهاي منطقه، به ويژه منطقه خاورميانه و 
شمال آفريقا، ايجاب مي كند كه در اين گونه پژوهش ها، از تعبير ها، 
تفسيرها و تحليل هاي سطحي اجتناب شود و نتيجه گيري از مباحث 
و گفتمان هاي طرح شده در پژوهش و داوري درباره ي آن ها برعهده 

خوانندگان كنجکاو  و پويندگان فرزانه گذاشته شود.   

سخن پاياني
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منبع ها و ماخذ هاي مورد استفاده در اين پژوهش در پي نوشت  

پيوست 1 به تفصيل ارايه شده اند! 

پيوست شماره 1

چشم انداز توسعه اقتصادي- اجتماعي در خاورميانه-  شمال آفريقا و 

اورآسيا )از ديدگاه پژوهش گران روس)*:

توانمند  قابليت هاي كشور هاي  و  قوت ها، فرصت ها، ظرفيت ها  الف:    

منطقه:

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

آسياي غربي رشدهاي اقتصادي غير متناظر و بسيار متفاوتي را تجربه 

كرده اند. سه كشور: عربستان سعودي به عنوان بزرگ ترين صادر كننده 

نفت خام اوپك و امارات عربي متحده و امير نشين قطر )امارات مهم 

رشد  آهنگ  ضرب  سريع ترين  فارس(  خليج  همكاري  شوراي  عضو 

اقتصادي را در دو دهه گذشته تجربه كرده اند. در حالي كه اين گروه 

بهبود  به گونه چشم گيري  را  توانسته اند فضاي سرمايه گذاري خويش 

از سرمايه هاي خارجي  نه تنها  ازكشور هاي ديگر منطقه  دهند، برخي 

مواجه  نيز  خويش  ملي  سرمايه هاي  فرار  با  بلكه  مانده اند،  بي نصيب 

شده اند.

 قابل ذكر است كه، جذب سرمايه هاي خارجي به همراه تكنولوژي هاي 

توسعه  اصلي  عامل  اقتصادي،  پايدار  رشد  پيش شرط  به عنوان  نوين، 

اجراي  با  آن ها  پيشرفت  روند  پايداري  و  بوده   گروه   اين  همه جانبه 

برنامه هاي توسعه پيوسته امكان پذير شده است.

عربستان  اقتصادي  توسعه  براي  تدوين شده  بلند مدت  استراتژي   

هشتم)2005- پنج ساله ي  برنامه هاي  اجراي  با  )افق2024(  سعودي 

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

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

از  خام  نفت  صدور  كاهش  در  را  خود  هدف  توانست  خواهد  سعودي 

65/8 درصد كنوني به 19/5 درصد  محقق نموده و سهم ساير اقالم 

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

خدمات را  از7/4 درصد كنوني به 20/7 درصد افزايش دهد*.

در  به سرعت  متحده  عربي  امارات  و  قطر  سعودي،  عربستان  كشور 

رشد  )پيش شرط  خويش   سرمايه گذاري  فضاي  دادن  بهبود  حال 

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

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

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

آباداني در بلند مدت  نيز  در حفظ روند توسعه پايدار موفق خواهد بود.

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

كشور هاي عربي صادر كننده نفت در حوزه خليج فارس فزوني خواهد 

گرفت، به طوري كه، مجموع توليد ناخالص داخلي اين كشور ها تا سال 

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

است، افزايش مي يابد.

تسريع سرمايه گذاري در چارچوب استراتژي توسعه عربستان سعودي تا سال 

2024 تنها بر سرمايه گذاري خصوصي استوار خواهد بود. هدف هاي برنامه هاي 

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

درصد تاكيد گذاشته و رشد ساالنه ي سرمايه گذاري بخش عمومي مي بايست 

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

فزاينده ي آن كشور  توليد  از  نفتي آن كشور است كه  كاستي گرفتن ذخاير 

براي جبران كمبود هاي بازار نفت خام ناشي از تحريم هاي وضع شده به ايران 

به وجود آمده است. 

                                                                                                                                                                                       

*- توضيح:  مباحث مطرح در پيوست شماره 1، جملگي برداشتي بيکم 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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كشور هاي   2020 سال  تا  را  سعودي  عربستان  نفت  عمده  مشتريان 

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

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

دست يابد، )باتوجه به منابع ميدان هاي كشف شده در برزيل، منابع 

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

جهان عرب و اياالت متحده ي آمريكا بگذارد.

به عنوان  خاورميانه  نوين،  روسيه  استراتژيست هاي  ديدگاه  از 

دو سوم  از  بيش  )تامين  طبيعي  گاز  و  نفت  عرضه كننده  بزرگ ترين 

رهيافت هاي  عرضه كننده ي  همچنين  و  جهان(  به  تحويلي  نفت 

كشاورزي  تا  نظامي  تكنولوژي  از  زمينه ها،  انواع  در  تكنولوژيك 

در  بود؟  اسرائيل(خواهد  )مانند تكنولوژي هاي توسعه داده شده در 

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

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

فرآورده هاي پتروشيمي)نظير عربستان سعودي( مشاهده مي شود. 

بهره مند  منطقه  در  تاريخي  اهميت  از   2011 سال  در  كه  عربي  بيداري 

گرديد و بعد ها "بهار عربي" )كه هم اكنون به خزان عربي تبديل شده است!( 

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

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

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

عثماني منجر شده و در فرجام خود موجبات شکل گيري كارزار هاي ملي و  

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

كشور ها به ارمغان آورده است.

)به  جهاني  مالي  مركز  به عنوان  خاورميانه  تحوالت،  اين  ادامه ي  در 

در  و  كرده   پيدا  برجسته اي  نقش  متحده(  عربي  امارات  مركزيت 

محصوالت صنعتي  انواع  وارد كننده  بزرگ ترين  به عنوان  آينده  دهه 

و كشاورزي به شمار خواهد آمد. كشور هاي عربي ناحيه خليج فارس 

موقعيت خود را به مثابه صادر كننده عمده سرمايه حفظ خواهند كرد. 

مالکيت  تحت  خارجي  دارايي هاي  ارزش  هم اكنون  مزيت ها،  اين  بر   افزون 

دو  )كه  رفته  فراتر  كنوني  دالر  تريليون   1/8 مبلغ  از  كشور ها  از  گروه  اين 

از  سهم  باالترين  و  است(  كشور ها  اين  داخلي  ناخالص  توليد  مجموع  برابر 

را  اروپا  اتحاديه  و  آمريکا  متحده  اياالت  در  سرمايه گذاري هاي صورت گرفته 

)بيش از 300 ميليارد دالر( به خود اختصاص مي دهند. كشور هاي اين منطقه 

در عين حال دريافت كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستند كه  بخش 

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

در  سرمايه گذاري  براي  مناسب  عمده  بخش هاي  دارد.  اختصاص  تركيه  به 

كشور هاي عربي حوزه خليج فارس در برگيرنده صنايع پتروشيمي، متالورژي، 

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

زيربنايي و خدمات است )همان ماخذ(.

حوزه ي  در  نفت  صادر كننده  عربي  كشور هاي  اهميت  كلي،  به طور 

خليج فارس به طور يقين فزوني خواهدگرفت. مجموع توليد ناخالص 

افزايش  تريليون دالر  به حدود 2  تا سال 2020  اين كشور ها  داخلي 

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

تداوم موفقيت اين منطقه در گرو گزينه هاي توسعه اقتصادي انتخاب 

شده مبتني بر رويكرد زير خواهدبود:

" اعتالي اجراي برنامه هاي توسعه  اقتصادي - اجتماعي پايدار همراه 

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

اصالحات سياسي" در صورت كسب موفقيت كم تر از حد مورد انتظار 

از اجراي سياست هاي توسعه اقتصادي".

غربي،  آسياي  منطقه  در  توسعه  پيشتاز  به عنوان  تركيه  كشور 

چشم انداز توسعه دگرگونه اي ارايه مي كند. ثبات توسعه ي اقتصادي 

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

سال هاي آتي از اهميت بيش تري برخوردار خواهد بود. برنامه توسعه ي 

تدوين شده كشور تركيه توسط رهبران آن كشور، كه تا سال 2023 

تركيه  جمهوري  تاسيس  سالگي  صد  جشن  برگزاري  با  مقارن  )كه 

جاي  اول جهان  كشور صنعتي   10 در جرگه ي  را  تركيه  بود(  خواهد 

خواهد داد )رتبه ي كنوني تركيه در توليد ناخالص داخلي در رديف 
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17 جهاني است(. صرف نظر از اين كه رهبران تركيه بتوانند برنامه هاي 

جاه طلبالنه خود را اجرا كنند،  به هر روي، اين كشور وارد عرصه ي 

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

خود را در جوامع بين المللي معروف مانند G20 تحكيم بخشد.

حجم  و  رفته  فراتر  درصد   21 مرز  از  تركيه  در  سرمايه گذاري  نرخ 

يافته  افزايش  چشم گيري  به گونه ي  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري 

در  مي توان  را  تركيه  رشد  برابر  در  موجود  ريسك  عامل  عمده ترين  است. 

كسري  اين كه،  كما  كرد.  جهاني جستجو  مالي  منابع  از  استفاده  به  رويکرد 

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

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

پيش بيني ها، ميزان كسري در موازنه پرداخت هاي آن كشور تا سال 2025 به 

60 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت!؟

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

و  مالي  بحران  گسترش  هرگونه  برابر  در  تركيه  غربي،  كشور هاي 

اقتصادي جهان بسيار آسيب پذير به نظر مي آيد. از سوي ديگر، يكي 

ديگر از ويژگي هاي شاخص توسعه ي صنعتي در تركيه را  مي توان به 

موفقيت شايان آن كشور در توسعه ي مجتمع هاي صنعتي نظامي، كه 

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

نسبت  است،  الكترونيك  جنگ افزار هاي  و  تسليحات  دريايي،  زير  و 

داد ) همان ماخذ(.

ثروتمند ترين  به عنوان  ايران  اقتصاد   پژوهش گران،  اين  ديدگاه  از 

سال  از  بين المللي  تحريم هاي  وضع  به سبب  غربي،  آسياي  كشور 

2010 به اين سو  به شدت آسيب ديده است. ايران به گونه ي فزاينده 

به صادرات نفت خام وابسته است و ميزان بازرگاني خارجي كشور به 

افزايش يافته است.  ناخالص داخلي   از 45 درصد ميزان توليد  بيش 

منابع  كمك  به  ايران  اخير،  دهه ي  در  بسيار  دشواري هاي  وجود  با 

به سوي  را  داخلي  بازار  است  توانسته  خود  طبيعي سرشار  و  انساني 

اقتصادي  اقتصادي سوق داده  و حتي در شرايط بحران  فعاليت هاي 

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

و  اقتصادي  تدريجي  اصالحات  انجام  در  عملي  گام هاي  برداشتن   با 

زمينه  الزم،  جهاني  استاندارد هاي  به  دست يابي  براي  كشور  هدايت 

را براي توسعه ي اقتصادي پايدار فراهم كند. با وجود احتمال تداوم 

قيمت هاي نفت خام، انتظار مي رود كه كاهش قابل مالحظه اي در نرخ 

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

ايران، دست يابي آن كشور به تكنولوژي هاي پيشرفته، توسعه ساخت 

داروسازي  صنايع  داشتن  )موشكي(،  نظامي  پيشرفته  تجهيزات 

پيشگام و  پيشرفت در فن آوري ها  در تعدادي از بخش هاي اقتصادي 

ديگر است)همان ماخذ(. 

ب: ضعف ها و تهديد هاي مطرح در منطقه:

و  خاورميانه  منطقه  تحوالت  از  خاصي  جنبه هاي  بررسي  به منظور 

شمال آفريقا بر اساس هرگونه سناريو، مي توان عواملي چون نرخ هاي 

باالي رشد جمعيت در كوتاه مدت، حاد تر شدن هرچه بيش تر مسايل 

به ويژه  و  كشت  قابل  اراضي  كمبود  منابع،  كمبود  زيست محيطي، 

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

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

امور بين المللي روسيه(.

از  زيادي  مقادير  واردات  از  ناگزير  آفريقا  و شمال  خاورميانه  منطقه 

توسعه  آب،  منابع  كمبود  به علت  است.  غالت  و  خوراكي  محصوالت 

كشاورزي در اين منطقه نيازمند سرمايه گذاري هاي كالن است. افزون 

بر اين، توسعه اقتصادي همه جانبه تحت اين شرايط مستلزم توسعه كشاورزي، 

به سازي زيرساخت هاي شهري و صنايع مصرف كننده آب است،كه آن نيز تنها 

با ايجاد صنايع بسيار مجهز و پيشرفته توليد آب از طريق تصفيه و شيرين 

كردن و انتقال آن به مکان هاي نيازمند آب  امکان پذير است. بديهي است كه 

اجراي اين گونه طرح هاي توسعه به سرمايه گذاري هاي كالن نياز دارد. 

بالغ كشور هاي  و  در طول چهار دهه ي گذشته، سهم جمعيت جوان 

يافته  افزايش  مداوم  به صورت  جمعيت  سني  هرم  در  منطقه  عربي 
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است. پيش بيني بانك جهاني نير افزايش 30 درصدي جمعيت در اين منطقه 

را تا سال 2015 رقم زده است. با توجه به فرصت هاي محدود براي رشد و 

توسعه صنعتي و كشاورزي در اين منطقه، فرايند جاري به شدت به افزايش 

بيکاري دامن خواهد زد كه پيامد آن جمعيت جوان اين كشور ها را تحت تاثير 

نرخ بيكاري جوانان در كشور هاي خاورميانه در حال  داد.  قرار خواهد 

حاضر به حدود 25 درصد افزايش يافته است، كه باالترين نرخ رشد 

بيكاري در جهان به شمار مي آيد. اين پديده، نمايان گر نرخ هاي باالي رشد 

نيروي آماده ورود به بازار كار در منطقه است:  نرخ 3/3 درصدي در دوره 

1980-2010، كه با نرخ 2/1 درصدي در آسياي جنوبي و 1/5 درصدي در 

آسياي شرقي قابل مقايسه است.

مساله بيكاري شديد در كشور هاي عربي با كيفيت نيروي كار ارتباط 

نزديكي دارد. كيفيت نيروي كار در اين كشور ها به شدت پايين تر از 

ساير كشور هاي در حال توسعه منطقه است. سهم نيروي كار غير ماهر 

تشکيل  را  عرب  جهان  در  فعال  جمعيت  درصد   65 تا   60 )ناكارآمد(حدود 

مي دهد،كه از سطح نازل و كيفيت پايين آموزش و پرورش ناشي مي شود. فقر 

به عنوان يك مساله  از كشور هاي منطقه  بسياري  شديد جمعيت در 

اساسي ترين  از  مزمن  فقر  است.  افراشته  بر  قامت  جدي  اجتماعي 

شامل  را   جمعيت  از  بزرگي  بخش  كه  است،  عرب  جهان  مسايل 

افزايش مستمر قيمت كاالهاي مصرفي )به ويژه  مي شود. بيکاري فزاينده و 

اين  فقرا در ساختار جمعيتي  افزايش شديد سهم  به  فرآورده هاي خوراكي( 

كشور ها دامن زده است. ارزيابي هاي انجام شده در سطوح ملي در اين كشور ها 

نشان داده است كه در اوايل دهه ي 2000 سهم فقر در كشوري چون يمن به 

40 تا 60 درصد افزايش يافته است.

و  اقتصادي  سياسي،  اوضاع  پيش بيني  در  مفروض  سناريو هاي  پ: 

اجتماعي منطقه:

با توجه به نكات پيش گفته، مي توان تحوالت منطقه را در قالب سه 

سناريوي فرضي زير )بسته به وضعيت سياسي هر كشور( پيش بيني 

كرد )همان ماخذ(:  

سناريوي شماره 1:  اين سناريو بر اساس فرايند هاي سياسي منجر به انفجار 

در منطقه فرض شده است. بر اساس اين سناريو، تنش ها و ستيز هاي گوناگون 

وضعيت اقتصادي را تا سر حد كاهش شديد فعاليت هاي اقتصادي وخيم تر 

ساخته و با افول كسب و كار، اقتصاد كشور ها به قهقرا كشيده خواهد شد. 

كشور هاي عراق و ليبي شاهداني عيني از احتمال تحقق  اين سناريو هستند.

سناريو ي شماره 2:  طبق اين سناريو فرضي، برآيند هاي اقتصادي خارجي، 

انفجار هاي اجتماعي- سياسي در منطقه را دامن خواهد زد. بحران مالي و 

اقتصادي جهاني، توسعه ي گزينه هاي تکنولوژي جايگزين در بخش انرژي- 

قابل  طبيعي  گاز  و  خام  نفت  با  همراه  بادي  انرژي  تا  خورشيدي  انرژي  از 

استحصال از اليه هاي رسي)نفت شيل و گاز(-  و كاهش نرخ رشد اقتصادي 

چين و هند بر روي هم موجب خواهد شد كه ميزان تقاضا براي صادرات مواد 

خام مانند نفت و گاز طبيعي به شدت كاهش يابد. بدين سان، كاستي گرفتن 

فرصت هاي اقتصادي در اين ناحيه موجب بروز فرايند هاي مخرب بيش تر در 

فضاي سياسي اين كشور ها خواهد شد.

سناريوي شماره 3: اين سناريو  نويد دهنده ي "توسعه پايدار" براي منطقه 

در  چه  و  جهان  اقتصادي  توسعه  تداوم  صورت  در  چه  سناريو  اين  است. 

در  طبيعي  گاز  و  نفت  مصرف  كاهش  موجب  جهاني  بحران  كه  شرايطي 

كشور هاي برخوردار از نرخ رشد باال در اقتصاد كشور هاي آسيايي شود، تحقق 

يافتني خواهد بود.  با فرض تداوم رشد اقتصادي جهان، تقاضا براي نفت و 

گاز طبيعي در بسياري از كشور ها افزايش يافته و موجبات توسعه اقتصادي 

منطقه فراهم خواهد آمد. اگرچه افول اقتصادي دامن گير كشور هاي غربي در 

پي بحران مالي و اقتصادي جهاني ممکن است به كاهش مصرف نفت و گاز 

در اين بخش از اقتصاد جهان منجر شود.  به هر روي، اقتصاد هاي در حال 

رشد چين، هند و آسياي جنوبي به سوخت اضافي نياز خواهند داشت، به ويژه 

براي حمل و نقل موتوري، كه با توجه به افزايش نياز هاي كشور هاي شرق و 

جنوب آسيا به نفت و گاز، تقاضا براي هيدروكربور هاي خاورميانه همچنان 

حفظ خواهد شد.
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ت: پيش بيني گزينه هاي مطرح در تحوالت وضعيت سياسي منطقه:

منطقه  در  آمده  پديد  سياسي  گذار هاي  از  ناشي  توفاني  فرايندهاي 

) به ويژه در كشور هاي عربي(، تداوم تهديد هاي قديمي و جديد براي 

از  بسياري  )كه  موجود  نشده  و فصل  مناقشات حل  و  منطقه  امنيت 

وضعيت  اسرائيل،  عرب-  مناقشه  مانند  دارند،  جهاني  اهميت  آن ها 

سازمان هاي  تهديد هاي  و  فعاليت ها  كرد ها،  مساله  سودان،  بحراني 

تروريستي، وضعيت كنوني سوريه و يمن، وضعيت نامعلوم عراق و ....( 

به شمار  بروز وضعيتي در منطقه  انتظار  براي  جملگي داليل محكمي 

مي آيند كه مي تواند بر وخامت تهديد صلح و ثبات در منطقه دامن 

زند. 

يكي از بد ترين پيامد هاي منفي تحوالت توفاني دهه ي گذشته، اوج 

گرفتن تضاد و ستيزهاي قومي ميان مسلمانان و مسيحيان از يك سو  

و دشمني و ستيز دروني )فرقه هاي مذهبي( ميان مسلمانان سني و 

شيعه از سوي ديگر است، كه نه  تنها در آينده نزديك تداوم خواهد 

اسالمي  رژيم هاي  عقيدتي  وحدت  نيز خواهد شد.  وخيم تر  بلكه  يافت، 

سني )يا آن هايي كه با پندار هاي اسالم گرايي همدردي مي كنند، حتي 

با حفظ خصوصيت دنيوي حاكميت، مانند سوريه، كه ممكن است به 

زوال گرايد(، در حال ظهور در خاورميانه- شمال آفريقا و آسياي غربي-كه 

عاليق  مي آيند-  به شمار  آن  محور  تونس  و  تركيه  قطر،  سعودي،  عربستان 

خود را براي تحت تاثير قرار دادن سياست منطقه اي تقويت كرده و نسخه و 

دستور العمل هاي خود را به كشور هاي همسايه خويش تحميل خواهند كرد 

)همان ماخذ(.

در نگاه نخست معلوم نيست كه فهم و برداشت نامنتظر اين گروه از 

مباشرت  )به  تحوالت  اين  به  غرب  رويكرد  از  خاورميانه،  كشور هاي 

اين  آورد.  دوام  طوالني  مدتي  براي  بتواند  آمريكا(  متحده  اياالت 

اسالم  با  كه  )تحرير(  بخش  آزادي  انقالب  پشتيباني  از  كشور ها 

رو،  اين  از  برخوردارند.  است،  كرده  برقرار  تعاوني  مناسبات  سياسي 

به احساسات  نه تنها نخواهند توانست  به احتمال زياد  اين كشور ها 

ضد آمريكايي خود، كه در ژرفاي وجود جوامع محلي النه كرده است،  

و  اسرائيل  از  واشنگتن  ضمني  پشتيباني  تداوم  با  بلكه  آيند،  فائق 

استمرار مناقشه ميان عرب- اسرائيل، احساسات ضد آمريكايي آنان 

جهادي  نهضت هاي  اين،  بر  افزون  گرفت.  خواهد  فزون تري  شدت  

نيروي خود را همچنان حفظ كرده و عالوه بر در گير شدن با مسايل و 

مباحث محلي، از دستور العمل جهاني خود )با وجود سازمان هاي ذي 

ربط( سرپيچي نخواهند كرد.

با توجه به روند تحوالت، امکان حاشيه اي شدن نهضت هاي افراطي تروريستي 

را، كه در صدد چيرگي بر نواحي "مرزي" آسيب پذير خاورميانه بزرگ )شامل 

شمال آفريقا( هستند، نبايد ناديده انگاشت. پيش بيني شده است كه امکان 

يا پيرواني معروف به "گرگ هاي  از اعضاي وابسته  القاعده به شبکه اي  دارد 

به شبکه اي  يا )در صورت موفق بودن فشار عمليات ضد تروريستي(  تنها(، 

متشکل از يگان هاي مرتبط با يکديگر، از طريق برقراري پيوند هاي اطالعاتي- 

مخابراتي و ايدئولوژيکي، تبديل شود.

نه چندان  آينده ي  در  اسالم گرا  نهضت هاي  بالقوه  توان  كلي،  به طور 

رو  سياسي  اسالم  گوناگون  شعبه هاي  نزاع هاي  بروز  به سبب  دور، 

آنان(،  فرزندان  )و  المسلمين  اخوان  زيرا  گذاشت،  خواهد  ضعف  به 

خاست.  برخواهند  ستيز  و  مبارزه  به  هم  با  جهادي ها  و  سلفي ها، 

به عنوان  منطقه اي  بازيگران  توسط  بعد ها  توافق ها  عدم  اين گونه 

سعودي  عربستان  )پشتيباني  خود  منافع  پيشبرد  براي  دستمايه اي 

خواهد  قرار  استفاده  مورد  المسلمين(  اخوان  از  قطر  و   ازسلفي ها 

مي توان  زياد،  احتمال  به  روند،  اين  كلي  تفسير  و  تعبير  در  گرفت.  

انتظار داشت كه دست كم  در كوتاه مدت، در پي قيام اسالم گرايان 

رواج  روند،  اين  يافتن  شدت  و  حاكمه  قدرت  قبضه  و  تصرف  براي 

نهضت ها و كارزار هاي اعتراضي همگاني  و نااطميناني و بي  ثباتي در 

اغلب كشور هاي خاورميانه همچنان ادامه يابد )همان ماخذ(.

از  بر اوضاع و تشنه ي كسب قدرت در بسياري  آيا نيرو هاي اسالمي مسلط 

اين كشور ها )مصر به عنوان كشور راهبر جهان عرب(، همان گونه كه نقل قول 
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شده است، مي تواند به وسوسه هاي بازگشت و آزمون قبضه قدرت خودكامه 

از پيش  "سرنوشت  از  ناشي  از موقعيت  آنان  آيا درك مفهومي  چيره شود؟ 

تعيين شده ازلي" در پايبندي آن ها به تحقق دموكراسي و پيروي از خواست 

همگاني جامعه، خللي ايجاد خواهد كرد؟ و آيا مهم تر از همه، آنان خواهند 

توانست خود را با كارزار هاي توان بخشي به اقتصاد هاي به شدت آسيب ديده 

از رخداد هاي توفاني سال هاي 2011 و 2012 دمساز نمايند؟ )همان ماخذ(

در  سياسي"  "اسالم  تكامل  حال  در  روند  دو  تقابل  و  رويارويي   

مدرنيته  به  روند  دو  اين  از  يكي  زيرا  آورد  نخواهد  دوام  ميان مدت 

گرايش دارد. مدرنيسم نه تنها در برگيرنده تعديل اسالم سياسي با 

واقعيت هاي امروزي است، بلكه مديون احساس مسووليت در اعتقاد 

به حكمراني بر كشور مورد نظر است. اما احساس مسووليت بيش از 

همه، بر تعهد فزاينده آن حكومت به استاندارد هاي دموكراتيك، كه 

در پي فشار هاي افكار عمومي اكثريت جامعه به هنگام بروز اعتراضات 

مبتني بر درخواست آزادي هاي مدني و عدالت اجتماعي پديد آمده 

از  نظامي  ايجاد  براي  تكاپويي  منزله ي  به  اين  دارد.  داللت  است، 

استاندارد ها و ارزش ها است كه تا حدود زيادي با نظام ارزشي غالب و 

رايج در بسياري از كشور هاي جهان سازگار نيست.

 راديکاليزه شدن )بنياد گرايي( بخشي از اسالم سياسي مدت ها است كه ادامه 

دارد و پيشاپيش در آينده نزديك اين فرايند براي تغيير سيماي گروه هايي 

حال  در  كه  حماس،  نهضت  بود.  خواهد  ضروري  اهلل  حزب  و  حماس  چون 

حاضر نه تنها توسط برخي كشور هاي منطقه حمايت مي شود، بلکه به وسيله ي 

رژيم هاي محافظه كار عرب نيز پشتيباني  مي شود و به احتمال زياد به سوي 

سياسي  نيروي  است  ممکن  كرد.  خواهد  حركت  اسرائيل  با  صلح  برقراري 

حاكم با گذار دمکراتيك و تحقق آرمان "خود گرداني فلسطين" بتواند وضعيت 

جديدي به وجود آورد كه طي آن هم اسرائيل و هم قدرت هاي غربي ناگزير 

شوند آن را به حساب آورند )همان ماخذ(.

احتمال دارد كه استراتژي حزب اهلل به كاهش همسويي با اهداف ايران روي 

آورد. در هر صورت، با ذخيره فزاينده ي موشك هايي كه اين گروه ايجاد كرده 

است، چالشي سهمگين براي اسرائيل به وجود آورده است. تاكنون زمينه هايي 

جلوگيري  عرصه  در  خطر  اعالم  هشدار دهنده  پيش بيني هاي  هرگونه  براي 

نيامده است!؟ همزمان، در ميان  از اشاعه سالح هاي كشتار جمعي به وجود 

سناريو هاي منفي موجود، به ويژه بحران پيرامون ايران كه تاكنون حل و فصل 

نشده باقي مانده است و توسل به حمله نظامي بر عليه آن )و با فرض اقدام 

وادار  را  كلي، مي تواند ساير كشور ها  به طور  اتمي(  توليد سالح  براي  تهران 

چشم انداز  يك  آمدن  پديد  احتمال  بزنند.  دست  مشابه  اقدامات  به  تا  كند 

مثبت ممکن است متضمن نگهداشت تهران در "جرگه هسته اي" باشد! اين 

به دست  براي  را  توانايي خود  توانست  ايران خواهد  به معناي آن است كه 

آوردن ظرفيت الزم براي توليد سالح هسته اي در كم ترين زمان ممکن، در 

صورت ضرورت، حفظ كند. اما تهران ترجيح خواهد داد كه هنوز هيچ تصميم 

سياسي در اين زمينه اتخاذ نکند. ساير كشور هاي منطقه و بازيگران جهاني 

آماده خواهند بود كه با يك چنين ايراني مدارا كنند و اين كه ساير قدرت هاي 

منطقه اي نيز خواستار پيروي از مثال ايران باشند نيز نبايد از نظر دور بماند. 

فرصت هاي ايجاد خاورميانه ي عاري از سالح هاي اتمي حتي تا سال 2020 با 

حصول پيشرفت در زمينه نيل به "ذخيره صفر جهاني" هنوز هم بسيار اندك 

به نظر مي رسد )همان ماخذ(.

تهديد ناشي از دست يابي گروه هاي تروريستي، يا خود تروريست ها 

يا سالح هايي  و  اتمي  به سالح هاي  در حال شكست،  رژيم هاي  يا  و 

مانند يك بمب كثيف هنوز هم وجود دارد. امكان فزوني گرفتن شمار 

سرزميني  فروپاشي  گونه ي  از  خوردن،  شكست  حال  در  رژيم هاي 

گروه هاي تروريستي سوماليايي1، نيز نبايد از نظر ها دور بماند. افزون 

تكرار  رسانه ها  در  روز ها  اين  آن ها،  نام  كه  تروريستي  گروه هاي  بر 

آن ها   موقعيت  كه  گروه هايي  ساير  پيوستن  با  است  ممكن  مي شود، 

از كشور ها  اين گروه  كانديدا هاي  برخوردار است، فهرست  توازن  از 

هدف هاي  منطقه اي  و  جهاني  بازيگران  از  برخي  گردد.  كامل تر 

گوناگوني را دنبال مي كنند. آن هايي كه در پي  فرصتي مغتنم براي 

خويش هستند، به احتمال زياد سعي خواهند كرد كه فشار بيش تري 
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در  است  ممكن  فشار ها  اين گونه  آوردند.  وارد  خاص  رژيم هاي  بر 

از  استفاده  حتي  و  يك جانبه  تحريم هاي  شامل  تحريم ها،  برگيرنده 

نيروي نظامي نيز باشد.

به سر آمده است،  اتخاذ تصميمات يك جانبه  براي  به طور كلي، زمان 

به گونه اي كه حتي نيرومند ترين قدرت ها نيز نمي توانند بدون كسب 

نقش  ميان مدت  در  حتي  كه  ملل،  )سازمان  بين المللي  جامعه  مجوز 

يك  به  تن  كرد(،  خواهد  تعديلي حفظ  هرگونه  انجام   بدون  را  خود 

اخير  تهديد حمله يك جانبه  ماندن  نا فرجام  )كه  چنين مخاطره اي بدهند 

آمريکا بر عليه سوريه به اتهام استفاده از سالح شميايي، شاهدي بر اين مدعا 

است( )پژوهش گر(. در اين اوضاع و احوال، اختالف نظر هاي موجود در 

منطقه اي  و  جهاني  قدرت هاي  ميان  مي تواند  سختي  به  درديدگاه ها 

حل و فصل گردد. اين گونه اختالف نظر ها همواره در زمينه حفظ توازن 

امور  امكان دخالت در  و  بر استقالل ملي كشور ها  ميان اصول حاكم 

انساني  به ويژه رعايت حقوق  از اصول جهاني،  داخلي كشور هايي كه 

سرپيچي مي كنند، وجود خواهد داشت.

بديهي است كه همسويي نيرو ها در منطقه همچنان در حال تغيير و تحول 

خواهد بود. نيرو هاي غير عرب، كه در حال حاضر خود را در "بهار عربي" 

ذي نفع مي دانند، به رقابت خويش براي نفوذ در منطقه ادامه خواهند داد. 

هم اسرائيل و هم تركيه، هر دو  پيشاپيش اذعان كرده اند كه پيروزي مفروض 

آنان در اين زمينه مي تواند با بروز تهديد هاي نوين به صفر كاهش يابد. ايران 

نگران  شدت  به  اكنون  مي كرد،  تصور  برندگان  از  يکي  را  خود  پيش تر  كه 

تحوالت سوريه است و پي آمد هاي احتمالي آن براي لبنان و عراق كه از بحران 

سوريه ناشي مي شود، بايد مورد توجه قرار گيرد.

بي ثباتي وضعيت در منطقه مي تواند در ميان مدت منجر به بروز مناقشات ميان 

اين  تشديد  شود.  سياسي  گروه هاي  ميان  ستيز  و  قومي  اختالفات  دولت ها، 

منازعات مي تواند به تغيير خطوط و محدوده هاي مرزي انجاميده و موجبات 

ظهور برخي از تشکل هاي سرزميني جديد را فراهم آورد. در هر حال، بروز 

تهديدي از سوي "يك خليفه ي جديد در منطقه" امکان پذير به نظر نمي رسد! 

)همان ماخذ(. 
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130- روند خصوصي سازي فرودگاه ها در جهان )پاييز 1390(

131- شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه ورزش ملي و بين المللي "شهر 

ورزشي" )پاييز 1390(

)بهار  "بخش اول"  با محيط زيست  132- معرفي پاك كننده هاي طبيعي و سازگار 

)1391

)بهار  133- معرفي پاك كننده هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست "بخش دوم" 

)1391

سوم"  "بخش  محيط زيست  با  سازگار  و  طبيعي  پاك كننده هاي  معرفي   -134

)تابستان1391(

135- شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه  صنايع دستي )تابستان 1391(

136- خطاهاي انساني؟ حوادث سازماني! )پاييز 1391(

137- سير تحول برنامه ريزي اقتصاد فضايي )پاييز 1391(

138- نقش دالر آمريکا در اقتصاد جهاني، گنج هاي پنهان 30 تريليون دالري آسيا 

)زمستان 1391(

139- بام سبز گامي بلند در جهت توسعه پايدار )بهار 1392(

140- نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه )بخش اول( )تابستان 1392(

141- نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه )بخش دوم( )تابستان 1392(

نشريه هاي تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بين المللي  

ره شهر

تير  سالم(  شهر  )بخش  تهران  شمال  كوهپايه  هاي  در  دستي  صنايع  بازارچه   -1

ماه1374

2- بهينه  سازي خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دي ماه 1373(

3- بهينه  سازي بار ترافيکي بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دي ماه 1373(

4- پارك انرژي  هاي نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهريور ماه 1373(

5- استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري )بخش شهر سالم( 

)ارديبهشت ماه 1373(

6- سازماندهي كاركردهاي بهينه ي نمايشگرهاي ديجيتالي )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

7- شهرك ترافيکي كودكان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارك پويش: انديشه سالم / بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة 20 شهرداري 

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول "شهرسازي" و "شهر سالم" 

در فرهنگ ايران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

فهرست نشريات و كتاب ها
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10- اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ )بخش انرژي( زمستان 1372

11- تحليل منطقه  اي سيالب در  حوضه  هاي شمالي تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي 

)بخش عمران آب( زمستان 1372

13- حقايقي در مورد شركت هاي بزرگ )بخش تحقيق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا كتاب هاي زير توسط گروه بين المللي ره شهر منتشر گرديده 

است:

1- بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همکاري وزارت نيرو  

و سازمان برنامه و بودجه )25 جلد(

2- صرفه جويي در انرژي )20 جلد(

3- ترجمه كتاب "سازه پاركينگ  هاي طبقاتي" )1372(

4- ترجمه كتاب "سازه  هاي آبي" )1373(

5- تدوين كتاب "خودآموز اتوكد 12" )1373(

6- ترجمه كتاب "برنامه  ريزي و طراحي هتل" در سال 76 توسط سازمان برنامه و 

بودجه چاپ و توزيع شد.

)1382( OpenGL 7- تدوين كتاب راهنماي برنامه نويسي سه بعدي

8- ترجمه كتاب "تنظيم شرائط محيطي"

9- ترجمه كتاب "چگونه هواي پاكيزه بکاريم"

HSE -10 در سفر)1385(

11- با گياهان آب را تصفيه كنيم

12- نانوفناوري براي همه )1387(

13- درختان در منظر شهري )1389(

14- آشنايی با راهکار مديريت پروژه جامع )بهار 1389(

)1389( Revit architecture 2009 15- كتاب آموزش نرم افزار

16- ترجمه كتاب شهرهاي فرودگاهي قرن 21 )1390(

17- منظرسازي پايدار براي همه )پاييز1390(

18- مواد هوشمند و فناوري  نانو )كاربرد در معماري و طراحي داخلي( )1390(

19- ترجمه شهرهاي فرودگاهي جهان )1391( 

دنيای  برای  طراحی  راهبردهای  پايدار،  شهری  طراحی  قانون  هفت  ترجمه   -20

پُست-كربُن )1392(

چاپ  دست  در  ره شهر  بين المللي  گروه  توسط  نيز  زير  كتاب هاي 

است: 

1- طراحي، برنامه ريزي و ساخت هتل ها

2- برنامه ريزي شهري در اقليم هاي گرمسير

3- بام سبز

فهرست نشريات و كتاب ها
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