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الغاز الصخري وتأثيره ىلع السياسة اإلنتاجية للغاز الطبيعي
Abstract
In the first ten years of the atheist
and the twentieth century has seen
signs of a qualitative change in the
field of global energy sources,where
there are signs of a relative change
in the global favorite sources for
energy. However, shale gas is the
emergence of the global gas market
strategies, including associated
characteristics as market supply and
demand, costs and prices.
The study found that shale gas
production does not affect the
productivity of countries of natural
gas, but the lack of appropriate
conditions and regulatory laws and
techniques
prevented
the

exploitation of this resource, despite
the
large
reserves,Drilling
techniques used in the United States
(horizontal drilling and hydraulic
fracturing)We can not be copied to
other countries for the negative
impact on the environment, which is
opposed by some States, the scarcity
needed for drilling water sources to
ensure the full energy and economic
feasibility operation, which requires
a long-term process of investing in
shale gas projects decades.
Key words: shale gas, drilling
techniques, horizontal drilling,
hydraulicfracturing, united states.
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٠ات املتشدٜالٛ يف اي١َات احلفس املطتخدٝٓتك

حٝ س،١ٝ ايعامل١ يف دلاٍ َصادز ايطاقٞعْٛ

)ٞهٝيٚدزٝايتهطري اهلٚ ،ٞ(احلفس األفك

خ تبدٍ ْطيب يفٚ سد٢ًبسشت َؤغسات ع

 يتأثريٖا٣ٍ أخسٚالميهٓٓا ْطخٗا اىل د

.١ ايطاق٢ًٍ عٛا يًشصٝ عامل١ًاملصادز املفط

اييت تعازض٘ بعضٚ ١٦ٝ ايب٢ًايطًيب ع

اتٝذٝ غري اضرتاتٟز ايػاش ايصخسٛٗإال إٕ ظ

اتًُٝ يع١َ ايالشٙاٝ َصادز امل١ غش،ٍٚايد

ص٥ستبط غصاٜ  َا١ٝام ايػاش ايعاملٛأض
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تطًبٜ ٟ االَس اير،١ٜ االقتصاد٣ٚاجلدٚ

.األضعازٚ

 االضتجُاز يف١ًُٝ االدٌ يع١ًٜٛد طٛعك

 إىل إٔ إْتاز ايػاش١صًت ايدزاضٛتٚ

 غاش:١ٝ نًُات َفتاس.ع ايػاشَٜػاز

َٔ ٍٚ ايد١ٝ إْتاد٢ًؤثس عٜ ٔ يٟايصخس

،ٞ سفس افك،ات احلفسٝٓ تك،ٟصخس

فٚفس ايعسٛيهٔ عدّ تٚ ،ٞعٝايػاش ايطب

.٠ات املتشدٜالٛ اي،ٞهٝيٚدزٖٝ تهطري

ٕٚات ساٍ دٝٓايتكٚ ١ُاْني املٓعٛايكٚ ١ُ٥املال
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المقذمة:
ٜػهٌ ايػاش َٔ سٝح األُٖ ١ٝثاَْ ٞصدز َٔ َصادز ايطاق ١بعد ايبرتٚ ٍٚيف
اآل ١ْٚاألخري ٠شادت ْطبَ ١طاُٖت٘ يف دلاٍ اضتٗالى ايطاقٜٚ ١عٛد ٖرا االٖتُاّ
املتصاٜد بٗرا املٛزد ايطبٝعْ ٞتٝذ ١يصٜاد ٠سصت٘ يف ضٛم ايطاق ١ايعاملْ ٞعسا
يًخصا٥ص اييت ٜتُٝص بٗا ٚاييت تتُجٌ يف نَٛ ْ٘ٛزدا ْعٝفا ال ٜتطبب يف تًٛخ ايب،١٦ٝ
ٚنفا٤ت٘ يف االضتخداّ يًهجري َٔ ايصٓاعات االضرتاتٝذ ١ٝاهلاَ.١
ٚقد تعصش احلدٜح عٔ ايػاش ايصخسٚ ٟتأثري ٙعً ٢اضتكساز أضٛام ايػاش ايعامل١ٝ
ٚاملستبط ١غصا٥ص ايطٛمٚ .يهٔ ػسب٘ ايػاش يف ايٛالٜات املتشدَٚ ٠ا ْتذت عٓ٘ َٔ
ْطب تسادع ٚتدقٝل يبعض ايد ٍٚملا هلر ٙايتذسب َٔ ١اْعهاضات ضًب ١ٝعً ٢ايبَ ،١٦ٝع
عدّ تٛفس ايعسٚف املال ١ُ٥الضتخساد٘.
وٍّج البحح :اعتُدت ايدزاض ١عً ٢املٓٗر ايٛصف ٞايتشً ًٞٝيًبٝاْات عٔ االستٝاطات
ٚاالضتٗالى يًػاش ايصخسٚ ٟايػاش ايطبٝع ٞيًد ٍٚاييت متتًو أنرب االستٝاطٝات
ايعامل َٔ ١ٝايػاش.
أِىية البحح :تهُٔ يف تٛضح أسدخ ايتكٓٝات الضتخساز ايػاش ايصخسٚ ٟاثس اْتاد١ٝ
ايػاش ايصخس ٟعً ٢ايطٝاضات االْتاد ١ٝيًػاش ايطبٝعَ ٞع َكازْ٘ استٝاطٝات ايدَٔ ٍٚ
ايػاش ايطبٝعٚ ٞايصخس.ٟ
المبحث االول :الغاز الصخري (خصائصه ،تقنيات استخراجه ،احتياطاته)

إٕ ايتش ٍٛايفهس ٟاير ٟطسأ يف ايطٓٛات األخري ٠س ٍٛإَهاْ ١ٝايػاش ايصخسٟ
اير ٟال ٜعٛد إىل انتػاف َٛازد ددٜد ٠أ ٚإىل إعاد ٠تك ِٝٝيتكدٜسات َٛازد قدمي ١بٌ
ْٖ ٛتاز تطٜٛس ٚتطبٝل يتكٓٝات سدٜج ١ميهٔ فعال َٔ أسداخ َهأَ ْفاذٚ ٠ؼكٝل
َعدالت إْتاز عاي ،١ٝفٝعترب ذيو اضتػالٍ َٛازد ٚيٝظ اضتهػاف ،إٕ ايػاش ايصخسٟ
( ٖٛ )shale gasغاش ٜتٛيد داخٌ ايصخٛز بفعٌ احلسازٚ ٠ايطػطٚ ،ذنتاز إىل املصٜد
َٔ املعاجل ١قبٌ تدفك٘ يرا ٜصٓف بأْ٘ غري تكًٝدٚ ،ٟقد ٜه ٕٛدافا أ ٚغٓٝا بايطٛا.ٌ٥
ٚيتشسٜس ايػاش ايصخس ٟال بد َٔ ايكٝاّ بعًُ ١ٝاحلفس األفكٚ ٞايتهطري
اهلٝدزٚيٝه ٞعًْ ٢طام ٚاضع ٚيف ايٛقت ايسأٖ فإ ٖر ٙايتكٓ ١ٝاملتطٛزٚ ٠اىل سد
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نبري تتٛافس يف ايٛالٜات املتشد ٠األَسٜه ١ٝبػهٌ زٝ٥طٚ ٞمبطتٜٛات اقٌ يف نجري
َٔ د ٍٚايعامل األخس ٣الضُٝا يف أٚزٚبا ،يرا ٜتطًب عٓد اضتخساد٘ اخلرب٠
اجلٛٝيٛد ،١ٝاإلعفا٤ات ايطسٜب ،١ٝتطٛزات تكٓ ١ٝيف احلفس األفكٚ ٞايتهطري
اهلٝدزٚيٝه ،ٞتٛفس ايصٓاعات اخلدَ ١ٝايتٓافط. [2,6, 9] ١ٝ
إٕ ايتش ٍٛاير ٟطسأ عً ٢إْتاز ايػاش ايصخس ٟقد ٜتشكل غايبا عٔ طسٜل اجلُع بني
تكٓٝتني احلفس األفكٚ ٞايتصدٜع املاٜٚ ،ٞ٥تِ ٖرا األدسا ٤حلفس ب٦س إىل عُل أقٌ بكًٌٝ
َٔ َطت ٣ٛايرتضبات املعسٚف ١يًػاش ايصخس َٔٚ ٟثِ تتِ إَايت٘ تدزدنٝا ست ٢تكتشِ
قاطع ١احلفس طبك ١ايطفٌ ايصخس ٟبػهٌ أفكٚ ،ٞعٓد اْتٗا ٤احلفس ته ٕٛايصخٛز
احملٝط ١بايتذٜٛف األفك ٞقد ثكبت يف ايعدٜد َٔ املٛاضع ٚذيو َٔ خالٍ عًُ١ٝ
ايتصدٜع االصطٓاع ٞأ ٟدفع املٝا ٙاملخًٛط ١مبٛاد نُٝٝا ١ٝ٥إىل ايب٦س ؼت ضػط
عايٚ ٞؼتٖ ٟٛر ٙاملٝا ٙيف اآلباز ايتكًٝد ١ٜعًٖ ٢الّ َٔ صُؼ برٚز ايكٛاز ٜٚسفع َٔ
ْطب ١ايًصٚد .١سٝح ٜتِ ضخ ٖرا ايطا ٌ٥بطػط عاٍ َ ٖٛٚا ٜصدع ايصخٛزٚ ،بعد
ذيو تتِ عًُ ١ٝايتهطري مبسنب ذ ٚأضاع َعدْٜ ٞطَُ ٢ػبه٘ خلفض يصٚدت٘
ٜٚتدفل إىل خازز ايصخٛزَٚ ،جٌ ٜتِ سكٔ ايسٌَ ببعض املٛاد املعسٚف ١بايدعاَ١
يًصدٚع يتُهني ايػاش َٔ ايتدفل .أَا تكٓٝات ايتصدٜع ايتكًٝد ١ٜاعتربت َطس ٠يإلْتاز
بطبب رلًفاتٗا اهلالَٚ ١ٝقد اعتُدت تكٓ ١ٝايتصدٜع باملٝا ٙايٓاعُ( ١بدْٗٚالّ يف
ايطا )ٌ٥ألغًب عًُٝات اضتخساز ايػاش ايصخسْ .ٟعسا ألٕ عدّ اضتخداّ اهلالّ ٜطُح
بدخ ٍٛضا ٌ٥ايتصدٜع إىل ايػكٛم ايدقٝكٚ ١تٛضٝعٗاٚ .يهٔ َٔ عٛٝبٗا اضتٗالى
نُٝات نبري َٔ ٠املٝاٚ ٙاييت قد تصٌ إىل  ًَٕٛٝ 5داي ٕٛيًب٦س ايٛاسد ٚباإلضاف ١إىل
بعض املٛاد ايهُٝٝآٖ .١ٝ٥اى تكٓٝات أخسَ ٣تُجً ١يف تكٓ ١ٝاحلفس األفك ٖٞٚ ٞيٝطت
ظدٜد ٠إذ دنس ٟايعٌُ بٗا يف مجٝع أحنا ٤ايعاملٚ .إ االزتفاع ايهبري يف ْطب إْتاز
اآلباز األفكَ ١ٝكازْ ١باآلباز ايعُٛدٜ ١ٜربش تهًفتٗا ايعايٚ ،١ٝاغًب ٖر ٙاآلباز َبطٓ٘
بأْابٝب فٛالذَ ١ٜػًف ١باإلمسٓت ] [15نُا ٖٚ ٛاضح يف ايػهٌ زقِ (.)1
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شكن ( )1رسي ختطيطي لبئر تٍتج الغاز الصخري ].[8

ٚضٛا ٤ناْت َبطٓ٘ أّ ال ،فإ َععِ ٖر ٙاآلبازتٓذص عٔ طسٜل َا ٜعسف بعًُٝات
اإلنُاٍ َتعدد املساسٌ أْٗا تكٓ ١ٝتتُجٌ يف عصٍ املٓاطل املٓتذ َٔ ١ايب٦س  َٔٚثِ
تصدٜعٗا ٖ ٞد ٕٚضٛاٖاٚ ،ال ٜعترب ٚدٛد عػس ٠أٚأنجس َٔ ٖر ٙاملٓاطل أَسا
اضتجٓاٝ٥اٚ ،دنس ٟاضتعُاٍ تكٓ ١ٝأخس ٣تكط ٞتٛد ٘ٝايب٦س بصا ١ٜٚذلدد َٔ ٙاػاٙ
اإلدٗاد اجلٛٝيٛد ٞاألفك ٞاألقص ٢مما ٜطُح بته ٕٛايصدٚع املطتعسضَ ٖٛٚ ١ا
ٜسفع اإلْتاز إىل سدٚد ٙايكص ،٣ٛنٌ ٖر ٙايتكٓٝات تطتًصّ عًُٝات زضِ خسا٥ط
دٛٝفٝصٜا ١ٝ٥عاي ١ٝايتطٛز يًطبكات ايصخس. [1,9, 10,12] ١ٜ
ٚيكد بسشت تكٓ ١ٝسدٜجٖٚ ١اََٚ ١ال ١ُ٥الضتػالٍ ايػاش ايصخس ٖٞ ٟتكٓ ١ٝاحلفس
َتعدد األذزع – ٜٚتِ خالهلا سفس عد ٠آباز ٚإنُاهلا اْطالقا َٔ َٓصٚ ١اسدٖٚ ٠را َٔ
غاْ٘ إٔ ٜكًٌ احلاد ١يًطسقات ٚتكًٝص إمجاي ٞآثاز ايعًُٝات اييت ته ٕٛغدٜد٠
ايٛطأ ٠خاص ١عً ٢األَانٔ املأٖٛيٚ ١األزاض ٞايصزاعٚ ١ٝغريٖا َٔ املٓاطل احلطاض١

للعلىم التطبيقية

38

العذد ( )7المجلذ ( )16يناير -يىنيى 2017م

ISSN : 2410-7727

الغاز الصخري وتأثيره ىلع السياسة اإلنتاجية للغاز الطبيعي
| سالم مبارك صالح بن قديم ،ليبيا عبود صالح باحويرث

بٝ٦ٝاٚ .باإلضاف ١إىل ذيو تفطح ٖر ٙايتكٓ ١ٝاجملاٍ ملطت ٣ٛأعً َٔ ٢ايتطٛز يف ايتهاٌَ
َع املٛاد مما دنعًٗا ٖاَ ١يف عًَُ ١ٝعاجل ١املٝا.ٙ
إال إٕ عًُ ١ٝإْتاز ايػاش ايصخس ٟتتصاٜد يف بداَ ١ٜساسًٗا أَ ٚا تعسف بطفس ٠اإلْتاز
املبد ،ٞ٥اال إْٗا ترتادع ٚقد ضذٌ ايػاش ايصخس ٟأعًْ ٢طب ١تسادع يف آبازٖا عٓٗا يف
املهأَ ايتكًٝدٜٚ .١ٜعٛد ايطبب إىل اضتعُاٍ املٛاد اهلالَ ١ٝيف عًُ ١ٝايتصدٜع األٚيٞ
َ ٖٛٚا أضعف االْتاز ٚمتت َعاجلت٘ باضتعُاٍ املٝا ٙايٓاعُ ١نبدٚ ٌٜيهٔ قابً١ٝ
اضتٝعاب ايدعاَ ١فٗٝا ضعٝفٚ ١ذيو إٕ َاد ٠ايدعاَ ١أعً ٢نجاف ١يف املٝاٚ ٙيريو متٌٝ
اىل ايرتضب .إٕ ايهجري َٔ ايػكٛم ايصػريٚ ٠تًو ايبعٝد َٔ ٠سفس ٠ايب٦س ته ٕٛعً٢
االغًب خاي َٔ ١ٝايدعاَٖٚ ،١ر ٙايػكٛم تهَٓ ٕٛتذ ١يف ايبدا ١ٜثِ تػًكٗا االدٗادات
األزض ١ٝايٓامج ١عٔ ضػط ايػطا ٤ايصخسٚ ٟاإلدٗادات األخسٚ ٣عٓدٖا ٜتدْ ٢إْتاز
ٖر ٙاملٓابع أٜ ٚتٛقف متاَا َ ٖٛٚا ٜربز ْطب ايرتادع ايعاي.١ٝ
Wells added
Rig
for most
Prognosis
count
recent year
810
80
Decline
1112
42
Decline
1244
110
Growth
689
15
Decline
1983
274
Growth
170
61
Decline
205
N/A
Decline
Growth
Flat

186
-60

Number of wells
needed annually
to offset decline
774
1507
561
707
945
222
239
699
1111

1500
1178

Rank

Field

1
2
3
4
5
6

Haynesville
Barnett
Marcellus
Fayetteville
Eagle
Wood ford
Granit
wash
Bakker
Niobrara

7
8
9

يرا ٜتطًبب َٓبا عًُٝب ١إعباد ٠ايتصبدٜع َبٔ خبالٍ اضبتشداخ صبدٚع ددٜبد ٠يف سفبس
اآلباز اييت ٚقع تصبدٜعٗا باملٝباَٚ .ٙبٔ املبٛاد ايهُٝٝاٝ٥ب ١املطبتخدَ ١يف عًُٝب ١ايتصبدٜع
َٛاد ٖالَ ١ٝإلسداخ ايًصٚد ،١عاَبٌ َػببو ٜطبتخدّ يسفبع يصٚدب ١اهلبالَّ ،هطبسات
(إْصميبات) َصيكبات (ببٛيُٝسات) َبٝبدات سٜٛٝب( ١ايبرب ّٚعٛضبا عبٔ ايهًبٛز) [2, 6,9,

].15,16
املصدر.]14[.Outlook for unconventional oil and Gas production :
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فُجال يف ايٛالٜات املتشد ٠بدا ٤إْتاز ايػاش َٔ ايتهٜٓٛات ايصخسٚ ١ٜبدا ٜتصاٜد
اإلْتاز يف َٓتصف  2012سٝح بًؼ عدد سك ٍٛاضتخساز ايػاش ايصخس ٟحن 30 ٛسكال
ٚأصبح ٜػهٌ سايٝا  َٔ %40إمجاي ٞإْتاز ايػاش األَسٜهٚ ٞيهٌ سكٌ خصا٥ص
إْتادَ ١ٝع ١ٓٝسٝح إٕ َٓشٓٝات ايرتادع يف آباز ايػاش ايصخس ٟته ٕٛغايبا أنجس
سد ٠عٔ غريٖا َٔ اآلباز ايتكًٝد ١ٜإالإٕ ٖٓاى سكًني َٔ بني مجٝع سك ٍٛايػاش
ايصخس ٟاألَسٜه Eagle Ford ٚ Mar Cellus ٖٞٚ ٞالشاال ٜػهالٕ ايسافد
األضاض ٞإلْتاز ايػاش ايصخسٚ ٟالشاال ذنتٜٛإ َٓاطل نبري ٠مل ٜتِ سفس اآلباز فٗٝا
بعد(.)2,3,5
المبحث الثاني :مذي تأثر الذول المنتجة للغاز الطبيعي بإنتاجها للغاز الصخري
سط ٞايػاش غري ايتكًٝد( ٟايػاش ايصخس )ٟباعرتاف نبري ْعسا يًتكدّ ايتكين ايرٟ
سكل اْتاز ٚاضع ايٓطام يتذُعات ايػاش ايصخسٜٚ .ٟسدح إٔ تؤثس َصادز ايػاش
ايصخسٖ ٟر ٙعً ٢ايد ٍٚاملٓتذ ١يًػاش ايتكًٝد .ٟفإ ٖرا ايتأثري قد الٜؤثس ضًبا ،زٚضٝا
َجال متتًو استٝاط ٞغاش تكًٝد ٟنبري اىل داْب نُٝات نبريٖٚ ٠ا َٔ ١ً٥ايػاش
ايصخسٚ .ٟباإلَهإ اضتخداّ ايبٓ ١ٝاألضاض ١ٝيًٛص ٍٛإىل ذلطات إعداد ٚغشٔ
ايػاش ايطبٝع( ٞايتكًٝدٖٚ )ٟرا قد ٜه ٕٛي٘ تأثري اقتصاد ٟعً ٢أضٛام ايػاش
ايطبٝع.[4,7,8]ٞ
سٝح إٕ َٛازد ايػاش يف ايعامل ٚفري ٠يهٔ املٓاطل اييت متتًو فا٥طا َٔ ايػاش
ايطبٝع ٞتبعد َطاف ١ذلٝطات عٔ أَانٔ ايطًب االنرب ٚيتشكٝل ذيو ٜتطًب
تهايٝف ٚٚقت الشّ يًشص ٍٛعً ٢ايرتاخٝص ٚإْػا ٤ايبٓ ١ٝاألضاض ١ٝجلُٝع األطساف.
إال إٕ إعاد ٠اضتهػاف ايػاش ايصخسَ ٟهٓت َٔ تٛضٝع استُاي ١ٝفسص اإلْتاز يدٍٚ
مل تهٔ تتٛقع إٔ متتًو نُٝات غاش طبٝعٖ ٞاَ ١ن ٕٛإٔ أغًب ٖر ٙايد ٍٚال متتًو
بٓ ١ٝأضاضٚ ،١ٝالضُٝا دٜٓاَٝه ١ٝبٓ ١ٝايػاش األضاض ١ٝأنجس بهجري َٔ خطٛط
األْابٝب ،نُا إٕ ٚدٛدٖا يف ساي ١اضتخداّ ناٌَ ئ ٜطُح بتٛضٝع نُٝات ايػاش
يف ٖر ٙاألْعُ ١د ٕٚاحلاد ١إىل بٓ ١ٝأضاض ١ٝإضاف.[7, 9] ١ٝ
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ٚنًُا تصاٜد إْتاز ايػاش ايصخس ٟنًُا اخنفطت أضعاز ايػاش ايطبٝع ٞإقًُٝٝا.
ٚإ اخنفاض أضعاز ايػاش إىل داْب تصاٜد االَدادات عً ٢املد ٣ايط ٌٜٛبإَهاْٗا
ؼفٝص ايصٓاع ١إلسداخ تػريات غاًَ ١يف ضٝاض ١ايبدا.[9] ٌ٥
ٚيه ٞته ٕٛنًف ١ايػاش ايطبٝع ٞتٓافط ١ٝمت تطعري ٙبأقٌ َٔ 8.5دٚالز أَسٜهٞ
يهٌ أيف ٚسد ٠سساز ١ٜبسٜطاْ )30( ١ٝضٓتا أَسٜهٝا يًُرت املهعبٚ ،يهٔ ْتٝذ١
يًُٓ ٛايطسٜع يف اإلَدادات َٔ ايػاش ايصخس ٟفكد اخنفطت أضعاز ايػاش ايطبٝعَٔ ٞ
10.8دٚالز أَسٜه ٞيًًُٚ ٕٛٝسد ٠سساز ١ٜبسٜطاْ ١ٝيف ٜٛي 2008 ٛٝإىل  9%دٚالز
يًًُٚ ٕٛٝسد ٠يف عاّ .2013
سٝح إٕ آباز ايػاش ايصخس ٟايُٓٛذد ١ٝتهًف بني  ًَٕٛٝ 5إىل  ًَٕٛٝ 8دٚالز
أَسٜه ٞيًشفس ٚاإلنُاٍْٚ .طب ١يًرتادع ايهبري يف إْتاد ١ٝايب٦س بعد فرت ٠قصرئَ ٠
 2-3ضٓ٘ َٔ بد ٤تػػًٗٝا فإٔ ايػسنات املٓتذ ١ؼتاز الٕ ته ٕٛأضعاز ايػاش يف
سدٚد  5.5دٚالز يًًُٚ ٕٛٝسد ٠سساز ١ٜبسٜطاْ.[11,14] ١ٝ
املبحح الجالح :وقارٌة االحتياطيات العاملية واالستّالك وَ الغاز الطبيعي والصخري
يكد غٗدت استٝاطٝات ايػاش شٜادَ ٠طتُس ٠يف ايطٓٛات األخريٚ ٠تٓٛعت ٖرٙ
االستٝاطٝات بني ايػاش ايطبٝع( ٞايتكًٝدٚ )ٟايػاش ايصخس( ٟايػري تكًٝد ،)ٟسٝح
ٜعسف االستٝاط ٞاملؤند َٔ ايػاش حلكٌ َا بأْ٘ ايهُ ١ٝايكابً ١يالضتخساز عً ٢عُس
احلكٌ يف ظٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚاالعتبازات االقتصاد ١ٜايطا٥دٚ ،٠إ تكدٜسات االستٝاطٞ
تتػري ٚفل االنتػافات اجلدٜدٚ .[10,8,7]٠عطب االستٝاطٝات املجبت ١تٛدد عػس
د ٍٚاألٚىل عًَ ٢طت ٣ٛايعامل متتًو أنرب استٝاطٝات َجبت٘ َٔ ايػاش ايطبٝع ٞتكدز
ب 157.154بًَ ٕٛٝرت َهعب.
اجلدوه ( )2االحتياطيات العاملية لمغاز الطبيعي والدوه العشر األوىل لعاً  2013ترليوُ ورت
وكعب
ايٓطب% ١
24.4
16.7
12.3
4.9
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49.541
33.948
24.936
9.967
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Countries
Russia
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Turkmenistan
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1
2
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4.5
4.1
3.0
2.8
2.5
2.2
77.4
22.6
100

U. S. A
Saudi Arabia
U. A. E
Venezuela
Nigeria
Algeria
The world top 10
Rest of the world
TOTAL

9.170
8.320
6.090
5.595
5.082
4.504
157.154
4.5 , 604
202.758

5
6
7
8
9
10
11
12

املصدر]11[World oil and gas Review 2009 -2014. :

َٔ املالسغ َٔ اجلد ٍٚزقِ ( )2إٕ زٚضٝا متتًو أنرب استٝاطٝات عاملٝبَ ١بٔ ايػباش
ايطبٝعٚ ٞتػهٌ َا ٜكبازب َبٔ زببع االستٝباط ٞايعباملٚ ٞتًٗٝبا إٜبسإ يف املسنبص ايجباْٞ
تػهٌ َا ٜكازب َٔ  َٔ %17إمجاي ٞاالستٝاطٝات ايعامل َٔٚ ١ٝثِ قطبس ٚ % 12.3تبأتٞ
بك ١ٝايد ٍٚباستٝاطٝات اقٌ َٔ .% 10
إال إٕ يف سببدٚد دزاضببتٓا فإْٓببا ْكبب ّٛباضببتعساض ايببد ٍٚايعػببس ايببيت متتًببو أنببرب
استٝاطٝات َٔ ايػاش ايصخسَٚ ٟكازْتٗا باستٝاطٝاتٗا َٔ ايػاش ايطبٝع.ٞ
جدوه ( )3الدوه العشر اليت متتمك أكرب احتياطيات وَ الغاز الصخري تريميوُ
ورت وكعب.
Technically
Recoverable
1.115
802
707
1.161
573
545
437
390
285
245
7.795

Proven reserves

Countries

33
23
20
19
16
15
12
11
8
7
207

China
Argentina
Algeria
U .S. A
Canada
Mexico
Australia
South Africa
Russia
Brazil
World total

املصدر EIA/AR/ world shale gas and shale gas Resources: An Assessment of 137 shale for motions in :
41 countries outside the United States. June 2013.
[12,14,15] Outlook for unconventional oil and Gas production.
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َببٔ اجلببدْ )3( ٍٚالسببغ ايصببني متتًببو أنببرب استٝاطٝببا عاملٝببا َببٔ ايػبباش ايصببخسٟ
ٚتكببدز ْطببب ١استٝاطاتٗببا ب  33تسًٜٝببَ ٕٛببرت َهعببب ٖٚببر ٙاالستٝاطٝببات أنببرب َببٔ
استٝاطٝات ايٛالٜات املتشدٚ ٠إضعاف استٝاطٝات زٚضٝا ،إال إٕ ايصني ال شايبت َتبأخس٠
عٔ ايٛالٜات املتشد ٠يف اضتػالهلا يًُٛازد ايصخس ١ٜنْٗٛا عادب ١إلْفبام عػبسًَٝ ٠بٕٛ
دٚالز نًفبب ١سفببس ايب٦ببس يف ايصببني َكابببٌ ًَٝ 5.2بب ٕٛدٚالز يف ايٛالٜببات املتشببدٜٚ ،٠عببٛد
ذيبو إىل عبدّ تبٛفس َصببادز َٝباٚ ،ٙتسنبص صبٓاع ١ايػبباش عًب ٢غبسنتني صبٝٓٝتني ُٖببا
ضٛٓٝبو ٚبرتٚتػآٜا.
يببرا فببإ دلُببٛع استٝاطٝببات ايعببامل َببٔ ايػبباش ايصببخس ٟيعبباّ  2013تكببدز ب 207

تسَ ًٕٜٛٝرت َهعبٚ ،تعٛد احلص ١األنرب َٓ٘ إىل ايصبني ثبِ األزدٓبتني ( )23تسًٜٝبٕٛ
َببرت َهعببب ثببِ اجلصا٥ببس ( )20تسًٜٝببَ ٕٛببرت َهعبببٚ ،تببأت ٞايٛالٜببات املتشببد ٠ايسا٥ببد٠
عاملٝا يف إْتاز ايػاش ايصخس ٟيف املستب ١ايسابع ١ب( )19تسَ ًٕٜٛٝبرت َهعب،أَبا زٚضبٝا
ٚايبيت استٝاطاتٗببا نبببريَ ٠ببٔ ايػبباش ايطبٝعب( ٞايتكًٝببد )ٟتببأت ٞيف املستببب ١ايتاضببع ١ب()8
تسيَ ٕٛٝرت َهعب تتًٖٛا ايرباش ٌٜباستٝاط ٞقدز ب ( )7تسيَ ٕٛٝرت َهعب.
أَا بايٓطب ١يالستٝاطٝات ايعامل ١ٝيًػاش ايطبٝعٚ ٞعطب دزاضبتٓا فبإ عًُٝب ١املكازْب١
بني سذِ استٝاط ٞايعػبس ايبد ٍٚايبيت متتًبو أنبرب استٝاطٝبات َبٔ ايػباش ايصبخس ٟيف
ايعامل ٚاستٝاطاتٗا َٔ ايػاش ايطبٝع ٞيًفرت.)2013 -2009( َٔ ٠
جدوه ( ) 4االحتياطيات العاملية املؤكدة وَ الغاز الطبيعي لمفرتة وَ ( )2013 -2009بميوُ ورت وكعب

2013
8.735
3.200
323
4.504
2.022
360
3.650
655
48.810
459
72.718

2012
9.461
3.051
333
4.504
2.022
360
3.730
646
48.676
460
73.243

2011
8.627
2.853
359
4.504
1.897
349
3.759
625
46.000
417
69.390

2010
7.717
2.751
379
4.504
1.983
349
3.225
607
46.000
358
67.863

2009
6.928
3.090
399
4.504
1.727
359
3.145
593
44.900
365
66.010

Countries
U.S.A
China
Argentina
Algeria
Canada
Mexico
Australia
South Africa
Russia
Brazil
Total

املصدر.]13[OPEC Annual stateside Bulletin June 2009-2015 :
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اضببتٓادا إىل تكببدٜسات االستٝاطٝبببات املجبتببَ ١ببٔ ايػببباش ايطبٝعببٚٚ ٞفببل اجلبببد)4( ٍٚ
ْالسغ إٕ زٚضٝا تٓفسد باملسنص األ َٔ ٍٚسٝح استٝاطاتٗا سٝبح تكبدز بٓشب 52 ٛبًٝبٕٛ
َرت َهعب ٚتصاٜدت استٝاطاتٗبا تبدزدنٝا ستب ٢بًػبت  48.8بًٝبَ ٕٛبرت َهعبب يف عباّ
ٚ 2013تكببدز بٓطبببَ % 24.4 ١ببٔ االستٝاطٝببات ايعاملٝبب ١املجبتبب ،١تببأت ٞإٜببسإ يف املسنببص
ايجاْ َٔ ٞسٝبح سذبِ االستٝاطٝبات املجبتبَ ١بٔ ايػباش ايطبٝعب ٞتبًبؼ َتٛضبط استٝاطاتٗبا
يًفببرتَ ٠ببٔ  2013 - 2009حنبب 33.5 ٛبًٝببَ ٕٛببرت َهعببب ،ثببِ تببأت ٞايٛالٜببات املتشببد٠
األَسٜه ١ٝيف املسنص ايجايح سٝح قدزت استٝاطاتٗبا بٓشب 6.928 ٛبًٝبَ ٕٛبرت َهعبب
ٚتصاٜدت استٝاطاتٗا ستٚ ٢صًت يف عاّ  2012حنب 9.36 ٛبًٝبَ ٕٛبرت َهعبب ،إال إْٗبا
تسادعت االستٝاطٝات ستٚ ٢صًت  8.73بًَ ٕٛٝرت َهعب يف عاّ .2013
اثر االستّالك يف الطمب عمى الغاز:
ًٜعب االضتٗالى دٚزا َُٗا يف عًُٝب ١ايطًبب عًب ٢ايػباش ٚبايتباي ٞاضبتكساز األضبعاز،
يرا فإ بعض ايد ٍٚتتًصدز َسانص َتكدَ َٔ ١إْتاز ايػاش إال أْٗا أٜطا تأت ٞيف َكدَ١
ايد ٍٚاملطتًٗه ١يًػاش ٜٚعٛد ذيو إىل تٓٛع ايكاعد ٠ايصٓاعٚ ١ٝغريٖا.
جدوه ( )5االستّالك وَ الغاز الطبيعي لمفرتة وَ ( )2013 -2009بميوُ ورت وكعب.
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2.8361

2.8362

218.61

2...

2838618

Total

EIA/AR/ world shale gas and shale gas Resources: An Assessment of 137 shale for
املصدر[12]- :
motions in 41 countries outside the United States. June 2013.

ْالسبببغ َبببٔ اجلبببد ٍٚإٕ انبببرب ايبببد ٍٚاضبببتٗالنا يًػببباش ايطبٝعبببٚ ٞايبببيت تطبببتًٗو
َاٜكازب َٔ ْصف االضتٗالى ايعامل ٖٞ ٞايٛالٜات املتشد ٠األَسٜه ١ٝاييت تصاٜبد سذبِ
اضتٗالنٗا َٔ  648.7بًَ ٕٛٝرت َهعب يف عاّ  2009إىل  737.2بًٝبَ ٕٛبرت َهعبب
يف عاّ ٚ ،2013تبأت ٞزٚضبٝا يف املستبب ١ايجاْٝبَ ١بٔ سٝبح االضبتٗالى سٝبح ٜكبدز سذبِ
اضببتٗالنٗا بٓشبب 390 ٛبًٝببَ ٕٛببرت َهعببب يف عبباّ  ،2009تصاٜببد ستببٚ ٢صببٌ أقصبب٢
َطت ٣ٛي٘ يف عاّ  2012بٓش 416.3 ٛبًَ ٕٛٝرت َهعب ،إال اْ٘ تٓاقص بػهٌ ْطبيب
ْعسا يعٗٛز َٓافظ ددٜد  ٖٛٚايػباش ايصبخس ٟايبر ٟمتتًبو زٚضبٝا استٝاطٝبات ضبخُ١
َٓ٘ َٔٚ .ثِ تأت ٞإٜسإ اييت ال تكٌ أُٖٚ ١ٝتػهٌ ْطبَ ١تُٝبصَ ٠بٔ االضبتٗالى ايعباملٞ
سٝح ؼتٌ املسنص ايجايح ٜٚبًؼ َتٛضط اضتٗالنٗا  162.5بًَ ٕٛٝرت َهعب.
َببٔ املالسببغ ممببا ضبببل إٔ نببجري َببٔ ايببد ٍٚمتتًببو استٝاطٝببات ضببخَُ ١ببٔ ايػبباش
ايصببخسَ ٟجببٌ ايصببني ايببيت تتصببدز املسنببص األ ٍٚعاملٝببا ٚاملسنببص ايجبباَْ ٞببٔ سٝببح
استٝاطاتٗا َٔ ايػاش ايطبٝعٚ ٞي ٛالسعٓا إ سذبِ االضبتٗالى َستفبع ٜٚبأت ٞيف املسنبص
ايجببباْ ٞبعبببد ايٛالٜبببات املتشبببد ٠األَسٜهٝبببٚ .١نبببريو بايٓطبببب ١يسٚضبببٝا فإْٗبببا متتًبببو
استٝاطٝات َبٔ ايػباش ايطبٝعب ٞسٝبح ؼتبٌ املسنبص األٚ ٍٚمتتًبو استٝاطٝبات َبٔ ايػباش
ايصخسٚ ٟؼتٌ املسنص ايجاْ َٔ ٞسٝح سذِ االضتٗالى يًػاش ايطبٝع.ٞ
االستنتاج والخاتمة:
 ال تٛدد َصادز آَٓ ١يًطاقٜ ١عتُد عًٗٝا عًَ ٢طبت ٣ٛايعبامل غبري ايبٓفط ٚايػباش ،إالإٕ تهايٝف تكٓٝات اضتخسادٗا غريت ضٝاض ١ايد ٍٚاإلْتادٚ ١ٝبايتاي ٞتػٝري ضٝاضب١
ضٛم ايطاق ١ايعامل.ٞ

 إٕ تكٓٝات احلفس األفكٚ ٞايتهطري اهلٝبدزٚيٝه ٞايبيت طبكبت يف ايٛالٜبات املتشبد٠قببد ال تطببتطٝع تطبٝكٗببا يف د ٍٚأخببس ٣يتأثرياتٗببا ايطببًب ١ٝعًبب ٢ايب٦ٝببٚ ١تػببح املٝبباٙ
ايالشَ ١يعًُٝات احلفس.
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 نجري َٔ األسٛاض املهُٓٝب٘ يف ايٛالٜبات املتشبد ٠مت اعتبازٖبا ذلعبٛز ٠إىل إٔ ٜبتِتطٜٛس تكٓ ١ٝأنجس صداق ١يًب.١٦ٝ

 إٕ ظٗٛز ايػاش ايصخس ٟمل ٜهٔ ي٘ تأثريا ضبًبٝا عًب ٢ايبد ٍٚاملٓتذب ١يًػباش ايطبٝعبٞٚيهٔ عدّ تبٛفس ايعبسٚف املالُ٥بٚ ١ايكبٛاْني ايتٓعُٝٝبٚ ١ايتكٓٝبات الضبتخساز ايػباش
ايصببخس ٟيف بعببض ايببد ٍٚأد ٣ذيببو إىل عببدّ اضببتػالٍ ٖببرا املببٛزد االقتصبباد ٟيف
ايٛقت ايسأٖ.

 إٕ ازتفاع تهايٝف إْتاز ايػاش ايصخسٜ ٟؤد ٟإىل اخنفباض اجلبد ٣ٚاالقتصبادٚ ١ٜالٜعين ذيو عدّ أُٖٝتب٘ َطبتكبال ،فباإلَهبإ إدنباد تكٓٝبات ددٜبد ٠تكًبٌ ايتهًفب١
ٚتسفع ايطاق ١اإلْتاد.١ٝ

 ضعس ايػاش ايصخس ٟذندد عً ٢ض ٤ٛإَهاْ ١ٝايٛص ٍٛإيٝب٘ ٚايكبٛاْني ايبٝ٦ٝبَٚ ١بد٣قسب َٔ ١ايبٓ ١ٝاألضاض ١ٝيًػاش ايطبٝع.ٞ

 شٜاد ٠اإلْتاز يًٓفط ايصبخس ٟأد ٣إىل شٜباد ٠ايهُٝبات املعسٚضبَ ١بٔ ايػباش ايطبٝعبٞٚبايتاي ٞإىل اخنفاض األضعاز ايعامل ١ٝيًػاش.

 إْػبببا ٤إطببباز تٓعُٝببب ٞيعًُٝببب ١ايتهطبببري اهلٝبببدزٚيٝه ٞاملطبببتخدّ يف إْتببباز ايػببباشايصخسْ ٟعسا ملا ٜسافل ٖر ٙايعًُ َٔ ١ٝأضساز ب ١ٝ٦ٝخطري.٠

 يطببُإ ايتػببػ ٌٝبايطاقبب ١ايهاًَببٚ ١اجلببد ٣ٚاالقتصبباد ١ٜفببإ عًُٝبب ١االضببتجُاز يفَػازٜع ايػاش تتطًب عكٛدا ط ١ًٜٛاألدٌ.
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