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 ییزدانکرب یبرا ندهیو فشار فزا یکیالکتر یۀنقل لیاست. ظهور وسا رییشدت در حال تغهنفت ب یجهان یبازارها

وضوع م نیشکل گرفته است. ا یبار در بازار نفت رقابت قابل توجه نیاول یمعناست که برا نیبخش حمل و نقل بد

د که بهبو یمختلف یروهایمعطوف کنند. ن نفت یباعث شده تا مفسران و کارشناسان تمرکز خود را به اوج تقاضا

 یاهندیاحتمااًل باعث خواهد شد تا در آ کنندیرا دنبال م یشهر یهوا تیفیکاهش انتشار کربن و بهبود ک ،یوربهره

 گذشته متوقف شود. ۀسد ینفت ط یتقاضا ۀوقفینه چندان دور رشد ب

 ۀواسطهب کا،یدر آمر ژهیوهب ل،ینفت ش دیمتحول شده است. رونق تول زینفت ن یبازارها ۀسمت عرض همزمان،

 ل،یویژه در برزهب ق،یعم یهانفت از آب دیتول یی( و شکوفاشودیشناخته م نگی)که به فراک کیدرولیشکست ه کیتکن

 ویژهبه ن،ینو یهای. در کل، استفاده از فناورتکنندگان فراهم آورده اسمصرف یاز نفت را برا یو منعطف دیمنابع جد

 ندهیسال آ 0۱ یال ۶۱ یط یاریبس دیامکان را فراهم کرده است تا منابع نفت جد نیا تال،یجید ۀحوز هایفناوری

 استخراج شود. 

 میادادر پار گریعبارت د هشدن بازار نفت است. ب یخواهد داشت، رقابت یدر پ یراتییتغ نیکه چن یامدیپ نیاول

 یبرا یداریبازار پا دیفروشندگان نفت هستند که با نیمنتقل شده است و ا داریاز فروشنده به خر یرانت اقتصاد دیجد

 کنند.  جادینفت خود ا

دچار  ینفت یکه کشور بدون درآمدها یامتنوع ساختن اقتصاد به گونه یتالش برا شیضمن افزا یطیشرا نیچن در

بلندمدت با  یهایهمکار جادیا تواندیفروش نفت م یبرا یاساس یاز راهکارها یکینشود،  میعظ ۀبودج یکسر

د و ها عبارتند از هنآن نیهستند. مهمتر رو شیپ یهاسال ینفت ط یتقاضا شیافزا یباشد که کانون اصل ییکشورها

 جمهوری اسالمید. نخود دار یمیو پتروش یشیپاال تیظرف شیافزا یبرا یاژهیو یهابرنامه زیدو کشور ن که هر نیچ

 نیخوراک ا نیتأم یدر ازا یمیو پتروش یشیپاال یکشورها و مشارکت در ساخت واحدها نیبا تعامل با ا تواندمی رانیا

 کند. جادینفت خود ا یبرا یداریپا یتقاضا ران،یواحدها توسط نفت ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یتیریمد ۀخالص
 



 

~ 4 ~ 

 یانبه عصر فراو یابیبازار نفت؛ گذار از عصر کم میپارادا رییتغ

 فهرست مطالب

 0 ....................................................................................................... یتیریمد ۀخالص

 4 ......................................................................................................... فهرست مطالب

 ۹ ................................................................................................................... مقدمه

 7 ........................................................................................................ نفت متعارف

 8 .................................................................................................... رمتعارفینفت غ

 8 ................................................................................................... نگیک فراکیتکن

 ۰۶ ...........................................................................یبه عصر فراوان یابیگذار از عصر کم

 ۰4 ..................................................................................... دیجد میدر پارادا رانیا گاهیجا

 ۰۰ ......................................................... نفت داریپا یتقاضا جادیا یبرا ییراهکار اجرا شنهادیپ

 ۰۹ ..................................................................................................... یراهکار داخل

 ۰۹ .................................................................................................... یراهکار خارج

 ۰7 ............................................................................................................ یبندجمع

 ۰8 ................................................................................................................. مراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Amirhossein/Desktop/نزاع%20قره_باغ-ناگورنو%20و%20پیامدهای%20احتمالی%20ان%20در%20حوزۀ%20انرژی-%20نسخۀ%20نهایی%20(1)%20(Recovered).docx%23_Toc57316830


 

~ 5 ~ 

 یانبه عصر فراو یابیبازار نفت؛ گذار از عصر کم میپارادا رییتغ

 

 فهرست تصاویر
 ۶ ........................................................... نگیند فراکیق فرایاستخراج گاز )نفت( از طر ۰شکل 

 ۰۱ ...................................................................کایآمر ۀمتحد االتینفت ا دی: روند تول۶شکل 

 ۰۱ .................................................................... کایآمر ۀاالت متحدید گاز ای: روند تول0شکل 

 ۰۰ .................................................... عضو سازمان اوپک یکشورها دیمازاد تول تی: ظرف4شکل 

 

 

  



 

~ 6 ~ 

 یانبه عصر فراو یابیبازار نفت؛ گذار از عصر کم میپارادا رییتغ

 مقدمه

 یراب ندهیو فشار فزا یکیالکتر یۀنقل لیاست. ظهور وسا رییدر حال تغ شدتبهنفت  یجهان یبازارها

گرفته  شکل یبار در بازار نفت رقابت قابل توجه نیاول یمعناست که برا نیبخش حمل و نقل بد ییزداکربن

 یروهایمعطوف کنند. ن نفت یموضوع باعث شده تا مفسران و کارشناسان تمرکز خود را به اوج تقاضا نیاست. ا

الً باعث احتما کنندیرا دنبال م یشهر یهوا تیفیکاهش انتشار کربن و بهبود ک ،یورکه بهبود بهره یمختلف

 گذشته متوقف شود. ۀسد ینفت ط یتقاضا ۀوقفینه چندان دور رشد ب یاندهیخواهد شد تا در آ

 ۀواسطب کا،یدر آمر ویژهبه ل،ینفت ش دیمتحول شده است. رونق تول زینفت ن یبازارها ۀسمت عرض همزمان،

 ویژههب ق،یمع یهانفت از آب دیتول یی( و شکوفاشودیشناخته م نگی)که به فراک کیدرولیشکست ه کیتکن

. در کل، استفاده از تکنندگان فراهم آورده اسمصرف یاز نفت را برا یو منعطف دیمنابع جد ل،یدر برز

 یاریسب دیامکان را فراهم کرده است تا منابع نفت جد نیا تال،یجید ۀحوز یهافناوری ویژهبه ن،ینو یهایفناور

 استخراج شود.  ندهیسال آ 0۱ یال ۶۱ یط

ناسان از کارش یارینفت باعث شده تا بس ۀروزافزون منابع عرض شیفت به همراه افزان یاوج تقاضا اندازچشم

 یاریبس تیتحوالت از اهم نی. اافتیکاهش خواهد  شدتبهنفت در طول زمان  متیبرسند که ق جهینت نیبه ا

 یاز سو. رسدیبه اوج خود م تیکند خواهد شد و در نها ادینفت به احتمال ز یبرخوردار است. رشد تقاضا

اساً مواجه خواهد کرد. اما اس نیادیبن راتیینفت را با تغ ۀدکنندیتول یمنابع فراوان نفت رفتار کشورها گرید

و نفت نخواهد بود. به د متیق دیافت شد ینفت و وجود منابع فراوان نفت لزوماً به معنا یانداز اوج تقاضاچشم

 :لیدل

 یکوچک رییاست. تغ ادیز اریارتباط بس نیدر ا هاتیو عدم قطع ستیاوج تقاضا مشخص ن قیدق خیتار .۰

 ه،یقلن لیوسا یورو سرعت بهبود بهره یناخالص مل دینفت، مانند رشد تول یتقاضا ۀکنندنییدر فروض تع

 .نماید ترسیمنفت  یتقاضا یرا برا یمتفاوت یاریبس یرهایمس تواندیم

واهد کاهش خ یتند بیکه مصرف نفت با ش کندینکته را برجسته م نیتمرکز بر زمان اوج تقاضا ا .۶

. رسدیبه نظر م دیبع یامر نیدادن چن ی. اما روشودیمتوقف م دینفت جد دیتول یبرا یگذارهیو سرما افتی

 ها ادامه خواهد داد. سال یبرا اهیس یاز طال ینفت، جهان به مصرف حجم قابل توجه یپس از اوج تقاضا یحت

ستفاده آن در هنگام ا یتراکم انرژ ویژهبه ،یمنبع انرژ کیعنوان هنفت ب یذات یآنست که برتر یاصل ۀنکت

اضا را تق دیشد ینفت به اوج خود لزوماً افت ناگهان یتقاضا دنیمعناست که رس نیدر بخش حمل و نقل، به ا

 یحاکم بر بازار نفت ط میپارادا دهدیکه نشان م نستیا "نفت یاوج تقاضا" تینخواهد داشت. اما اهم یدر پ

 است. رییگذشته در حال تغ یهادهه

از نفت وجود دارد و با  یباور که منابع محدود نینفت بود: ا ۀگذشته، منظور از اوج نفت، اوج عرض در

 ۰۶7۱ ۀبازار نفت از ده یرا برا یقابل توجه یامدهایباور پ نی. ارودیباال م زینفت ن متیشدن آن، ق ابیکم
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ت خود باور بودند اگر نف نیکه بر ا اچر کردندیم انتیاز منابع نفت خود ص دکنندهیتول یداشته است. کشورها

 بفروشند.  یشتریب متیاحتماالً با ق توانندینکنند فردا م دیرا امروز تول

: گذار از فتبازار ن میدر پارادا ریی؛ تغاست یاز نقض باور به محدود بودن منابع نفت ینفت حاک یتقاضا اوج

نفت،  ۀددکننیبزرگ تول یکشورها یبرا یتبعات محسوس میپارادا رییتغ نی. ایبه عصر فراوان یابیعصر کم

که  یعصر یخودشان را برا یتصادهااق دیها باوابسته به نفت، خواهد داشت چرا که آن یاقتصادها ویژهبه

 اتکا کنند، اصالح سازند. ینفت یبه درآمدها یمدت نامحدود یبرا توانندینم گرید

 یراوانعصر ف یاست. حرکت به سو متیآن بر روند بلندمدت ق ریتأث میپارادا رییتغ نیا یامدهایاز پ یکی

تخراج اس ۀنینفت براساس هز متیکه ق ستین نیا یاست.  اما لزوماً به معنا تریرقابت یوجود فضا یبه معنا

د شد و خواه نییمنابع نفت هستند( تع ریبا سا سهیدر مقا ینییپا اریبس ۀنیهز ی)که دارا یسنت یهانفت

به  یدیشد ینفت وابستگ ۀدکنندیتول یاز اقتصادها یاریرا تجربه خواهد کرد. بس یدینفت افت شد متیق

 یۀنفت به هزن متیکنند. اگر ق یبانیاقتصاد خود را پشت گرید یهادارند تا بتوانند حوزه ینفت یدرآمدها

ها مجبور از آن یاریخواهد شد. بس داریناپا شدتبه تصادهااق نیا یشود، ساختار فعل کیاستخراج آن نزد

بکاهند که در هر  یخدمات عموم ۀنیاز هز ایفراوان روبرو شوند و  ۀبودج یسال با کسر انیسال ایخواهند شد 

د نفت خواه یانجه ۀو عرض متیبر ق یمنف راتیو تأث دکنندهیتول یکشورها یبرا یدو صورت اثرات اجتماع

 داشت.

ون از به نفت اکن یکاهش وابستگ یبرا یمعناست که اصالحات ساختار نیبد یفراوان عصردر پیش بودن 

بر و زمان یندیفرا ،یو اصالحات اقتصاد ینشان داده است تنوع ساز خیتر است. اما تارمهم یگریهر زمان د

 یتوجه ابلق رینفت تأث ۀدکنندیتول یسنت یدر کشورها یاست. سرعت و شدت اصالحات اقتصاد زیبرانگچالش

 رو خواهد داشت. شیپ یهادهه ینفت ط متیبر ق

 ریاخ ۀنفت در ده ۀعرض شیافزا یعامل اصل نگ؛یفراک

نفت "است اصطالحات  دهیها را شنکه با صنعت نفت آشناست آن یکه احتماالً هرشخص یدو اصطالح

 نیکننده باشند، اما در کل تفاوت بگمراه یکم توانندیاصطالحات م نیاست. ا "رمتعارفینفت غ"و  "متعارف

 استخراج نفت است، نه نوع نفت. ۀویدو اصطالح در ش نیا

 متعارف نفت

بزرگ  یسکوها شودیم یکه در ذهن اکثر افراد تداع یزیچ شود،ینفت صحبت م یکه از حفار یهنگام

نوع استخراج از  نی. اکندیاستخراج م نیزم ریز میاست که نفت را از مخازن عظ یحفار یهامته یدارا ینفت

 انیردر ج نیزم ریز یسنگ یهاساختار نیکه ب شودیاستخراج م قیطر نیاز ا یقرن نوزدهم رواج داشته و نفت

 "عارفتنفت م"است. اصطالح  ازین نیپمپ نفت به سطح زم یاست که برا یزیچاه تنها چ یعیباشد. فشار طب

 .دیآیدست مه ب قیطر نیکه از ا شودیاطالق م یبه نفت
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 یاچاه ممکن است تا نقطه یعیفشار طب ن،یادیم نوع نیا ازاز نفت  یاز استخراج حجم قابل توجه پس

و گاز  آب قیبرداشت و تزر ادیازد یهاکیمواقع، از تکن نیامکان استخراج نفت نباشد. در ا رگیافت کند که د

 .شودیتداوم استخراج نفت از چاه استفاده م یبرا

 رمتعارفیغ نفت

 یاستخراج شود. در برخ یسنت یهاوهیاشاره دارد که بدون استفاده از ش یبه نفت "رمتعارفینفت غ" ۀواژ

فته گ نییپا  ییبا تراوا ییساختارها، ساختارها نیان نفت وجود ندارد. به ایامکان جر نیرزمیز یاز ساختارها

شناخته  رمتعارفیغ یساختارها ،یارسد یلیم ۱.۰ ریز ییبا تراوا یی، ساختارها۰. طبق محاسبات پلتسشودیم

 است.  ۶لیساختار ش رد،یگیقرار م فیتعر نیچتر ا ریکه ز ییساختارها نیتراز معروف یکی. شودیم

. کندیحفر م یبه داخل مخزن نفت میرا مستق یچاه یحفار یکه سکو راینفت آسان است ز یسنت استخراج

م ک یهانفت در حجم ،یمخزن نفت کی یاند. به جاشده لیمختلف تشک یهاهیاز ال لیمانند ش یاما رسوبات

استفاده  هاهیال نیا در یافق ینفت پراکنده، از حفار نیاستحصال ا یپخش شده است. برا هاهیال نیدر ا

 نگیمشهور است( است. از فراک نگی)که به فراک کیدرولیمعمول شکست ه اریبس یهاوهیاز ش یکی. شودیم

 .شودینفت استفاده م انیبه منظور فراهم آوردن امکان جر هاهیال نیدر ا ییهاترک جادیا یبرا

 نگیفراک کیتکن

 کیدرولی. شکست ه۰: شوندیحفر م فناوریدو با بکارگیری همزمان در حال حاضر  نگیفراک یهاچاه اکثر

 عیشا ۰۶4۱ ۀبار در ده نیاول یکه برا یکیتکن ،یافق یحفار ی. فناور۶استفاده است و  مورد ۰۶4۱ ۀکه از ده

 شد.

آغاز  نی( از سطح زمیلومتریک 0.۶تا  ۰.۹) یلیما ۶تا  ۰تا عمق  یچاه عمود کیبا حفر  نگیفراک ندیفرا

. شودیم یمانکاریس ینیرزمیز یهابه آب عاتیاز عدم نشت ما نانیاطم یسپس برا یچاه عمود نی. اشودیم

 یافق ی( وجود دارد، حفارسبکو  نیریکه در آن نفت و گاز )نفت ش دیرس یاهیبه ال یچاه عمود کهیهنگام

 الیبه طور کامل حفر شد، س نگی.  پس از آن که چاه فراکشودیآغاز م هیآن ال یجهت دار( در راستا ای)

اال، که در ب اریشده است( با فشار بس لیتشک رید ییایمیمواد ش ی)به طور معمول از آب، ماسه و برخ نگیفراک

ت اس یفشار آنقدر قو نی. اشودیم قیبه درون چاه تزر رود،یفراتر م زین لوپاسکالیهزار ک ۹۶موارد از  یبرخ

ند.  ک جادینفت و گاز ا افتنی انیجر یرا برا ییهااطراف را شکسته و درزها و ترک یساختار سنگ تواندیکه م

 اندتویکه م ز،ین یبرگشت الیو س شودیم رهیذخ یمده و در مخازنآن چاه باال ونفت و گاز از در ۰ل مطابق شک

 .گرددیآب منتقل م یۀتصف ساتیبه تأس هیتصف یو ... باشد، برا ویواکتیشامل آب، فلزات، مواد راد

                                                 
1 S&P Global Platts 
2 Shale 
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 نگیفراک ندیفرا قیاستخراج گاز )نفت( از طر ۰ شکل

 نهیشیب ی)بعد از کاهش فشار مخزن( برا زیمتعارف ن یهادانیدر م توانیم نگیفراک کیاز تکن گرچه

ورد متحده اتفاق افتاد. طبق برآ االتیا لیدر انقالب ش راً یاخ نگیاستفاده کرد، اما رونق فراک دیکردن نرخ تول

نفت  دیتول شیافزا ۀواسطه ب ریاخ ۀنفت در ده یتقاضا شیدرصد از افزا ۹۱حدود  ،یانرژ یالمللنیآژانس ب

نفت خود  دیتول یافق یو حفار نگیفراک یکشور توانست به لطف دو فناور نیشده است. ا نیتأم کایآمر لیش

 ۀدکنندیتول نیبرساند و به برتر ۶۱۰۶م ب د ر در سال  ۰0به  ۶۱۱8م ب د ر در سال  ۰از  ۶را مطابق شکل 

فدرال  یهانیدر سرزم نگیفراک تیررات ممنوعن توانست به لطف رفع مقیچنهم آمریکاشود.  لیتبد اینفت دن

 .گرفت پیشی مجموع صادرات نفت این کشور از مجموع وردات نفت آن ۶۱۰۶در سال 
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 : روند تولید نفت ایاالت متحدۀ آمریکا۶شکل 

 االتیا ل،یداد. به لطف رونق گاز ش یرو زیمتحده ن االتیمشابه در بخش گاز ا ی، روند0شکل  مطابق

 شود.   لیگاز تبد ۀدکنندیتول نیبه بزرگتر هیمتحده توانست با عبور از روس

 

 کایآمر ۀمتحد االتیا گاز دی: روند تول0شکل 

 یاریبس یدر کشورها لیمنابع ش ۰وجود ندارد. مطابق جدول  کایآمر ۀمتحد االتیتنها در ا لیو گاز ش نفت

 نیفوت مکعب گاز بزرتر ونیلیتر ۰۰۰۰با دارا بودن  نیها کشف شده است. در بخش گاز، کشور چدر تمام قاره

 ۰۱از  شیب شیبا افزا ۶۱۰۶ سالتا  ۶۱۰4از سال  نیچ لیگاز ش دیجهان است. تول لیمنابع گاز ش ۀدارند

 زین ینسبتاً فراوان لینفت ش ریاذخ نیاست. در چ دهیفوت مکعب در روز رس ونیلیم ۰4۰۱به  ۰۶۱از  یبرابر

وجود  نیریکه منابع نفت سبک و ش نیاز زم یآنکه عمق لیدله ب ن،ینفت چ دیدر تول لیوجود دارد اما سهم ش

 دانیاست. م افتهیرواج  زین نیدر آرژانت لینفت ش دی.  تولستدرصد ا ۰است، کمتر از  ادیز اریدارد بس
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 نیچنهم دانیم نی. ادهدیم لیکشور را تشک نیا لینفت ش ریدرصد از ذخا ۹۱حدود  نیدر آرژانت  0واکاموئرتا

 .باشدیم زیجهان ن لیبزرگ گاز ش دانیم نیدوم

 یواند شرکت آرامکآغاز کرده لیگاز ش دیتول یخود را برا یهاتیفعال زیمانند عربستان ن گرید یکشورها

جفورا را  لیگاز ش دانیم ۀتوسع یدالر اردیلیم ۰۰۱ ۀکرونا قصد داشت پروژ یاز وقع پاندم شیعربستان پ

ربستان که ع یاست. درصورت درآمده قیپروژه به حالت تعل نیفعالً ا یمال نیمشکالت تأم لیدلهآغاز کند. که ب

از گ ۀدکنندینتولیبه بزرگتر هیو روس کایپس از آمر ۶۱0۱پروژه را محقق سازد تا سال  نیبتواند اهداف مدنظر ا

بشکه داده  اردیلیم ۶۶به حجم  رمتعارفیخبر از کشف منابع نفت غ راً یاخ زیخواهد شد. کشور امارات ن لیتبد

 است.

 : منابع نفت و گاز شیل در سایر کشورها۰جدول 

 
 از نفت شیب لیاستخراج گاز ش یبرا فراکینگ کیمتحده استفاده از تکن االتیدر خارج از ا رسدیم بنظر

سائل م لیدلهنفت ب یگاز و کاهش رشد تقاضا یرشد تقاضا شیدر افزا توانیآن را هم م لیرواج دارد. دل لیش

 یازندهاسبه نسبت  ن،یچ ویژهبهکشورها،  ریدر سا لیش یدانست. البته سازندها یو گذار انرژ یطیمح ستیز

نفت سبک را  یدارا یهامحل ییامر شناسا نیقرار دارند که هم نیاز سطح زم یشتریدر عمق ب کایآمر لیش

 ارد.د اجیاحت ییباال اریبس ۀنیبه هز زین لیش نیاستخراج واکس و نفت سنگ یفسخت کرده است. از طر

                                                 
3 Vaca Muerta 
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و  لیزبر قیعم یهابه انضمام اکتشاف نفت در آب کایآمر لیکانادا، نفت ش ینفت یهاماسه ،یطور کل به

 انهیخاورم ۀگذشته عمالً در دو منطق ۀنفت در ده ۀباعث شد تا عرض ان،یمثل گو کایآمر ۀقار یکشورها ریسا

 ( متمرکز باشد.یشمال یکایمرآ)عمدتاً  کایآمر ۀو قار

  یبه عصر فراوان یابیگذار از عصر کم

ت جهان نف ۀشداثبات ریکه مصرف شده، دو بشکه نفت به ذخا یهر بشکه نفت یگذشته به ازا ۀسه ده یط

خواهد  شینفت را افزا یفراوان نیحوزه احتماالً تنها ا نیدر ا یو بهبود فناور ندهیاضافه شده است. اکتشافات آ

از  یمیوجود دارد که حجم عظ حتمالا نیجهان بدون نفت بماند، اما ا رسدی. در حال حاضر به نظر نمافتی

 استخراج نشود.  گاهچینفت قابل استحصال ه

ه، شود. درگذشت تریبه احتمال فراروان باعث خواهد شد تا بازار نفت روز به روز رقابت ،یادیبن رییتغ نیا

 یدکنندگانیلتوسط تو ینسل نیمالحظات ب تیو رعا یانتیص دیآن هم تول یاصل لینبود و دل نینچنیبازار نفت ا

استخراج  ۀنیبا هز دکنندگانیشده تا تول عثموضوع با نیبرخوردار بودند. هم ینییاستخراج پا ۀنیبود که از هز

 دکنندگانیتول م،ینفت قرار دار یبازارحضور داشته باشند. اما اکنون که در دوران فراوان نیبتوانند در ا زیباال ن

فت از بازار ن یشتریداشتن سهم ب اریخود و در اخت یرقابت تیاستفاده از مز یبرا یادیز ۀزیاز انگ نهیکم هز

 ریشدن بازار را به تأخ یوجود خواهد داشت که رقابت ریمس نیدر ا ی. اما چند چالش اصلدتنبرخوردار هس

 خواهد بود. رگذارینفت در دوران پس از اوج تقاضا تأث متیبر ق جهیخواهد انداخت و در نت

 شتریحجم ب" یبتواند استراتژ دکنندهیتول کیکه  نیا یاست. برا یاتیچالش، مسائل و مشکالت عمل نیاول

 نیهد که اد شیافزا شدتبهخود را  دیتول تیظرف دیبا رد،یبگ شیرا در پ یبازار رقابت کیدر  "کمتر متیبا ق

م  ۹م ب د ر به  0خود را از  دیتول تیمثال ظرف یبتواند برا یکشور نکهیا یبس دشوار است. برا یعمل کار

 دیاز تول یاستراتژ رییدهه زمان الزم است. تغ نیالً چنداو احتم هیدالر سرما اردیلیدهد ده ها م شیب د ر افزا

 .فتدیشبه اتفاق ب کیتواند  یبر است و نم نهیهز یحداکثر دیبه تول ینسل نیبا مالحظات ب

 رییغخود را ت یساختار اقتصادها دینفت با ۀدکنندیبزرگ تول یکه کشورها نستیا گر،یدشوارتر د چالش

 متیق ر،شتیحجم ب" یمعناست که استراتژ نیچک عرضه به اکو راتیینفت به تغ یها متیق تیدهند. حساس

 دکنندهیتول نیچند نکهآ ویژهبهافت کند،  شدتبهکشورها  نیا ینفت یاحتماالً باعث خواهد شد درآمدها "کمتر

تواند یمدت منفت در کوتاه دیتول شیافزا یبرا نیگزیجا یهااز راه یکیرا تخاذ کنند. ) یاستراتژ نیهمزمان ا

 ۀعرض یبرا یعربستان سعود میتصم یامدهایاز پ یکیباشد.  ندهینفت در آ دیاز حجم تول یفروش برخ شیپ

 .نفت خود را محقق کرده است( ۀندیآ یاز درآمدها یشکه به طور مؤثر بخ نستیسهام آرامکو ا یۀاول

ها د آنکنند، اقتصا هیمنبع درآمد خود تک نیتریعنوان اصلهب ینفت یکشورها نتوانند به درآمدها نیا اگر

برجسته  دیعربستان شا ۶۱0۱چشم انداز  ۀخواهد رفت.  برنام گرید عیصنا ۀو توسع یدنبال تنوع سازهاحتماالً ب

 جادیصاد و ااقت ریینفت باشد. اما تغ ازارب میپارادا رییبزرگ نفت به تغ ۀدکنندیتول کیمثال از واکنش  نیتر

 زیش براانگچال ینفت یاز کشورها یاریبس ینفت سودده باشد برا ۀنیهز که بتواند همانند استخراج کم یعیصنا



 

~ 03 ~ 

 یانبه عصر فراو یابیبازار نفت؛ گذار از عصر کم میپارادا رییتغ

در  یاساس راتییکشورها و تغ نیکاهش ثروت ا یبه معنا میپارادا رییتغ نیا جهیو زمان بر خواهد بود. درنت

 ها خواهد شد. آنمردم  یاستاندارد زندگ

د خود بخو ،یافت ارزش منابع نفت ۀواسطهارز ب ینرخ ارز شناور هستند، کاهش بها یکه دارا ییکشورها در

شود. یتر مگران یکاالها و خدمات واردات ۀنیخواهد شد، چرا که هز یزندگ یآمدن استانداردها نییباعث پا

در  یفارس، کاهش ارزش منابع نفت جیخل یۀحاش یبا نظام نرخ ارز ثابت، مانند اکثر کشورها یاما در کشورها

 که چه زمان و چگونه رندیبگ میدهد تا مسئوالن تصمیکشور را تحت فشار قرار م یلو ما یارز ریاول ذخا ۀوهل

و  شانیانفت در اصالح اقتصاده ۀدکنندیتول یکشورها تیموفق نیشود. بنابرا میتمام مردم تقس نیفشار ب نیا

سال  0۱ یال ۶۱ ینفت ط متیبر تکامل ق یمهم ریکشورها احتماالً تأث نیدر ا یاستاندارد زندگ رییسرعت تغ

 داشته باشد. ندهیآ

)عربستان،  انهیکشور بزرگ خاورم ۰نفت در  دیتول ۀنیمتوسط هز ،4یانرژ ستادیر ۀبرآورد مؤسس طبق

با  ایدرصد از نفت دن 4۱حدود  نیچندالر در هر بشکه است. هم ۰۱( کمتر از تیعراق و کو ران،یامارات، ا

 شود.  یم دیدالر در هر بشکه تول ۰۰کمتر از  ۀنیهز

 اریرقابت در بازار نفت و در اخت شیکند، که با افزا ینکته را در ذهن تداع نیبرآوردها ممکن است ا نیا

کاهش  تهوسینفت به صورت پ یواقع متیق نه،یکم هز دکنندگانیاز بازار توسط تول یشتریگرفتن سهم ب

 یبرا یتنف ینفت به درآمدها گبزر دکنندگانینکته که تول نیاستخراج، ا ۀنی. اما با تمرکز بر هزافتیخواهد 

 جه،ی. در نتردیگ یم دهیدارند را ناد ازیاقتصادشان، مانند بهداشت، آموزش و ... ن گرید یبخش ها یمال نیتأم

استخراج  ۀنیباالتر از صرفاً هز اریکشورها بس نیا یو اقتصاد یاسیحفظ ساختار س یبرا ازینفت مورد ن متیق

 یروند تکامل نفت ط یدر بررس دیبا زیرا ن "یاجتماع ۀنیهز"استخراج،  ۀنینفت است. در واقع، عالوه بر هز

را نشان دهد،  یاجتماع نهیهز نیا یتواند تا حدود یکه م ییاز شاخص ها یکیدر نظر گرفت.  ندهیچندسال آ

 یبرا متیق نی، ا۶۱۰۶پول در سال  یمللالنینفت است. طبق آمار صندوق ب یبرا یمال یسر به سر متیق

 می)باتوجه به تحر ۶44.0 رانیا یو برا ۰۰.7عراق  ی، برا۰۶.۹ تیکو ی، برا۹4.۰امارات  ی، برا8۶.۹ بستانعر

 دیتول یاجتماع ۀنینفت هز ۀدکنندیتول یاز کشورها یاریبس یبرا ن،ی( دالر در هر بشکه بود. بنابراکایآمر یها

 نید اکه اقتصا نستیا ۀجیهم درنت یتماعاج ۀنیهز یباال زانیاست. م شتریب اریبس اجراستخ ۀنینفت از هز

 یعیبه طور طب زین یاجتماع ۀنینفت متمرکز شده است. با متنوع کردن اقتصاد، هز یرو شدتبهکشورها 

 ۀنیهز جهینخواهد داد و در نت یرو عیسر یلیشد خ انیاقتصاد، همانطور که ب ی. اما متنوع سازابدییکاهش م

خواهد  یتایفاکتور ح کی یمدت ینفت، برا ۀدکنندیبزرگ تول یقتصادهااز ا یارینفت در بس دیتول یاجتماع

 ۀنیل هزکمتر از ک یمتیفروش نفت با ق یبه معنا "کمتر متیق شتر،یحجم ب" یاگر استراتژ قتیبود. در حق

 یاستراتژ نیچن یراحتهتوانند ب ینفت، نم ۀنیکم هز دکنندگانی( باشد، تولیاجتماع ۀنیآن )از جمله هز دیتول

 یب شیکه عربستان مجبور شد پس از افزا ریموضوع در تحوالت اخ نیاتخاذ کنند. ا یطوالن یمدت یرا برا

                                                 
4 Rystad Energy 
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نفت برسد،  متیق شیافزا یبرا یبه توافق هیاز بازار مجدداً با روس یشتریگرفتن سهم ب ینفت برا ۀعرض ۀسابق

 .شودیم دهید یبه روشن

 ای یصلا دکنندگانیاز تول یاریبرسد که بس یداریبه پا ینفت در سطوح متیهر صورت احتمال آنکه ق رد

خود را کاهش دهند، کم است. در  یاجتماع یهاتیسطح حما ایو بزرگ شده و  داریپا ۀبودج یدچار کسر

 متیق شیافزا جهینت درنفت و  دیاختالل در تول جادیتواند باعث ایم ،یاقتصاد-یاجتماع یتنش ها یانقطه

 نفت شود.

که  یرا حداقل تا زمان یرقابت یاتخاذ استراتژ ،ینفت یاز کشورها یاریبس احتماالً ل،یدال نیواقع به هم در

ز ا یادینفت در تعداد ز دیتول یاجتماع ۀنیخواهند انداخت. اگر هز قیاقتصاد خود را اصالح نکنند به تعو

در بازار نفت کندتر و  یرقابت یفضا جادیباشد، احتمال آن وجود دارد که سرعت ا ییکشورها در سطوح باال

 کندتر شود.

گرفتن  اریتدر اخ یبرا ندهیکننده در آ نییعامل تع کیتواند ینفت، م دیتول نییپا یاجتماع ۀنیهز ن،یبنابرا

حجم " یترقاب ید استراتژبتوانن دکنندهیتول یکشورها نکهیا قت،یاز بازار نفت باشد. در حق یشتریسهم ب

اهش اقتصاد خود به نفت را ک یوابستگدارد که تا چه حد  یبستگ نیرا اتخاذ کنند به ا "کمتر متیق شتر،یب

 طیمح کیو  دهینفت نتوانند اقتصاد خود را تنوع بخش ۀنیکم هز دکنندگانیکه تول یاند. تا زمانداده

، به نفت دارند، خواهند باخت یکمتر یکه وابستگ ییکنند، احتماالً به اقتصادها ایرا مه داریپا یگذارهیسرما

 داشته باشند. ینییاستخراج نفت پا ۀنیاگر هز یحت

 جایگاه ایران در پارادایم جدید

شده است. پس از  یاریو نوسانات بس راتییدستخوش تغ رانیو صادرات نفت ا دیتول ریاخ یهادر سال

مطابق آمار شرکت  رانینفت ا دی، تول۶۱۰۰در سال  ۰+  ۰گروه  یو کشورها رانیا انیم یاحصول توافق هسته

 ۰خود پس از انقالب، حدود  زانیم نیبه باالتر  ۶۱۰7خود را مجدداً آغاز کرد و در سال  یروند صعود یپ یب

م ب د ر  ۶.۰رات به صاد رانیا یو حت افتی شیدوره افزا نیدر ا زین رانی. همزمان صادرات ادیم ب د ر رس

 .دیهم رس

نفت و گاز، ازجمله کاهش  یحداکثر دیبر تول یمبن شیهاکار آمدن ترامپ و اعالم برنامه یاما پس از رو 

 و رانیاکتشاف نفت و گاز، فشارها بر ا یدولت فدرال برا یهاو آب هانیزم ۀو اجار ینفت یهاشرکت اتیمال

 شد. شتریب کایآمر فتحجم فروش ن شیبازار و افزااز  این کشورهاخروج نفت  یونزوئال برا

 را از دست نیاز چ ریبغ ایخود در سراسر دن انیعمالً تمام مشتر رانیکه ا افتیادامه  ییفشارها تا جا نیا

هند و ...( شدند. همزمان با  ن،یچ ،یجنوب ۀبازارها )کر نیدر ا رانیا نیگزیعراق جا یو تا حدود کایداد و آمر

شد. طبق  لیخالص نفت تبد ۀبه صادرکنند بار نیاول یبرا ۶۱۰۶در سال  کایآمر ران،ینفت ا صادرات کاهش

را  کایواردات نفت آمر ۶۱۰7شد. هند از سال  یجنوب ۀدر هند و کر رانینفت ا نیگزیجا کایآمارها، نفت آمر

 داده است.  شیبرابر افزا ۰۱کشور را تا  نیها واردات نفت از اسال نیا یشروع کرده و ط
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 انهیاورمخ یاز کشورها یو بعضاً برخ کایشکل است. نفت آمر نیوضع به هم زین رانیا یقبل یبازارها ریسا در

 شده است.  رانینفت ا نیگزیمانند عربستان و عراق، جا

 یریگنفت خود را از دست داده است. و بازپس یجهان یبازارها رانیعنوان شده، عمالً ا قیتوجه به حقا با

حران ب ۀجینفت در نت یکاهش تقاضا لیدلهب دکنندهیتول یاز کشورها یاریکه بس یطیبازارها در شرا نیا

و  اند، کار سادهکاهش داده یریچشمگ زانیخود را به م دیحجم تول  ۰۶-دیوکو روسیاز و یناش یاقتصاد

صور مت توانینم رانیفروش نفت ا یبرا یانداز مثبتهم چشم هامیپس از لغو تحر قت،ی. در حقستین یآسان

 ۶۱۰۶تا  ۶۱۰۱ یهاسال نیعضو اوپک ب ینفت کشورها دیمازاد تول تیمتوسط ظرف 4شد.  مطابق شکل 

است و  افتهی شیم ب د ر افزا ۹به حدود  ۶۱۶۱شاخص در سال  نیا کهیم ب د ر بوده است، درحال ۶حدود 

سال  انیحداقل تا پا دهدیاعداد نشان م نیم ب د ر باشد. ا 4حدود  ۶۱۶۱در سال  شودیم ینیبشیپ

 را ندارد. رانینفت ا رشیپذ تیبازار ظرف ۶۱۶۰

 

 : ظرفیت مازاد تولید کشورهای عضو سازمان اوپک4شکل 

 پیشنهاد راهکار اجرایی برای ایجاد تقاضای پایدار نفت

. راهکار ۰سته تقسیم کرد: د درآمدزایی از منابع نفتی را به دوی افزایش هاتوان راهکاربه طور کلی می

 . راهکار خارجی۶داخلی 
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 راهکار داخلی

های بزرگ حوزۀ انرژی طی حداقل دو دهۀ آینده ها و شرکتبینی اکثر نهادها، سازماناز آنجا که طبق پیش

عاً یکی از راهکارهای اصلی بیش از نیمی از افزایش تقاضای نفت در بخش پتروشیمی روی خواهد داد، قط

توسعۀ زنجیرۀ ارزش پتروشیمی و توجه ویژه به بخش پایین دست پتروشیمی است. برای تحقق درآمدزایی از 

کند بلکه باید بازارهای متنوع و تقاضای پایداری این طریق نیز، تنها احداث واحدهای پتروشیمی کفایت نمی

ر خارج ایجاد شود. از سوی دیگر سبد محصوالت تولیدی برای محصوالت پتروشیمی هم در داخل و هم د

ابد. پذیری این بخش نیز کاهش یپتروشیمی نیز باید بیش از پیش متنوع شود تا بدین طریق امکان تحریم

درصد افزایش خواهد  ۰۱بیش از  ۶۱۰۱تقاضای محصوالت پایین دست پتروشیمی تا سال  ۰مطابق شکل 

خواهد رسید. این  ۶۱۰۱میلیون تن در سال  7۰۱به بیش از  ۶۱۶۱در سال  میلیون تن ۰۱۱یافت و از حدود 

میلیون تن خواهد  ۹۱۱های موجود مجموع تولید این محصوالت به حدود درحالیست که باتوجه به برنامه

ذاری شود گریزی مناسب روی محصوالتی سرمایهرسید. این میزان مازاد تقاضا فرصت مناسبی است تا با برنامه

 بیشترین تقاضا را طی چندین سال آینده خواهند داشت. که

 
 

 EIAدست پتروشیمی، منبع: بینی عرضه و تقاضای محصوالت پایین: پیش۰شکل 

 راهکار خارجی

 رییتغچالش جز با  نیفروش نفت است. ا یبرا داریپا یتقاضلا نیتضلم یچالش در راهکار خارج تریناصللی

 یژاسترات اتخاذ یبرا برطرف نخواهد شلد. نفت یابیبازار نینو یهایو اتخاذ اسلتراتژ یابیبازار یهااسلتیسل

و  الفعلب و بالقوه انیمشتر نفت، یبازارها تحوالت یدائم ۀطالعشامل م یابیبازار قاتیتحق بهتر است مناسلب

 لمسللائ تمامحل  یراهکار برا ۀارائ گرچه .ردیدر دسللتور کار قرار گ یگذارمتیق زمیمکان رییتغ نیچنهم و

 :شودیاشاره م راهکارهااز  یکیاست، در ادامه به  یاستیگزارش س نیچند ازمندین خودذکرشده 
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خواهد بود. طبق  ا،یشرق آس ژهیوبه ،یشرق یدر کشلورها ندهیآ یهاسلال ینفت ط یرشلد تقاضلا تمرکز  

م ب د ر  0 ،ییایآس یدر کشورها یمیخوراک پتروش ی، تقاضا۶۱۶۱در سال  ۰یوود مکنز ینیبشیپ نیآخر

در سال  هفاصل نیا کندیم ینیبشیمؤسسه پ نیمنطقه است. ا نیا یکشلورها یشلگاهیپاال تیاز ظرف شیب

 تیدو برابر کردن ظرف یبرا یابرنامه راًیاخ زیکشلللور هند ن یم ب د ر برسلللد. از طرف 0.8به حدود  ۶۱۶7

 نیکشور چ گرید یم ب د ر اعالم کرده است. از سو ۰۱به آن  شیو افزا ندهیسال آ ۰ ینفت خود ط شیپاال

ها برنامه نی. ادیافزایخود ب یشیپاال تیم ب د ر به ظرف ۰.۰ تیبا ظرف شلگاهیپتروپاال نیقصلد دارد چند زین

 قیاز طر ایشرق آس ۀکنندمصرف یبلند مدت با کشورها یهایهمکار جادیبا ا رانیاست تا ا یفرصلت مناسب

 نیخوراک ا نیتأم یبرا نیتضم ۀارائ و هاسهام آن دیخر ایو/ شگاهیو پتروپاال شلگاهیمشلارکت در احداث پاال

 کند. جادیفروش نفت خود ا یبرا یداریواحدها بازار پا

 بندیجمع

 نفت، ارباز میپارادا رییتغ از نشان یانرژ یالمللنیب ینهادها و هاسازمان توسط نفت یتقاضا اوج بر تمرکز

هستند. در سمت تقاضا،  لیتحوالت دخ نیدر ا یدارد. عوامل مختلف ،یفراوان عصر به یابیکم عصر از گذار

کند شدن رشد تقاضا  یاز عوامل اصل یاحتراق داخل یخودروها یوربهره شیو افزا یکیالکتر یظهور خودروها

 دیولاست که باعث رونق ت نگیفراک ینفت، فناور دیرشد تول یاز عوامل اصل یکی. اما در سمت عرضه باشندیم

رچه کرده است. گ لیخالص نفت تبد ۀخالص به صادرکنند ۀکشور را از واردکنند نیشده و ا کایآمر لینفت ش

 بعمنا اما شودینم استفاده یاقتصاد لیدالهکشورها ب رینفت در سا دیتول یبرا یفناور نیدر حال حاضر ا

 نوکاد)شرکت  یعرب ۀمتحد امارات جمله از منطقه یکشورها یحت کشورها، از یاریبس در لیش نفت از یفراوان

 هک است شده کشف( کرد اعالم را برداشت قابل لیش نفت بشکه اردیلیم ۶۶ کشف ۶۱۶۱ نوامبر ماه اواخر در

 یراتییغت نیچن که یامدیپ نیاول. نجامدیب بازار شیپ از شیب اشباع به توانندیم یاقتصاد هیتوج صورت در

روشنده از ف یرانت اقتصاد دیجد میدر پارادا گرید عبارتهشدن بازار نفت است. ب تریرقابت داشت، خواهد یپ در

  کنند. جادینفت خود ا یبرا یداریبازار پا دیفروشندگان نفت هستند که با نیو ا خواهد شدمنتقل  داریبه خر

 یهادرآمد بدون کشور که یاگونه به اقتصاد ساختن متنوع یبرا تالش شیافزا ضمن یطیشرا نیچن در

 یهایهمکار جادیا تواندیم نفت فروش یبرا یاساس یراهکارها از یکی نشود، میعظ ۀبودج یکسر دچار ینفت

 هاآن نیترمهم. هستند شرویپ یهاسال یط نفت یتقاضا شیافزا یاصل کانون که باشد ییکشورها با بلندمدت

 خود یمیپتروش و یشیپاال تیظرف شیافزا یبرا یاژهیو یهابرنامه زین کشور هردو که نیچ و هند از عبارتند

 یزاا در یمیپتروش و یشیپاال یواحدها ساخت در مشارکت و کشورها نیا با تعامل با است بهتر رانیا. دندار

 .کند جادیا خود نفت یبرا یداریپا یتقاضا بتواند ران،یا نفت توسط واحدها نیا خوراک نیتأم

 

                                                 
5Wood Mackenzie   
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کانون تفکر  یکبه عنوان  اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

 سازییمتصم یفیتسطح ک یبه منظور ارتقا ،و منابع یانرژتخصصی در حوزه 

 ینرژبخش ا هاییاستس ینتدو ینهدر زم گیلرییمتصم یندبر فرآ یو اثرگذار

 ضمن یمسئله محور یکردبا رو یشکدهاند ینشده است. ا یستاس و منابع

 در را هاآن شناسییبآس ،و منابع یبخش انرژ یدیموضوعات کل یصتشخ

 یعرصه راهکارها ینا گیرانیمبه تصم درنهایت و داده قرار خود دستورکار

   .دهدیم یشنهادرا پ یاستیس

 ابعو من گیری در حوزه انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم یکی از 

آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده حکمرانی 

« های رصدیگزارش»انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان 

به رصد، پایش و تحلیل تحوالت این حوزه طراحی کرده است تا از این طریق، 

 .بپردازد


