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چکیـده
گاز طبیعی به دلیل ویژگیهای منحصر بهه رهرد دهاد جز ه آهه ینهگگی م رهر بتهبه بهه هایر
اده های رتیآی تا ط مارشنا ان حازه جبرژی بهعناجن جمیگبخشترین اده رتیآی در قهرن
بیته و یکم در بظر گررره شگه ج ه؛ بطاری مه ژجبس بینجل آآی جبرژی در گزجرش چشهمجبهگجز
جبرژی ال  2011جز دوره منهابی بهه عنهاجن «عصهر طییهی گهاز» یهاد مهیمنهگ جز طهر

دیرهر

پیشررههای رناورجبه در یک دهه گذشره جمکان بهرهبردجری جز حجم عظی ی جز منابع گهاز طبیعهی
مه در گذشره به دلیل هزینه با ی تالیگ و رقگجن رناوری منا ه
ب اد و ماه

قابهل بردجشهه ببادبهگ رج رهرجهم

گردیگ تالیگ گاز طبیعی بایژه در منطقه مریکای ش الی جرزجیش چشه ریری یابهگ

جین تحال رناورجبه مه جز ن بهعناجن «جبقیب منابع بامرعار

گاز» یاد میشاد باعه

شهگ جیها

مرحگه مریکا در ال  2010با پشه ر گذجشرن رو یه بزرگررین تالیگمننگه گاز طبیعی در ههان
شاد و جین مشار جز وجردمننگه ع هگه گهاز بهه رهادرمننگه بهالقاه ن تبهگیل شهاد جبقهیب منهابع
بامرعار

گاز تغییرج

ع گهجی در مؤلفه های بازجر ههابی گاز طبیعی جز قبیل ذدایر عرضه تقاضا

قی ه بظام قی هگذجری قرجردجدها و تجار

گاز طبیعی جیجاد مرد مصر مننگگان ع گه جبهرژی

و گاز طبیعی با وقاع جبقیب گاز شیل به دلیل جرزجیش میزجن عرضهه جبهرژی بهه بازجرههای هههابی
مرناع ازی منابع عرضه ماهش وجبترری به تالیگمننگگان نری و ثبا

قی ههای جبرژی در بهازجر

با بهباد وضعیه جمنیه عرضه جبرژی ماجهه هترنگ؛ تالیگمننگگان نری بیز در زمینه جمنیهه تقاضها
با چالشهایی در ینگه روبرو داجهنگ شگ
▪ واژگان کلیدی :گاز شیل تجار

ههابی گاز بظام قی هگذجری جمنیه جبرژی مریکا رو یه

مقدمه
در سال های اخیر گاز طبیعی نقش مهمی در تأمین انرژی جهان ایفا کررده اسرت و برا
توجه به آالیندگی کمتر آن نسبت به سایر سوخت های فسیلی تولید و اسرتفاده گسرترده از
آن مورد توجه سیاستگذ اران بخش انررژی رررار گرفتره اسرت زرت از تصرویب موافقتنامره
کنوانسیون تغییرات آب و هروا در سرال  2015در زراریت ( )COP21و تعهرد کورورها بره
کاهش انتوار گازهای گلخانهای و حرکت به سمت ارتصاد کمکربن ،افزایش اسرتفاده از گراز
طبیعی و جایگزین نمودن آن بجای نفت و زغال سنگ بهعنوان یک راه حر مناسرب بررای
مقابله با تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین در نظر گرفته شده است طبق زیشبینریهرای
آژانت بینالمللی انرژی در سال  2035گاز طبیعی بجای زغرال سرنگ در رتبره دوأ ترأمین
انرژی جهان ررار خواهد گرفت و سهم آن در سبد انرژی از  21درصد در سال  2010به 25
درصد در سال  2035افزایش خواهد یافت
از طرف دیگر ،زیورفت های فناورانه در یک دهه گذشرته بروی ه اسرتفاده از رو هرای
حفاری افقی 1و شکاف هیدرولیک 2امکان بهرهبرداری از حجم عظیمی از منابع گاز طبیعری
که در گذشته به دلی هزینه باالی تولید و فقدان فناوری مناسب رابر برداشرت نبودنرد را
فراهم نمود و موجب گردید تولید گاز طبیعری بروی ه در منهقره آمریکرای شرمالی افرزایش
چومگیری یابد این تحول فناورانه که از آن بهعنوان «انقربب منرابع نامتعرارف گراز» یراد
می شود باعث شد ایراالت متحرده آمریکرا در سرال  2010برا زورت سرر گذاشرتن روسریه
بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان شود و ایرن کورور از واردکننرده عمرده گراز بره
صادرکننده بالقوه آن تبدی شود رهع واردات گاز آمریکا و آمادگی این کوور برای صادرات
گاز نقوه انرژی و ترانزیت انرژی را در آینده نزدیک دستخو

تغییرات اساسی خواهد نمود

Horizontal Drilling
Hydraulic Fracturing

1
2
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در این مقال ه سعی بر آن است تا تأثیر انقبب منابع نامتعرارف برر برازار جهرانی گراز و
مؤلفههای آن از جمله میزان ذخایر ،عرضه ،تقاضا ،ریمت ،نظراأ ریمرتگرذاری ،رراردادهرا و
تجارت گاز طبیعی مورد بررسی ررار گیرد در ادامه ،برا توجره بره اهمیرت موضروط محریط
زیست به آثار مثبت و منفی توسعه بهره برداری از منابع غیرمتعارف گراز برر محریط زیسرت
اشاره می گردد در زایان ،به تجزیه و تحلی تأثیر این تحرول برر امنیرت انررژی و برازیگران
سنتی و جدید بازار جهانی گاز میزردازیم
تحوالت صورت گرفته در زی انقبب منابع نامتعارف گاز بوی ه گاز شی موجرب توجره
کارشناسان حوزه انرژی به این رویداد در ابعاد فنری ،ارتصرادی ،تجراری ،زیسرت محیهری و
ژئوزلتیک گردید مهالعات مختلفی درخصرو

ترأثیر ایرن انقربب برر برازار جهرانی گراز و

مولفه های آن صورت زذیرفته است از جمله ملیکوگلو ( ،)2014اوزینگ و همکاران ()2016
وانررگ و همکرراران ( )2014و زوبررا

و همکرراران ( )2010جنبررههررای زیسررت محیهرری

بهره برداری از ذخایر گاز شی در آمریکا را بررسی کردهاند بللی ( )2013و ریلی ( )2012به
بررسی ابعاد ژئوزلتیک و ژئواسترات یک انقبب گاز شی و تأثیر آن بر روابط بین ردرتهرای
سیاسی و ارتصادی زرداختهاند در ایرن مقالره سرعی برر آن اسرت ترا ترأثیر انقربب منرابع
نامتعارف بر بازار جهانی گاز و مولفههای آن از جمله میزان ذخرایر ،عرضره ،تقاضرا ،ریمرت،
نظاأ ریمت گذاری ،رراردادها و تجارت گاز طبیعی مورد بررسی ررار گیرد در ادامه ،با توجره
به اهمیت موضروط محریط زیسرت بره آثرار مثبرت و منفری توسرعه بهررهبررداری از منرابع
غیرمتعارف گاز بر محیط زیست اشاره میگردد در زایان با توجه به اهمیرت امنیرت انررژی
در عرصه بین المللی ،به تجزیه و تحلی تأثیر این تحول عمده برر امنیرت عرضره و تقاضرای
انرژی در مناطق مختلف و بر بازیگران سنتی و جدید بازار گاز خواهیم زرداخت
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 -1تأثیر انقالب منابع نامتعارف بر بازار جهانی گاز
استفاده از فناوری های نوین بوی ه حفاری افقری و شرکاف هیردرولیک در طرول دهره
گذشته امکان بهره بررداری از حجرم عظیمری از ذخرایر گراز طبیعری از جملره گراز شری ،1
ماسههای گازی (گازهای فورده) ،2گازهای حاص از متان 3و هیردراتهرای گرازی 4کره در
گذشته بدلی هزینه باالی تولید و فقدان فناوری مناسب راب استحصرال نبودنرد ،را فرراهم
نمود که به جهت ایجاد تحول اساسی در بازار جهانی انررژی و گراز از آن برهعنروان انقربب
منابع نامتعارف گاز یاد میشود از آنجاکه فناوریهای بهرهبررداری از ایرن منرابع در اختیرار
شرکت های آمریکایی ررار داشته و شرایط جغرافیایی آن کوور برای استخراج گاز نامتعرارف
مناسب می باشد ،این انقبب از آمریکا شروط شد و موجب گردید ایراالت متحرده آمریکرا در
سال  2010با زوت سر گذاشتن روسیه بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهران شرود و
این کوور از واردکننده عمده گاز به صادرکننده بالقوه آن تبدی شرود آژانرت برین المللری
انرژی در گزار

چومانداز انرژی خود در سال  2012میزان ذخایر متعارف و نامتعارف (گاز

شی  ،ماسههای گازی و گازهای حاص از متان) گاز طبیعی را به تفکیک مناطق جغرافیرایی
منتور نمود ( )IEA, WEO 2012جدول شماره ( )1ارراأ مربوطه را نوان میدهد

Shale Gas

1

Tight Gas

2

Coal-bed Methane

3

Gas Hydrates
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جدول  -1ذخایر متعارف و نامتعارف گاز طبیعی در جهان*(ارقام به تریلیون مترمکعب)
منطقه

منابع
متعارف

منابع نامتعارف

ماسههای
گازی

گاز
شیل

گازهای حاصل از
متان

اروزای
شرری/اوراسیا

160

43

10

12

20

خاورمیانه

132

12

8

4

----

آسیا/اریانوسیه

44

93

20

57

16

آمریکای شمالی

81

82

16

57

10

آفریقا

41

38

8

30

---

آمریکای التین

27

48

15

33

---

کوورهای اروزایی
عضو OECD

35

22

4

17

2

جهان

519

337

78

210

48

* اختبف در جمع ارراأ ناشی از روند کردن اعداد است
”International Energy Agency (IEA) (2012), “World Energy Outlook

همانگونه که در جدول فوق مواهده میگردد ،میزان ذخایر نامتعارف جهان حردود 65
درصد ذخایر متعارف میباشد و این بدان معناست که امکان بهرهبرداری از منرابع نامتعرارف
میزان ذخایر گاز طبیعی جهان را  65درصد افرزایش داده اسرت منرابع متعرارف بیورتر در
مناطق اروزای شرری -اوراسیا و خاورمیانه وجود دارد درحالی که منابع نامتعارف در منهقره
آسیا -اریانوسیه ،آمریکای شمالی و آمریکای التین ررار دارد نکتره رابر توجره درخصرو
توزیع جغرافیایی منابع گاز طبیعی این است که منابع نامتعارف اغلرب در کورورهای عمرده
مصرفکننده انرژی ررار دارند و این امر در بلندمدت به کراهش وابسرتگی ایرن کورورها بره
انرژی وارداتی از تولیدکنندگان سنتی (روسیه و خاورمیانه) خواهد انجامیرد اداره اطبعرات
انرژی وزارت انرژی آمریکا با ارائه آماری از ذخایر گاز شی در جهان در سرال  2013میرزان
ذخایر راب بهرهبرداری  10کوور برتر دارنده این ذخایر را اعبأ نمود که چین با در اختیرار
داشتن  31/6تریلیون مترمکعب گراز شری در رتبره اول رررار دارد کورورهای آرژانترین و
الجزایر نیز با  22/7و  20تریلیون مترمکعب در رتبه بعدی ررار دارنرد ()U.S. EIA, 2013
جدول شماره ( )2میزان ذخایر گاز شی  10کوور برتر را نوان میدهد
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جدول  -2ذخایر به لحاظ فنی قابل بهرهبرداری شیل گاز در جهان

کشور
چین
آرژانتین
الجزایر
آمریکا
کانادا
مکزیک
استرالیا
آفریقای جنوبی
روسیه
برزی
سایر کوورها
مجموط

میزان ذخایر (ارقام به تریلیون مترمکعب)
31/6
22/7
20/0
18/8
16/2
15/4
12/4
11/0
8/1
6/9
43/5
206/7

* اختبف در جمع ارراأ ناشی از روند کردن اعداد است
Energy Information Administration (EIA) (2013), “Technically Recoverable Shale Oil and
Shale Gas Resources: an Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the
United States”.

از مجموط  206/7تریلیون مترمکعب ذخایر راب بهره برداری گراز شری در جهران 10
کوور برتر  163/1تریلیون مترمکعب معادل  79درصد ک ذخایر جهانی را در اختیار دارند
برخبف ذخایر گاز متعارف که غالباً در منهقه خاورمیانره-شرمال آفریقرا و روسریه-آسریای
میانه متمرکز می باشد ،ذخایر گاز شی تقریباً در اکثر مناطق جغرافیایی زراکنرده اسرت کره
این امر در صورت آغاز بهرهبرداری از این منابع در کوورهای مختلرف مریتوانرد برر امنیرت
عرضه انرژی از طریق متنوطسازی عرضهکنندگان گاز طبیعی در جهان ترأثیر مثبرت داشرته
باشد و به دنبال آن نقوه ترانزیت گاز طبیعی را تغییر دهد
تولید تجاری گاز شی در آمریکا از سرال  1998آغراز شرد و از سرال  2007بره طررز
چومگیری افزایش یافت حجم تولید گاز طبیعی که در سرال  2002معرادل  536میلیرارد
مترمکعب بود در سرال  2012بره  681میلیرارد مترمعکرب رسرید کره بیرانگر افرزایش 28
درصدی ( 145میلیارد مترمکعب) طی ده سال میباشد این افزایش تولید از ک مصرف گاز
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چین در سال  2012که معادل  144میلیارد مترمکعرب برود بیورتر اسرت در سرال 2002
سهم گاز شی در ک تولید آمریکا تنها  3درصد بود کره ایرن رررم در سرال  2012بره 39
درصد افزایش یافت عمدهترین جهش تولید گاز شری در آمریکرا در برازه زمرانی  2007ترا
 2012رخ داد که طی این دوره تولید با افزایش  6برابری از  45میلیارد مترمکعرب بره 264
میلیارد مترمکعب رسید ( )East Asian Strategic Review, 2014افزایش تولید گاز شی
در آمریکا سبب کاهش شدید واردات گاز طبیعی آن کوور در سال  2011شد بهوری که از
سال  1994بی سابقه است اداره اطبعات انرژی آمریکا در گزار

چورمانرداز انررژی سرال

 2012زیش بینی کرد ایاالت متحده در سال  2016صرادرکننده ( LNGگراز طبیعری مرایع
شده) میشود و در سال  2021صادرکننده گاز طبیعی این گرزار

میرزان صرادرات LNG

در سال  2016را معادل  1/1میلیارد فوت مکعب در روز تخمین زده که در سرال  2019دو
برابر خواهد شد ( )U.S. EIA, 2012براساس برآوردهای شرکت اکسون موبی تولید گراز از
منررابع نامتعررارف در آمریکررای شررمالی از سررال  2010تررا  2040برره میررزان  1/84میلیررارد
مترمکعب در روز که برابر با ک تولید روزانه آمریکا در سال  2014میباشد ،افزایش خواهرد
یافت ( )ExxonMobil, 2014عرضه اضافی آمریکای شمالی را رادر میسرازد از واردکننرده
عمده گاز طبیعی به صادرکننده عمده آن تبدی شود که این امر معادالت آینده بازار انررژی
جهانی را به طور کلی دستخو

تغییررات اساسری رررار خواهرد داد چرین نیرز بره عنروان

بزرگترین مصرفکننده انرژی جهان و بیوترین دارنده ذخایر راب بهرهبرداری گراز شری در
جهان طرح هایی برای افزایش تولید گاز شی موابه آمریکا دارد تا تولید خرود را از صرفر در
سال  2012به  6/5میلیارد مترمکعب در سال  2015و بین  80تا  100میلیارد مترمکعب تا
سال  2020معادل  25درصد ک مصرف گاز خود برسراند ( )Hook, 2012بهررهبررداری از
گاز شی در چین از یک طرف موجب کاهش واردات گاز و به دنبال آن کاهش وابستگی بره
انرژی وارداتی خواهد شد که این موضوط از اولویتهای سیاست خارجی و سیاست انرژی آن
کوور می باشد ،از طرف دیگر ،باعث کاهش استفاده از زغرال سرنگ در تولیرد انررژی چرین
میگردد که اثر مستقیم بر محیط زیست و مقابله با تغییرات آب و هوا خواهد داشت
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قیمت و تغییر نظام قیمتگذاری گاز طبیعی
افزایش عرضه گاز طبیعی در بازار داخلی آمریکا به لهف انقبب گاز شی اولرین ترأثیر
خود را بر ریمت گاز طبیعی در آن کوور گذاشت ،بهوری که میانگین ریمت ساالنه شاخص
ریمت هنری هاب که بیانگر ریمت گاز طبیعی در داخ آمریکا میباشد از  8/69دالر در هرر
میلیون بی تی یو ( )mBtuدر سال  2005به  2/75دالر در سال  2012کراهش یافرت ایرن
میانگین ریمت تنها در یک سال بین سالهای  2008ترا  2009بره بریش از نصرف کراهش
یافت و از  8/86به  3/94دالر در هر  mBtuرسرید در مرارس سرال  2016شراخص هنرری
هاب به حدار میزان خود معادل  1/73دالر در هر  mBtuکاهش یافرت کره ایرن میرزان از
سال  1998بیسابقه اسرت ( )U.S. EIA, 2016در زری ایرن تحروالت صراحبنظران حروزه
انرژی عصر حاضر را عصر «گاز ارزان» نامیده اند که بره نوبره خرود تغییررات گسرتردهای در
بخش ارتصادی و صنعتی کوورهای زیورفته و درحال توسعه ایجراد خواهرد نمرود یکری از
مهمترین آثار گاز ارزان جایگزین نمودن این منبع انرژی اولیه بجای زغرال سرنگ در تولیرد
برق می باشد که عبوه بر تبعات ارتصادی آثار زیست محیهی مثبتی به دنبال خواهد داشت
ریمت های زایین گاز در آمریکا باعث گردید سهم گاز طبیعی در تولید برق از  25درصرد در
سال  2011به  30درصد در سال  2012افزایش یابد ،طی این مدت سرهم زغرال سرنگ در
نیروگاههای تولید برق از  42درصد به  37درصد کراهش یافرت ( )U.S. EIA, 2013طبرق
زیشبینیهای آژانت بینالمللی انرژی در سال  2035گاز طبیعی بجای زغال سنگ در رتبه
دوأ تأمین انرژی جهان ررار خواهد گرفت و سهم آن در سبد انررژی از  21درصرد در سرال
 2010به  25درصد در سال  2035افزایش خواهد یافت
یکی از مهمترین تحوالت زت از انقبب منابع گراز نامتعرارف و صرادرات گراز طبیعری
توسط آمریکا تغییر در نظاأ ریمتگذاری جهانی گاز و کاهش اختبف ریمت میان بازارهرای
منهقه ای است برای روشن شدن موضوط ابتدا به بررسی تفاوت ریمتگرذاری گراز در برازار
داخلی آمریکا و سایر بازارهای عمده میزردازیم برخبف بازار جهانی نفت ،بازار جهرانی گراز
بدلی محدویتهای حم و نق به صورت منهقهای باریمانده است این برازار از سره جرز
بازار آمریکای شمالی (آمریکا و کانادا) ،اروزا و آسیا-اریانوسیه تورکی شرده اسرت در برازار
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اروزا و آسیا -اریانوسیه ریمت گاز در ارتباط با ریمت انررژی جرایگزین کره نفرت مریباشرد
تعیین می گردد ،لذا ریمت گاز با نوسانات ریمت نفت تغییر میکند برخبف دو بازار مرذکور
ریمت گاز در بازار آمریکای شمالی به دلی آزادسازی بازار ،عرضهکنندگان و خریداران زیراد،
شبکه خهوط لوله ،فناوری های ذخیره سازی و بازارهای مالی زیورفته بر اساس راعده عرضه
و تقاضا تعیین میشود و تأثیر بسیار کمی از نوسانات ریمت نفت میزذیرد
به دلی اختبف در نظاأ ریمتگذاری ،هزینه حم و نق  ،بیمره و سرایر ریسرکهرای
مربوط به انتقال گاز ،ریمت گاز در سه بازار مذکور نیز متفاوت بوده و اختبف زیادی برا هرم
دارند بهعنوان نمونه ،ریمت گاز در سال  2012در آمریکرا حردود  2/75دالر در هرر mBtu
بوده ،در حالی که این ریمت در بازار اروزا حدود  10و در بازار آسریا  15دالر در هرر mBtu

میباشد ( )Yang, 2013زایین بودن ریمت گاز در آمریکا در مقایسه با آسیا و اروزرا سربب
عدأ ررابتزذیری صنایع انرژیبر یا صنایعی که گاز بهعنوان ماده اولیه آن محسوب میشرود
نظیر فوالد و زتروشیمی در این دو راره با رربای آمریکایی خود شده و بسیاری از این صنایع
بوی ه در اروزا در حال برنامهریزی برای انتقال به آمریکای شمالی میباشند
تحول دیگر بوجود آمده زت از انقبب گاز شی همگرایی ریمت در بازارهای مختلف و
کاهش فاصله ریمتی میان بازارهای منهقهای میباشد در سالهای اخیر افزایش تولیرد گراز
در آمریکا ،امکان صادرات مازاد گاز تولیدی در آمریکا به آسیای شرری و اروزا و همزمران برا
آن توسعه و بهبود فناوریهای حم و نق  ،LNGانتقال گاز طبیعی میان رارهها را تسرهی
و مرزبندی بین بازارهای منهقه ای را تضعیف نموده است ،این امر سربب نزدیکری دو نظراأ
متفاوت ریمتگذاری و در نتیجه کاهش اختبف ریمت در بازارها میگردد بررای اولرین برار
محموله صادراتی  LNGاز شرکت چنیر 1آمریکا به ژازن برمبنای شراخص هنرری هراب کره
شاخص ریمت گاز در بازار داخلی آمریکا بوده و بر اسراس مکرانیزأ عرضره و تقاضرا تعیرین
میشود ،ریمتگذاری و فروخته شرد ( )Adelman, 2012ایرن معاملره نخسرتین مرورد در
تجارت جهانی گاز طبیعی است که در آن از ریمتگذاری مررتبط برا ریمرت نفرت اسرتفاده
نگردید و در آینده نیز شاهد استفاده بیوتر از این مکانیزأ در رراردادهای فرو

گاز طبیعی
Cheniere

1
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بوی ه در منهقه آسیا خواهیم بود اگرچه این تغییرات بهترازگی در برازار آغراز شرده و بررای
موخص شدن چگونگی تأثیر آن بر بازار جهانی گاز و رراردادهای فرو

زمان بیوتری نیراز

است ،اما رهعی است که این تحول به کاهش نوسانات ریمت گاز وارداتی به بازارهای اروزا و
آسیا خواهد انجامید و ریسک نوسانات ریمتی را برای کوورهای عمده واردکننده نظیر چین
و ژازن کاهش میدهد ریمت گاز طبیعی در سال  2012در بازار اروزا بریش از  3برابرر و در
بازار آسیا بیش از  5برابر آمریکا بود اما مقایسه میانگین  10ماهه ریمرتهرای گراز در سرال
 2016حاکی از آن است که این فاصله برای بازار اروزا و آسیا به کمتر از  3و  2برابر کراهش
یافته است (میانگین  10ماهه ریمت گاز در بازار آمریکا ،اروزا و آسیا (ژازن) به ترتیرب ،2/5
 4/5و  7دالر در هر  mBtuمیباشد) ()ycharts.com
تغییر نقشه تجارت جهانی گاز طبیعی
انقبب منابع نامتعارف گاز در آمریکا که افزایش چومگیر تولید گاز طبیعی آن کورور
را بدنبال داشت ،موجب تغییر جریان تجارت گاز در جهان شد وجود مازاد تولید در آمریکرا
این کوور را که زیوتر بزرگترین واردکننده منابع انرژی بوی ه گاز طبیعی در جهان برود بره
صادرکننده خالص تبدی خواهد کرد زایانهها و تجهیزات مرایع سرازی گراز طبیعری کره در
طول یک دهه گذشته به منظور واردات گاز طراحی شده بودند ،هماکنون برای صادرات گراز
مورد استفاده ررار میگیرند در فوریه سال  2016دو محموله  LNGاز زایانههای مسرتقر در
لویزیانا به کویت و امارات متحده عربی ارسال شد ( )Krane, 2016صرادرات گراز از آمریکرا
به خاورمیانه زدیده ای است که در گذشته تصور آن برای کارشناسان حوزه انرژی غیررممکن
بود ولی امروزه به لهف انقبب گاز شی ممکن شده است اداره اطبعرات انررژی آمریکرا در
گرزار

چورمانررداز انررژی سررال  2012زریشبینرری کررد ایرراالت متحرده در سررال 2016

صادرکننده  LNGمی شود و در سال  2021صادرکننده گراز طبیعری ایرن گرزار

میرزان

صادرات  LNGدر سال  2016را معادل  1/1میلیارد فوت مکعب در روز تخمین زده کره در
سال  2019دو برابر خواهد شد
وجود مازاد تولید گاز طبیعری در آمریکرا بره همرراه زیوررفتهرای صرورتگرفتره در
فناوریهای حم و نق  LNGامکان صادرات این منبع مهم انررژی را برا ریمرت مناسرب و
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ررابتی و ریسک زایین به ارصی نقاط جهان فراهم کرده است؛ جنوب و شررق آسریا ،اروزرا و
آمریکای التین از مقاصد اصلی گاز صادراتی آمریکرا هسرتند باتوجره بره چورمانرداز رشرد
ارتصادی زایدار در منهقه جنوب و شرق آسیا ،کاهش ریمت راب توجه گاز در برازار داخلری
آمریکا و بازارهای منهقهای ،مزیتهای ارتصادی و زیستمحیهی استفاده از گاز طبیعری بره
جای زغال سنگ برای تولید برق و سیاسرت کورورهای عمرده مصررفکننرده انررژی بررای
متنوطسازی منابع عرضهکننده و مسیرهای انتقرال انررژی ،کورورهای چرین ،هنرد ،ژازرن و
کرهجنوبی از موتریان اصلی گاز طبیعری و  LNGآمریکرا در منهقره آسریا و اریانوسریه در
چوم انداز بلندمدت خواهند بود از آنجاکره اکثرر مورتریان گراز آمریکرا در منهقره آسریا و
اریانوسیه از همزیمانان آمریکا در عرصه بینالمللی محسوب میشوند ،باالبردن امنیت عرضه
انرژی و ایجاد اطمینان از تأمین بلندمدت گاز طبیعی توسط آمریکا برای این ربی کورورها
از راهبردهای اصلی سیاست خارجی و سیاسرت انررژی آمریکرا در افرق  2050مریباشرد از
طرف دیگر متنوط شدن منابع عرضه گاز طبیعی در آسیا و اریانوسیه وابستگی ایرن کورورها
به تولیدکنندگان سنتی بوی ه روسیه و خاورمیانه را کاهش خواهرد داد کره ایرن امرر نیرز از
جهت ژئوزلتیک برای آمریکا و متحدان منهقهای آن کوور حائز اهمیت است
یکی دیگر از مقاصد اصلی صادرات گراز آمریکرای شرمالی ،رراره اروزرا مریباشرد نیراز
اتحادیه اروزا به کاهش وابستگی به گاز وارداتی از روسیه بوی ه زت از بحرران در روابرط آن
کوور با اوکراین در سالهای  2006و  2009بر سر ریمرت گراز و بردهیهرای اوکرراین بره
روسیه که به رهع گاز صادراتی روسیه بره آن کورور و اروزرا منجرر شرد ،وجرود زایانرههرا،
تأسیسات و تجهیزات مایعسازی گاز طبیعی در ساح شرری آمریکا ،ایجاد شبکه زیورفته و
منسجم انرژی در داخ اتحادیه اروزا و سیاست اروزرا درخصرو

اسرتفاده از سروختهرای

زا تر از جمله گاز طبیعی در تولید انرژی به منظور مقابله با تغییرات آب و هوا و گرمرایش
زمین از جمله عرواملی اسرت کره صرادرات گراز بره اروزرا را از لحرای ارتصرادی و سیاسری
توجیهزذیر مینماید سیاست اروزا درخصو

استفاده گسترده از انررژیهرای تجدیدزرذیر و

واردات گاز از آمریکا منجر به کاهش جریان انتقال گاز از روسیه و خاورمیانه به اروزا و تغییر
مسیر آن به سمت بازار آسیا در بلندمدت خواهد شرد منهقره آسریا -اریانوسریه ،آمریکرای
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شمالی و آمریکای التین دارای بیوترین ذخایر منابع گراز غیرمتعرارف بروی ه گراز شری در
جهان هستند؛ کوورهای چین و استرالیا در منهقره آسریا -اریانوسریه ،آمریکرا ،مکزیرک ،و
کانادا در آمریکای شمالی و آرژانتین و برزی در آمریکای التین جز  10کوور برترر دارنرده
ذخایر گاز شی در جهان می باشرند تراکنون تنهرا آمریکرا

بره دلیر در اختیرار داشرتن

انحصاری فناوری تولید از منابع نامتعارف و وی گیهای جغرافیایی و زمینشناسی منحصر به
فرد رادر به تولید انبوه گاز شی شده است ،اما در بلندمدت با انتقال فناوریهرای زیوررفته
تولید به سایر کوورها بوی ه متحدان آمریکا ،این کوورها نیز بره جمرع تولیدکننردگان گراز
شی میزیوندند که این تحول بر تجارت منهقهای و بینالمللی گاز طبیعری ترأثیر مسرتقیم
خواهد گذاشت در آینده نه چندان دور روند صادرات گاز از آمریکای التین ،شررق آفریقرا و
استرالیا به بازارهای آسیا شدت بیوتری خواهد گرفت ،اروزا گاز بیورتری از شرمال و غررب
آفریقا بوی ه الجزایر و لیبی دریافت میکند و میرزان گراز وارداتری از روسریه و خاورمیانره را
کاهش خواهد داد در واکنش به این تحوالت ،تولیدکنندگان سنتی و دارنده ذخایر متعرارف
بوی ه روسیه و آسیای میانه افزایش صادرات از طریق خهوط لولره بره برازار چرین و هنرد را
بهعنوان راهحلی برای مقابله با تغییر مسیر تجارت جهانی گاز در نظر خواهند گرفت
تجارت بین المللی گاز نقش مهمی در تأمین تقاضای فزاینده جهانی برای گراز طبیعری
ایفا خواهد کرد طبق برآوردهای صندوق برینالمللری زرول در گرزار

چورمانرداز ارتصراد

جهانی ،حجم تجارت گاز طبیعی در سال  2040در مقایسه برا سرال  2010بره میرزان 2/5
برابر افزایش مییابد که عمده این رشد ناشی از تجارت  LNGاست ()IMF, 2012
تأثیر بر اقتصاد ،اشتغال و صنعت
افزایش تولید گاز طبیعی ناشی از انقربب گراز شری در ایراالت متحرده و بردنبال آن
کاهش راب مبحظه ریمت گاز در بازار داخلی آمریکا و بازارهای منهقهای تأثیر عمیقری برر
فضای ارتصادی در سهح ملی ،منهقه ای و جهانی ایجاد نمرود براسراس مهالعرات موسسره
 IHSسهم گاز شی در تولید ناخالص داخلری ( )GDPآمریکرا در سرال  2015حردود 118
میلیارد دالر برآورد گردید و زیشبینی میشود این ررم در سال  2035به  231میلیارد دالر
افزایش یابد در طول  25سال آینده صنعت گاز شی در آمریکا بریش از  933میلیرارد دالر
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درآمد مالیاتی برای دولت های ایالتی و فدرال ایجاد خواهد کرد این صنعت ترا سرال 2015
بیش از  870هزار فرصت شرغلی ایجراد نمرود و براسراس برآوردهرا ترا سرال  2035میرزان
اشتغالزایی آن به  1/6میلیون نفر میرسد بره ازا هرر فرصرت شرغلی مسرتقیم ایجادشرده
توسط صنعت گاز شی  ،بیش از  3فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد میگرردد ،کره ایرن نررخ
بیوتر از بخش مالی و صنعت ساختمان در ارتصاد آمریکا میباشد ریمت زرایین گراز تولیرد
صنعتی در آمریکا را به میزان  2/9درصد ترا سرال  2017افرزایش خواهرد داد ،زریشبینری
میشود این ررم تا سال  2035به  4/7درصد افزایش یابد ()Bonakdarpour, 2011
کرراهش ریمررت گرراز طبیعرری در کنررار افررزایش اسررتفاده از ایررن سرروخت فسرریلی در
نیروگاه های برق ،ریمت برق را نیز کراهش داده اسرت در سرال  2014نیروگراه اتمری 620
مگاواتی ورمونت یانکی 1زت از  42سال تعهی شد که علت این امرر تمامراً ارتصرادی برود
ریمت برق تولیدشده در این نیروگاه در بازار انررژی آمریکرا بره دلیر کراهش ریمرت بررق
تولیدی نیروگاه های گازی که باتوجه به کاهش شدید ریمت گراز بسریار ارزانترر از گذشرته
تولید میشوند ،راب ررابت نبوده و این موضوط به تعهیلی این نیروگاه منجرر گردیرد ( The

 ) Wall Street Journal, 2015در آینرده برا ادامره رونرد فزاینرده تولیرد گراز متعرارف و
غیرمتعارف و زایین بودن ریمت آن زریشبینری مریشرود تعرداد بیورتری از نیروگراههرای
هستهای یا نیروگاههای بر زایه زغال سنگ جای خود را به نیروگاههای گازی بدهند کراهش
ریمت دو منبع اصلی انرژی (گاز و برق) در آمریکا سبب کاهش ریمرت تمراأشرده کاالهرای
تولیدی شده و در نتیجه صنایع آمریکا رادرند توان ررابتی خود در برابر صنایع آسیا را بهبود
بخوند زایین بودن ریمت گاز در آمریکا توان ررابت صنایع انرژیبر نظیرر صرنعت فروالد در
برابر تولیدکنندگان اروزایی و آسیایی که ریمت گاز باالتری زرداخرت مریکننرد ،را افرزایش
داده و بسیاری از شرکت های فعال در این صنایع بوی ه در اروزا در حرال برنامرهریرزی بررای
انتقال به آمریکا هستند
یکی دیگر از آثار انقبب شی بر ارتصاد آمریکا و سایر کوورهای عمده مصرفکننرده و
واردکننده انرژی بهبود وضعیت تراز تجاری آنها میباشد از آنجاکره واردات انررژی نیمری از
Vermont Yankee
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کسری تراز تجاری آمریکا را توکی میدهد ،افزایش تولید نفت و گاز از منابع نامتعارف کره
کاهش واردات نفت و امکان صادرات گاز طبیعی را بررای آن کورور فرراهم آورده اسرت ،در
آینده به میزان راب توجهی از کسری تراز تجاری خواهد کاست که ایرن موضروط برر میرزان
بدهی های دولت آمریکا و ارز

دالر در برابر سایر ارزهای معتبرر جهرانی ترأثیر مریگرذارد

انقبب شی اثر کامبً متفاوتی بر تولیدکنندگان سنتی انررژی نظیرر کورورهای خاورمیانره،
آسیای مرکزی و روسیه گذاشته است
بدلی افرت شردید ریمرتهرای انررژی کره از نیمره سرال  2014آغراز گردیرد ،اکثرر
تولیدکنندگان سنتی با کسری بودجه ،کراهش رشرد ارتصرادی ،کراهش ارز

زرول ملری و

افزایش تورأ مواجه شدند کاهش سرمایه گرذاری در بخرش باالدسرتی نفرت و گراز در ایرن
کوورها از دیگر زیامدهای افت چومگیر ریمرت انررژی در بازارهرای جهرانی اسرت کره در
میانمدت و بلندمدت بر ظرفیت تولید نفت و گاز ترأثیر منفری مریگرذارد و امنیرت عرضره
انرژی را به خهر خواهد انداخت
با کاهش ریمت گاز در بازار آمریکا و سایر بازارهای منهقهای ریمرت انرواط محصروالت
زتروشیمی ،شیمیایی و زلیمری که از گاز به عنوان خورا

استفاده مریکننرد ،نیرز کراهش

یافت افزایش تولید گاز در آمریکا ،ظرفیت تولید اتان و میعانات گازی این کوور نیز افزایش
داده است و شرکتهای بزرگ فعال در حوزه زتروشیمی بره سررمایهگرذاری در ایرن کورور
توویق شدهاند
افزایش ظرفیت محصوالت زلیمری در آمریکا موجب رهع کام واردات این محصوالت
شده و زیشبینی میگردد تا سرال  2020ایراالت متحرده صرادرکننده ایرن محصروالت بره
بازارهرای آسریا و اروزرا شرود برا ورود آمریکررا برهعنروان تولیدکننرده و صرادرکننده عمررده
محصوالت زتروشیمی و زلیمری به بازار ریمت این محصروالت در بازارهرای جهرانی کراهش
خواهد یافت و تولیدکنندگان سنتی عبوه بر کراهش ریمرت برا چرالش فررو
محصوالت خود مواجه خواهند شد

و بازاریرابی
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 -2آثار زیست محیطی انقالب منابع نامتعارف گاز
براساس زیش بینی شرکت اکسون موبی تقاضای جهانی گاز از سرال  2010ترا 2040
به میزان  65درصد افزایش مییابد و گاز طبیعی در سال  2025احتماالً جای زغالسنگ در
میرران منررابع اولیرره انرررژی را خواهررد گرفررت و زررت از نفررت در رتبرره دوأ ررررار مرریگیرررد
( )ExxonMobil, 2014یکی از مهمترین دالی اربال کوورها به جایگزینی گاز طبیعی بجای
زغالسنگ در سبد انرژی خود آالیندگی کمتر این سوخت نسبت به سایر سوختهای فسریلی
است در میان سوختهای فسیلی گاز طبیعی کمترین میزان انتوار گازهای گلخانهای را دارد؛
انتوار دی اکسید کربن برای هر واحرد انررژی تولیدشرده توسرط گراز طبیعری تقریبر ًا نصرف
زغالسنگ و  75درصد نفت است همچنین گاز یک زنجم زغالسنگ اکسرید نیترروژن تولیرد
کرده و انتوار دی اکسید سولفور ندارد مهالعات صورتگرفته توسط هیأت بینالدولی تغییرات
آب و هوا ،)IPCC, 2006( )IPCC( 1آژانت بینالمللی انرژی و بسیاری از مقاالت معتبر علمی
این نکته را تأیید مینمایند از این رو زت تصویب موافقتنامه کنوانسیون تغییرات آب و هوا در
سال  2015در زاریت ( )COP21و تعهد کوورها به کاهش انتوار گازهای گلخانهای و حرکت
به سمت ارتصاد کمکربن ،افزایش استفاده از گاز طبیعی و جایگزین نمرودن آن بجرای نفرت و
زغال سنگ در تولید انرژی بوی ه برق بهعنوان یک راه ح مناسب برای مقابله با تغییرات آب و
هوا و گرمایش زمین در نظر گرفته شده است طبق گزار

آژانت برینالمللری انررژی در اثرر

جایگزینی گاز شی به جای زغالسنگ در نیروگاههای تولید بررق آمریکرا انتورار دی اکسرید
کربن آن کوور بین سالهای  2006تا  2011به میزان  430میلیرون ترن معرادل  7/7درصرد
کاهش یافته است که بیوترین میزان کاهش انتورار  CO2در میران کورورهای جهران اسرت
( )IEA, 2012ریمتهای زایین گاز در آمریکا باعث گردید سهم گاز طبیعی در تولیرد بررق از
 25درصد در سال  2011به  30درصد در سال  2012افرزایش یابرد ،طری ایرن مردت سرهم
زغالسنگ در نیروگاههای برق از  42درصد به  37درصد کاهش یافرت ایرن درحالیسرت کره
انتوار دیاکسید کربن ناشی از احتراق سوختهای فسیلی در جهان به صرورت زیوسرته و بره
طرز نگرانکنندهای در حال افزایش است
)The Intergovernmental Panel on Climate Change, (IPCC
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در کنار آثار مثبت استفاده از گاز شی در تولید انرژی ،بهرهبرداری از این منبع تبعرات
منفی زیست محیهی نیز به دنبال دارد از این رو اختبف نظر جدی میان کارشناسان حروزه
محیط زیست برای استخراج و بهره برداری از منابع گاز شی وجود دارد بهروری کره برخری
کوورها نظیر فرانسه ،بلغارستان و چک کلیه فعالیتهای مربوط بره اسرتخراج گراز شری از
جمله حفاری افقی و شکاف هیدرولیکی را ممنوط کردهاند در ادامه به توریح برخری از ایرن
تبعات منفی میزردازیم:
مصرف باالی آب :فرآیند شکاف هیدرولیک شام تزریق آب و مواد شیمیایی با فوار
باال در زمین بهمنظور جداسازی صخره های شی و آزادسازی گاز شی میباشرد ،در نتیجره
برای استخراج گاز شی حجم زیادی آب مورد نیاز است میزان آب مورد نیراز بررای شرکاف
هیدرولیک بین  70تا  140میلیارد گالن است که این مقدار معادل مصرف  5میلیون نفر در
یک سال میباشد ( )U.S. EPA, 2011لذا توسعه حوزههای گاز شی در منراطق خورک و
کمآب به وخیمتر شدن موک کمبود آب و خوکسالی میانجامد
آلودگی آب :تزریق مواد شیمیایی همراه با آب در داخ صخرههرای شری مریتوانرد
منجر به آلودگی آب های زیرزمینی شده که در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی بر سبمت
انسان و سایر جانداران خواهد گذاشت از این رو در مناطقی که تراکم جمعیتی باالیی دارنرد
و از منابع آب زیرزمینی بررای اسرتفاده در بخرش خرانگی و کوراورزی اسرتفاده مریشرود،
استخراج ذخایر گاز شی با مخالفت طرفداران محیط زیست رو به رو شده است بسریاری از
حوزههای گاز شی در اروزا و چین بدلی این محدودیت تاکنون راب بهرهبرداری نیستند
نشت متان :انتوار متان در طول فرآیند استخراج و تولید گاز شی یکی از مهمتررین
چالشهای زیست محیهی در این حوزه میباشد براساس ز وهشهای صورتگرفتره توسرط
آژانت حفاظت از محیط زیست آمریکا طی یک دوره  20ساله ،تأثیر متان بر گرمایش زمین
 72برابر بیوتر از انتوار دی اکسید کربن است ( )U.S. EPA, 2010بهرهبررداری از منرابع
گاز شی بدون توجه به امکان انتوار حجم گستردهای از گراز متران در جرو زمرین و انجراأ
ارداماتی به منظور جلوگیری از این امر میتواند تبعرات جبرراننازرذیری درخصرو
تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین داشته باشد

زدیرده
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باتوجه به آثار مثبت و منفی ذکرشده مربوط به استخراج و بهررهبررداری از منرابع گراز
شی بر محیط زیست ،اختبفنظرهای اساسی میان سیاستمداران ،کارشناسان و گرروههرای
طرفدار حفظ محیط زیست درخصو

توسعه فعالیت های منابع غیرمتعرارف گراز در سرهح

جهان بوی ه در اروزا وجرود دارد خوشربختانه برا ورود فنراوریهرای جدیرد بره ایرن حروزه
تاحدودی از ریسکهای زیست محیهی در فرآیند تولید گاز شی کاسته شده است باعنایت
به آثار مثبت زیست محیهی جایگزینی گاز طبیعی بجای زغالسرنگ در تولیرد بررق و ورود
رو های مدرن استخراج گاز شی سازگار با محیط زیست ،در مجموط میتوان تأییرد کررد
که توسعه صنعت منابع غیرمتعارف گاز در نقاط مختلف جهان به نفع محیط زیست و مرردأ
خواهد بود زارلمان اروزا در سال  2012گزارشی با عنوان «جنبههای صنعتی ،انرژی و سرایر
جنبههای گاز و نفت شی » با هدف بررسی ابعاد مختلف استفاده از منابع غیرمتعارف انررژی
در اروزا منتور نمود در این گزار

از اعضای اتحادیه اروزا درخواست شرده اسرت ارردامات

الزأ اجرایی و نظارتی برای توسعه زایدار فعالیتهای گاز شی را درنظر بگیرند زارلمان اروزا
ممنوعیت استخراج و بهرهبرداری از منابع گاز شری را رد کررده و در عرین حرال خواسرتار
ترردوین ررروانین و مقررررات ررروی برررای توجرره برره مخراطرات زیسررت محیهرری شررده اسررت
()European Parliament, 2012
 -3تأثیر انقالب گاز شیل بر امنیت انرژی
امکان استفاده و بهرهبرداری از  337تریلیون مترمکعب ذخایر نامتعارف گاز که معادل 65
درصد حجم ذخایر متعارف گاز طبیعی جهان میباشد در کنار توزیع جغرافیایی این ذخرایر در
مناطق مختلف از جمله آسیا -اریانوسیه ،آمریکای شمالی و التین ،اروزا و آفریقرا (بخرش )1-3
به میزان راب توجهی امنیت عرضه انرژی در جهان را بهبود بخویده است این در حالیست که
تاکنون اکتواف ذخایر نامتعارف گاز در بسیاری از مناطق صورت نگرفته و احتمال افزایش ایرن
ذخایر و زیوری گررفتن آن از ذخرایر متعرارف در بررسریهرای آتری وجرود دارد بهرور کلری
بهرهبرداری از منابع نامتعارف نفت و گاز بوی ه گاز شی منافع زیر را به دنبال دارد که همگی به
افزایش امنیت عرضه انرژی و ثبات بازار جهانی انرژی کمک میکنند:
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 افزایش میزان عرضه انرژی به بازارهای جهانی؛ افزایش مدت زمان تولید نفت و گاز؛ متنوطسازی منابع عرضه انرژی ،کاهش وابسرتگی کورورهای صرنعتی و ارتصرادهاینوظهور به تولیدکنندگان سنتی و بهبود خودکفایی انرژی بررای مصررفکننردگان عمرده از
جمله آمریکا و چین؛
 ثبات ریمتهای انرژی در بازار و جلوگیری از نوسانات شدید ریمرت کره برر ارتصرادجهانی و تولید اثر منفی میگذارد
کوورهای عمده مصرفکننده انرژی همواره در تبشند تا از طریق عرضه مهمرنن و زایردار
انرژی در ریمتهای مناسب از تولید ملی و ارتصاد خود حمایت کننرد ،از ایرن رو بهبرود امنیرت
انرژی یکی از مهمترین اهداف امنیت ملی و سیاست خارجی آنها را تورکی مریدهرد از جملره
اردامات اساسی برای مقابله با ریسکهای امنیت انرژی و رهع جریان انرژی ،متنوطسازی منرابع و
مسیرهای عرضه و کاهش اتکا به تولیدکنندگان محدود میباشد به لحای تاریخی تولیدکننردگان
سنتی بارها از انرژی بهعنروا ن ابرزاری بررای اعمرال فورارهای سیاسری ،ارتصرادی و امنیتری برر
کوورهای مصرفکننده استفاده کردهاند وروط شو های اول و دوأ نفتی در سرالهرای  1973و
 1979و رهرع صررادرات گرراز روسرریه بره اوکررراین و اروزررا در زمسررتان  2006و  2009از جملرره
نمونههای استفاده ابزاری از انرژی برای زیوبرد مقاصد سیاسی عرضرهکننردگان سرنتی انررژی و
اعمال فوار بر مصرفکنندگان میباشد چنانچه فناوریهای بهرهبررداری از منرابع نامتعرارف کره
اکنون در آمریکا مورد استفاده ررار میگیرد ،در سراسر جهان بکار گرفته شوند ،کاهش وابسرتگی
تعداد بیوتری از کوورها از جمله کوورهای صنعتی و ارتصادهای نوظهور به انرژی وارداتی را بره
دنبال خواهد داشت و از توانایی تولیدکنندگان سنتی بررای اعمرال فورارهای سیاسری از طریرق
ایجاد اخبل در بازار کاسته خواهد شد
با توجه به افزایش تولید و حجم تجارت جهانی گراز طبیعری زرت از سرال  2012کره
عمدتاً بره دلیر ورروط انقربب گراز شری در آمریکرای شرمالی رخ داده اسرت ،کورورهای
واردکننده خالص گاز طبیعی با عرضهکنندگان بیوتری در بازار مواجهاند و ردرت چانرهزنری
آنها در مذاکرات مربوط به خرید گراز درخصرو

ریمرت و سرایر شررایط رررارداد افرزایش
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می یابد مصرفکنندگان دیگر مجبور نخواهند بود گاز را صرفاً براساس رراردادهای بلندمدت
و ریمتگذاری وابسته ریمت نفت خریداری کننرد و در مرذاکرات رادرنرد ریمتری را تعیرین
کنند که بازتاب دهنده تحوالت وارعی بازار است در مقاب تولیدکنندگان سنتی گاز طبیعری
نه تنها از جانب کاهش ریمت تحت فوارند ،بلکه با توجه به ورود رربای جدیرد بره برازار در
زمینه بازاریابی و فرو

محصوالت خود با موک مواجهاند به عنوان نمونه با ورود آمریکرا و

استرالیا به بازار  LNGشرق آسیا شرایط برای فرو

 LNGرهرر در ایرن منهقره دشروارتر

می شود اتحادیه اروزا به منظور تحقق اهداف راهبرد امنیت انررژی خرود و افرزایش امنیرت
عرضه به دنبال کاهش وابستگی به گاز وارداتی از روسیه و متنوطسازی منابع ترأمین انررژی
بوی ه گراز طبیعری ،واردات  LNGاز آمریکرا را در دسرتور کرار دارد ررانون کنرونی آمریکرا
صادرات گاز را تنها به کوورهایی که با آن کوور موافقتنامه تجارت آزاد دارند و زت از طری
مراح طوالنی اخذ مجوز ،مجاز می شمارد ،اتحادیه اروزا تب

دارد تا با اضافه نمودن بندی

به موافقتنامه مذکور هیچ محدودیتی برای صرادرات انررژی آمریکرا بره اروزرا اعمرال نورود
( )European Commission, 2015از نظر ژئوزلتیک نیز ایاالت متحده با تأمین بخوری از
انرژی مورد نیاز متحدان اروزایی خود بدنبال کاهش وابستگی آنها به انرژی روسریه و تحرت
فوار ررار دادن آن کوور می باشد اتحادیه اروزرا در راسرتای سیاسرت متنروطسرازی منرابع
تأمین انرژی و تقویت امنیت عرضه ،عبوه بر واردات گاز طبیعی از آمریکا به تولیدکننردگان
گاز در شمال و غرب آفریقا نیز چوم دوخته است وجود منابع متعرارف و نامتعرارف گراز در
شمال آفریقا بوی ه مصر ،الجزایر و لیبی و نزدیکی این کوورها به خا

اروزا مریتوانرد ایرن

منهقه را به یکی از تأمینکنندگان اصلی گاز اروزا در بلندمدت تبدی نماید
تأثیر انقبب گاز شی بر امنیت انرژی مصرفکنندگان عمده آسیایی از جمله چین ،هند،
ژازن و کره جنوبی که در حال حاضر و در چومانداز  2050بره دلیر رشرد جمعیرت و رشرد
ارتصادی زایدار مهمترین مصرفکنندگان انرژی بوی ه گاز طبیعی بورمار مریرونرد ،نیرز حرائز
اهمیت است طبق گزار

آژانت بینالمللی انرژی در سال  2012منهقه آسیا -اریانوسریه برا

در اختیار داشتن  93تریلیون مترمکعب ذخرایر نامتعرارف گراز رتبره نخسرت در میران سرایر
مناطق جهان را به خود اختصا

داده است (جدول  )1کورورهای چرین و اسرترالیا نیرز بره
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ترتیب با داشتن  31/6و  12/4تریلیون مترمکعب گاز شی در جایگاه اول و هفتم در میان 10
کوور برتر دارنده ذخایر اثباتشده گاز شی ررار دارند (جدول  )2انقبب منابع نامتعرارف گراز
از دو جهت به تقویت امنیت عرضه انرژی در منهقه آسیا -اریانوسیه کمرک مریکنرد؛ از یرک
طرف با انتقال فناوریهای نروین و آغراز بهررهبررداری از منرابع نامتعرارف کورورهای منهقره
میتوانند بخوی از گاز مورد نیاز خود را از منابع داخلی تأمین کننرد ،از طررف دیگرر افرزایش
عرضه گاز توسط آمریکای شمالی ،آمریکای التین ،آفریقا و استرالیا متنوطسرازی منرابع ترأمین
انرژی و کاهش وابستگی به تولیدکنندگان سنتی را به دنبال دارد در این رابهره دولرت چرین
رصد دارد تا سال  2020تولید داخلی گاز شی خود را از صفر بره  2/1تریلیرون فروت مکعرب
افزایش دهد و هم اکنون شرکتهای دولتی انرژی آن کورور مورغول بررسری هزینره -فایرده
بهرهبرداری از ذخایر داخلی گاز شی میباشند ()Yang, 2012
برخبف مصرفکنندگان عمده انرژی و گاز طبیعی که برا ورروط انقربب گراز شری برا
بهبود وضعیت امنیت عرضه مواجه هستند ،تولیدکنندگان سرنتی از جملره روسریه ،آسریای
میانه و کوورهای خاورمیانه در زمینه امنیت تقاضا با چالشهرایی در آینرده روبررو خواهنرد
شد ورود عرضه کنندگان جدید به بازار جهانی گاز و ررابتی شدن بازار موجب از دست رفتن
بخوی از سهم بازاری تولیدکنندگان سنتی و کاهش ردرت بازاری آنها خواهد شد این گروه
از تولیدکنندگان مانند گذشته رادر به تحمی شرایط خود به خریداران و انعقاد رراردادهرای
بلندمدت مبتنی بر ریمت انرژی جایگزین (نفت خراأ) نخواهنرد برود و بررعکت برهمنظرور
بازاریابی و فرو

محصروالت خرود مریبایسرت موروقهرایی در خصرو

ریمرت ،شررایط

زرداخت ،بیمه ،حم و نق و سایر موارد به خریداران ارائه دهنرد تولیدکننردگان سرنتی از
طرفی نگران کاهش شدید ریمت گاز در بازارهای منهقهای و تأثیر آن برر ارتصراد و کسرری
بودجه هستند و از طرف دیگر نگران بازارهای از دسرت رفتره در آمریکرای شرمالی ،اروزرا و
شرق آسیا و یافتن بازارهای جدید برای فرو

گاز خود میباشند بهعنوان نمونه بره دنبرال

احتمال از دست رفتن بازار اروزا و آمریکای شمالی بررای روسریه در آینرده نزدیرک و لرزوأ
یافتن بازار جایگزین ،روسیه و چین بزرگترین ررارداد گاز تاریخ را در سرال  2014بره ارز
 400میلیارد دالر امضا کردند طبق این ررارداد روسیه متعهرد اسرت بره مردت  30سرال و
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ساالنه  38میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله بره چرین صرادر کنرد کره ایرن
ررارداد از سال  2018وارد مرحله عملیاتی میشود ()Russia Today, 2014
نتیجهگیری
گاز طبیعی به دلی وی گیهای منحصر به فرد خود از جمله آالیندگی کمتر نسبت بره
سایر سوخت های فسیلی توسط کارشناسان حوزه انرژی بهعنروان امیردبخشتررین سروخت
فسیلی در ررن بیست و یکم در نظر گرفته شده است؛ بهوری که آژانت برینالمللری انررژی
در گزار

چومانداز انرژی سال  2011از دوره کنونی به عنروان «عصرر طبیری گراز» یراد

میکند طبق زیشبینیهای آن آژانت در سال  2035گراز طبیعری بجرای زغرال سرنگ در
رتبه دوأ تأمین انرژی جهان ررار خواهد گرفت و سهم آن در سربد انررژی از  21درصرد در
سال  2010به  25درصد در سال  2035افزایش خواهد یافت
از طرف دیگر زیورفتهای فناورانه در یک دهه گذشته امکران بهررهبررداری از حجرم
عظیمی از منابع گاز طبیعی که در گذشته به دلیر هزینره براالی تولیرد و فقردان فنراوری
مناسب راب برداشت نبودند را فراهم نمود و موجرب گردیرد تولیرد گراز طبیعری بروی ه در
منهقه آمریکای شمالی افزایش چومگیری یابد ایرن تحرول فناورانره کره از آن برهعنروان
«انقبب منابع نامتعارف گاز» یاد می شود باعث شد ایاالت متحده آمریکا در سرال  2010برا
زوت سر گذاشتن روسیه بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان شرود و ایرن کورور از
واردکننده عمده گاز به صادرکننده بالقوه آن تبدی شود نکته راب توجه درخصو

توزیرع

جغرافیایی منابع گراز طبیعری ایرن اسرت کره منرابع نامتعرارف غالبر ًا در کورورهای عمرده
مصرفکننده انرژی ررار دارند و این امر در بلندمدت عبوه بر ایجاد تغییرات اساسی در برازار
جهانی گاز به کاهش وابستگی این کوورها به انرژی وارداتی از تولیدکنندگان سنتی (روسیه
و خاورمیانه) خواهد انجامید افزایش عرضه گراز طبیعری در برازار داخلری آمریکرا بره لهرف
انقبب گاز شی اولین تأثیر خود را بر ریمرت گراز طبیعری در آن کورور و سرایر بازارهرای
منهقهای از جمله بازار اروزا و آسیا -اریانوسریه گذاشرت یکری از مهمتررین آثرار گراز ارزان
جایگزین نمودن این منبع انرژی اولیه بجای زغال سنگ در تولید برق میباشد که عبوه برر
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تبعات ارتصادی آثار زیست محیهی مثبتی به دنبال دارد از دیگرر تحروالت زرت از انقربب
منابع گاز نامتعارف تغییر در نظاأ ریمتگذاری جهرانی گراز ،همگرایری ریمرت در بازارهرای
مختلف و کاهش فاصله ریمتی میان بازارهای منهقهای میباشد
تغییر نقوه تجارت جهانی گاز طبیعی از دیگر آثار انقبب گاز شری مریباشرد وجرود
مازاد تولید گاز طبیعی در آمریکا به همراه زیورفتهای صورتگرفته در فناوریهای حم و
نق  LNGامکان صادرات این منبع مهم انرژی را با ریمت مناسب و ررابتی و ریسک زرایین
به ارصی نقاط جهان فراهم کرده است؛ جنوب و شرق آسیا ،اروزا و آمریکای التین از مقاصرد
اصلی گاز صادراتی آمریکا هستند در بلندمدت با انتقال فناوریهای زیورفته تولید به سرایر
کوورهای دارنرده ذخرایر نامتعرارف بروی ه متحردان آمریکرا ،ایرن کورورها نیرز بره جمرع
تولیدکنندگان گاز شی میزیوندند که این تحول برر تجرارت منهقرهای و برینالمللری گراز
طبیعی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت
یکی از مهمترین دالی اربال کوورها به جایگزینی گاز طبیعی بجرای زغرالسرنگ در
سبد انرژی خود آالیندگی کمتر این سوخت نسبت به سایر سروختهرای فسریلی اسرت در
میان سوخت های فسیلی گاز طبیعی کمترین میزان انتوار گازهای گلخانهای را دارد؛ انتوار
دی اکسید کربن برای هر واحد انرژی تولیدشده توسط گاز طبیعی تقریباً نصف زغرالسرنگ
و  75درصد نفت است از این رو زت تصویب موافقتنامه کنوانسیون تغییررات آب و هروا در
سال  2015در زاریت ( )COP21و تعهد کوورها بره کراهش انتورار گازهرای گلخانرهای و
حرکت به سمت ارتصاد کمکربن ،افزایش استفاده از گاز طبیعی و جایگزین نمودن آن بجای
نفت و زغال سنگ در تولید انرژی بوی ه برق بهعنوان یک راه حر مناسرب بررای مقابلره برا
تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین در نظر گرفته شده است در کنار آثار مثبرت اسرتفاده از
گاز شی در تولید انرژی ،بهرهبرداری از این منبرع تبعرات منفری زیسرت محیهری از ربیر
مصرف باالی آب ،آلودگی آب های زیرزمینری و نورت متران نیرز بره دنبرال دارد از ایرن رو
اختبف نظر جدی میان کارشناسان حوزه محیط زیسرت بررای اسرتخراج و بهررهبررداری از
منابع گاز شی وجود دارد باعنایت به آثار مثبت زیسرت محیهری جرایگزینی گراز طبیعری
بجای زغالسنگ در تولید برق و ورود رو های مدرن استخراج گاز شی سازگار برا محریط
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زیست ،در مجموط می توان تأیید کرد که توسرعه صرنعت منرابع غیرمتعرارف گراز در نقراط
مختلف جهان به نفع محیط زیست و مردأ خواهد بود
مصرفکنندگان عمده انرژی و گاز طبیعی با وروط انقبب گاز شی به دلی افزایش میزان
عرضه انرژی به بازارهای جهانی ،متنوطسازی منابع عرضه ،کاهش وابستگی بره تولیدکننردگان
سنتی ،ثبات ریمتهای انرژی در بازار و کاهش نوسانات شدید ریمت با بهبود وضرعیت امنیرت
عرضه انرژی مواجه هستند؛ تولیدکنندگان سنتی از جمله روسیه ،آسریای میانره و کورورهای
خاورمیانرره در زمینرره امنیررت تقاضررا بررا چررالشهررایی در آینررده روبرررو خواهنررد شررد ورود
عرضهکنندگان جدید به بازار جهانی گاز و ررابتی شدن بازار موجب از دسرت رفرتن بخوری از
سهم بازاری تولیدکنندگان سنتی و کاهش ردرت بازاری آنها خواهد شد
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