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 چکیده

هایگیریتصمیمرساختاردرونیوبررسینقشمنابعغیرمتعارفنفتببهمقالهنیا
دیکهمنابعجددهدمینشاناوپك.نحوهتعاملاعضادرسازمانپردازدمیاوپكسازمان
.ازدهدمیقرارریسازمانراتحتتاثنیدرونایریگمینحوهرفتارمتقابلوتصملینفتش

کهجا یاختالفاتساختارریتأثتحتهمواره،یالمللنیسازمانبنیوقدرتاگاهیآنجا
کهقسمتعمدهآندرخارجنفتنامتعارفمنابعازدیسازمانبودهاستوتولنیدرونا

وسازمانایندروندراختالفاتقیتعمبهتواندیماوپكاست،یاعضاینیازحوزهسرزم
یهاناوپكدراقتصادجیگذارریثتأزانیدرمیاساسرییهرگونهتغنجامد،یبآنهامیترمای
یخیتارمتغیرازاستفادهبانوشتارنی.ادهدقرارریثتأتحتراآنیوجودتیتواندکلیم

منابعازنفتدیتولیآتیکمیوهایسنارباآنانطباقواوپكسازماندروناختالفات
بینبازاربهلینفتشریکهورودوتداوممتغرسدمیجهینتنیبهارمتعارفیغومتعارف
گسیختگیهمویاازاوپكعاملتداومواستحکامسازمانتواندمیهمزمانانرژی،المللی

بعدازچندیندههفعالیتدربازارانرژیجهانیشود.المللیبیناینسازمان
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 مقدمه
هعنوانیكرقیبجدیمنابعمتعارفوسنتیبهبازارطیچندسالگذشته،کهشیلنفتب

ارزیابیت است، شده وارد جملهأنفتخام مواردیاز ثیراتاینمنبعجدیدانرژیفسیلیبر

راهبردیآنویاسنجشپتانسیلقیمتنفتخامویاتحقیقدرخصوصاثراتژئوپلتیكو

ایندرحالیاستکهخودجلبکردهاست.تولیدازاینمنابعبیشترینتوجهپژوهشگرانرابه

هژالمللیویتواندتنهاسازمانبینبیشوپیشازهمهچیزمی،تولیدازمنابعنامتعارفنفتشیل

ایکهباکاستنازقدرتنفوذآندرثیرقراردهد،بهگونهأبازارنفتخامیعنیاوپكراتحتت

مختلکندکهحتیصورتیونسازمانیرابرگیریدبازار،روندمناسباتدرونیاعضاوتصمیم

عدماهتماممحققینبهتأثیرمنابعجدیدنفتبرآیندهوجودیآنرابهشدتبهچالشبکشد.

اوپك سازمان آینده و ساختار ادبیاتداخلی در هم زمینه این مقاالتدر کتبو در هم

حققینداخلیرادرزمینهمنابعنامتعارفآنچهبیشازهمهنظرماست.مشاهدهقابلالمللیبین

اندازیازوضعیتچیستینفتوگازشیلوارائهچشمجدیدتولیدنفتبهخودجلبکرده،

هایفرارویآمریکادراستخراجنفتوگازاینمنبعدرسبدانرژیایاالتمتحدهوبیانچالش

براینشاندادنتالشدرجهانوبررسیپیامدهایاقتصادیوژئوپلیتیکیآنوهمچنینشیل

شدهاستبهتالشهمچنین.(8939بودهاست)احمدیلفورکی،تأثیراتاحتمالیآنبرایران

برداریازمنابعغیرمتعارفانرژیشیلتاچهمیزاندرتحققکهبهرهادهشوددپاسخسوالاین

فارسدرراهبردرجایگاهخلیجخودکفاییانرژیآمریکامؤثربودهواینمسئلهچهتأثیراتیب

عالوهبراینتالششده.(879-8939:832)عربعامری،امنیتانرژیآمریکاخواهدداشت

 مناسباتاقتصادیاستتا انرژیو بازار اثرازدریچه برمنابعجدیدومتعارفهیدروکربنی،

-8938:822)درخشان،شودمیالمللیدرمنطقهخاورمیانهوجهانبررسیروابطسیاسیوبین

شرحجایگاهوموقعیتبرتروروندوابستگیآمریکابهانرژی(.دراینمیانپرداختنبه883

فارسخلیجوخاورمیانه ازموضوعاتمورداهتمامدرسیاستخارجیایاالتمتحده همواره

(.18-8931:41محققینایرانیبودهاست)آجیلی،

خار ادیباتتولیدشده اقتصادیشیلمنابعو بیشتربهجنبهراهبریویا بههاینفتیجینیز

کشورهایعربآنبراقتصادثیرأتآمریکاولاقتصادیمرتبطباشیلدرئاستوضیحمخصوص

وانرژیبازارجهانی،کلیت(Westphal, 2014)انرژیبازاردرفارسوموقعیتجدیدآنهاخلیج
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استقاللانرژیبهخصوصتأثیراتژئوپولتیك(L. O’Sullivan, 2014ثیراتژئوپولیتیكآن)أت

خاورمیانهودرمنطقهواشنکتندرراهبرداحتمالیتغییراتوآمریکابهویژه،واردکنندگانغربی

 ,Howaldپردازند)میسیاستخارجیایاالتمتحدهیتکل(وA. Emerson, 2014فارس)خلیج

2014 من(. انرژیاز تولید انرژیموضوع بازار تغییراتدر نامتعارفو و(T. Klare, 2015)ابع

ازجملهموضوعاتیدیگریبودهاروپاایورودنفتوگازشیلآمریکابرپیامدهایبهپرداختن

(.KOFOD, 2013کهازدیدگاهمحققیناروپاییحائزاهمیتدراینزمینهبودهاست)

یهااختالفاتوچالشنیاوپكومطالعهمهمترتعامالتدرونسازمانیبررسبامقالهاین

نیمتعارفبزرگترریمنابعمتعارفوغازنفتدیتولزانیمیکمیهااستفادهازدادهوسازماننیا

تأثیراتموجوددرخصوصپژوهشیخألتاداردسعیکا،یآمریعنیکنندهنفتجهانمصرف

ماهیتوجودیسازمان.ازآنجاکهکندپررااوپكلبرسازمانیدازمنابعنامتعارفشیتول

تأاوپكت .مینمنافعاعضایآناستأثیرگذاریبربازارنفتخاموکنترلقیمتبهمنظور

تواندبرهدفهرعاملیبهعنوانمانعیدراینزمینه،کهخارجازتوانکنترلیاعضایباشد،می

عنوانیکیا ایرانبه تبع به موسسینتشکیلاینسازمانو أتآنز باشد. اینمبنا،برثیرگذار

ساختارتواندبریچگونهملیازمنابعشدیشدنتولیپرسشاصلیمقالههمایناستکهتجار

استآنمقالههیفرضخاصاثرگذارباشد؟طوربهآنندهیطورعاموآهسازماناوپكبیدرون

ساختارهایدرونیدرییهمگراشیباافزاتوانندیمانرژیالمللیبینبازاربهلیشمنابعورودکه

عدممقابلدر.شودلیتبداوپكیبرابهیكفرصتجدید،یسازمانهایگیریتصمیمونحوه

آمده،پدیدفرصتازبرداریبهره ایندرنتیجهاختالفاتدرونسازمانیدرشیوهبرخوردبا

.شودمنجربهازهمگسختگیاینسازمانتواندمیجدید،پدیده


  المللي بیننظري جايگاه سازمان اوپک در انرژي و تجارت  فهم

 جنوب، و شمال یکشورها روابط ،یالمللنیب یمال روابط الملل،نیب تجارت که جاآناز

 سلسله و هادولت یخارج یاقتصاد استیس جهان، یاقتصاد مشکالت ،یتیمل چند یهاشرکت

 یانرژ یایدن موضوعات و یاقتصاد یهاتیفعال شدن یجهانست،یز طیمح چون؛ یموضوعات

 نیمتفکر(.8939:804،یپوراحمد) شودیم یبررس و بحث المللنیب یاسیس اقتصاد درحوزه

 در را یاقتصاد مسائل و موضوعات ،یعلم یهاشاخص بر دیتأک با کردند تالش گراواقع
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است،معروفیساختارییگراواقعایییگراواقعنوبهبعدهاکه،ییگراواقعبهیدیجد افتیره

(.8921:888رزاده،یمش)قراردهند نظر مد

یموردیپاشود،یمصحبتیفناوردرمیعظتحولكیایعمدهیفنشرفتیپازکهیزمان

یهادورهدریفنیهاشرفتیپکهچراکه،استانیمدردیتولیعملابعادایاجزایبررسازفراتر

یرونیااز.استشدهیصنعتیسازماندهویاقتصاددررفتارعمدهیوالتتحبروزموجببعد،

درتحولازمندینیفناوردرریچشمگیهاشرفتیپ،یاقتصادهردرکهداشتنظردردیبا

گرفتننظردربا(.848:8927یرمحمدیم)استیاسیس–یاجتماعروابطودیتولیسازمانده

نفتمنابعریتأثنحوهبهتوانیمجهانیاسیساقتصادتارساخازیجزئعنوانبهاوپكسازمان

روابطبرراتییتغنیااثراتیبررسآنمتعاقبوساختارنیادرسازماننیاگاهیجابرلیش

.پرداختوالتزدگاهیدیبرمبناسازماننیایاعضانیبیدرون

دیگویموالتزکنث نییتع،8دهدهنسازماناصل؛مولفهسهازمتشکلساختاركی:

هادولتیناتوانایییتواناکهآنجاازواست9هایتوانمندعیتوزو8اجزاایواحدهایکارکردها

نییپاایباالالمللنیبساختاردرراآنهاگاهیجاتواندیممعضالت،فصلوحلدرکارگزارهاایو

821:8931،یآرانیطالب)ببرد عیتوزنحوهکهابدییمرییتغیزمانتنهاستمیسساختارو(

نیادررایدیکلنقشآنچهنیبنابرا(.888:8939ان،یذاکر)کندرییتغواحدهاانیمدرهاییتوانا

هاستییتواناعیتوزکندیمفایایتئور ابد،یرییتغواحدهامشخصیکارکردهایوقتچراکه.

رندیگیمقرارگریکدیبایدیجدومتفاوترابطهدرینسبیتوانمنددرراتییتغاثردرواحدها

ینسبیهایتوانمنددرراتییتغموازاتبهواحدهاگاهیجانیبنابراو(887:8931،یآرانیطالب)

ساختاردراوپكگاهیجابرزینلیشمنابعازحاصلنفتگستردهورود.ابدیرییتغتواندیمآنها

درسازماننیاینسبییتوانادررییتغموجبکهچراداشتهرایریتأثنیچنجهانیاسیساقتصاد

.استشدهنفتمتیقکنترلودیتول

کهدیگویمنیلپیگرابرترابطهنیادر ،یاقتصادراتییتغجهینتدروزمانطولدر:

درشود،یمدگرگونآنهاانیمقدرتموازنهومنفردکنشگرانمنافعتحوالت،ریساوفناورانه

قدرتوشوندیممنتفعیاجتماعنظامدررییتغازهمهازشیبکهیگرانکنشازدستهآنجهینت
                                                                                                                                             
1. Organizing Principle 
2. Functional Differentiation 
3. Distribution of Capabilities 
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نظامکوشندیمدهند،قرارخودریتأثتحترایرییتغنیچنبتوانندکهآورندیمدستبهیکاف

قدرتدیجدعیتوزبازتابحاصلافتهیرییتغنظام.دهندرییتغباشدآناننفعبهکهیاگونهبهرا

بودخواهدآندیجدمسلطیاعضامنافعو وجوددریاسیسرییتغشرطشیپبیترتنیابه.

ازشیپکهاستیگرانکنشسمتبهقدرتعیتوزبازوموجودیاجتماعنظامانیمگسست

.(Gilpin,1984,290)برندیمسودنظامدررییتغازهمه

ثباتکهکندیماشارهوالتزیساختارییگراواقعیتئورچهارچوبدروخصوصنیهمدر

چراکهابد،یتوسعهجانبهچند،یانحصاربخششودکهیمجادیایزمانساختاركیدریاقتصاد

وابدییمکاهشزینهامتیقجنگاحتمالگریدیهامعلولوراتیتأثدادنرخباآندنبالبه

:8931،یرانآیطالب)شدخواهدترسادهزینآنهاتیریمدنحوهرقبا،طیشراشدنمساعدتربا

838 دریاصلیهادولتینسبقدرتومنافعاگرکند،یماشارهزیننیلپیگکهگونههمان(.

دگرگونینسبقدرتعیتوضکهباشدیابگونهقدرتروابطدررییتغاینکندیادیزرییتغنظام

برموثریرونیبتحولهرگونه.(8921:889رزاده،یمش) ماندیمیباقتعادلحالتدرنظامنشود،

تعادل،هآوردفراهمراگرانیبازرفتاررییتغتبعبهو"بازاردرتعادلعدم"موجباتکهبازار

یبرجایاسیسویاقتصاداموربریمهمیامدهایپخودنوبهبهکهشود،یمسببرایدیجد

تعاملوازاربیروهاینانفعاالتوفعلبهوابسطهکاملطوربه.اینتحولبیرونیگذاشتخواهد

درانتظارموردایوآمدهوجودبهراتییتغبهواکنشدرکهاستیفردماتیتصمازیاریبس

.اندگرفتهشکلینسبیهامتیق

نیلپیگیتئوراساسبربازاربهلیشورودبهواکنشدراوپك سازمانچهارچوبنیادر

ایاستمجبورکنشگركینوانعبه(8927:78،یرمحمدیم)"ستایاسهیمقاروش"بهموسوم

متشکلسازمانكیعنوانبهرقابتگردونهازایودهدوفقدیجدیتکنولوژنیاباراخود

شودخارج یاعضایالمللنیبگاهیجاارتقادرمثبتنقشیفایاجهتسازماننیاچراکه.

بهیزمانتنهاآنیاعضاواستشدهیگذارانیبنالمللنیبیاسیساقتصادساختاردرشیخو

ریغدرباشدآنهامنافعجهتدرسازماننیاکارکردکهماندخواهندبندیپاسازماننیاقواعد

آنهامنافعریمغاکهراییهامیرژاستممکنهادولتدیگویمکراسنرکههمانطورصورتنیا

(.Krasner, 1981,125)کنندنابودراهستند



 (82)پیاپی82بهار،82شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 232
 

 اوپک نسازما در روندها و روابط

 تیتثب و لیتشک
از 8383آوریلسال که ابتکارعبداهللطریقینماینده به آلفرنسوعربستان پرز سعودیو

بهطور،نمایندهونزوئال،درحاشیهبرگزاریاولینکنگرهنفتیعربدرقاهره،براینخستینبار

وغیرعربدرآنجدیدربارهامکانایجادسازمانیکهتمامکشورهایتولیدکنندهنفتعرب

هایبزرگنفتی،بدونمشورتشرکتکه8340آگوستتاتبادلنظرهاییشد؛شرکتکنند

کاهشدادند را قیمتنفتخام نفت، کشورهایتولیدکننده دربا سببشدندکه سپتامبرو

عراق،عربستانسعودی،کویتو8340 نمایندگانپنجکشوراصلیصادرکنندهنفت)ایران،

سیسسازمانکشورهایصادرکنندهنفتأبهطوررسمیتبیایندودربغدادگردهمونزوئال(

رااعالمکنند،کمترازدوسالگذشت.بااینکهاینسرعتعملنشانازهمراهیو)اوپك(

نفتجهتایجادسازمانیمتشکلبرایمدیریتقیمتجهانیهم دلیکشورهایصادرکننده

موضوع،در8348ژانویهمدرنیمهدو،پسازتشکیلسازمان،جلسهنفتداشت،اماازنخستین

در.هایاولیهاختالفدراوپكشروعبهرشدکرد،هستهبراینفتخاماعضانحوهبازاریابی

ایرانواعرابنیز8343سال اوپكرابطه ثیراختالفاتسیاسیایرانوعراقبهأتحتتدر

نواعضایعربدرخصوصنحوهاستفادهازدرآمدهاینفتیهمزمانبینایرا،تیرگیگرایید

 نیا مجموعدر8بهوجودآمد.اعضاواستفادهاعرابازنفتبهعنوانکاالیسیاسیمناقشاتی

 دنیرس تایول کند ابراز و احراز را خود تیموجود توانستعمدتاً خود عمر اول دهه در سازمان

 دهه نیا درچراکه.داشت الزم ادییز زمان هنوز نفت جهاندر مؤٌثر و فعالگریباز كی نقش به

  (.8930:889زاده،حشمت)شتدایاریبساثرگذاری استیس



 شدن اختالفات  کمنفت و  متیق شيافزا
درمیاناختالفاتداخلی،افزایشقیمتنفت،با2083اواسطدههوتا8370ورودبهدهه

گونه به رنگشد، اوپكکم اعضای ای شاهد جهان تاریخ همین از قدرتاوجکه گیری

تأثیرگذاریاینسازماندراقتصادوحتیسیاستجهانیبود.وجودسطحیازدرآمداقتصادی

اختالفات که اینمدتباعثشد خروجیتصمیماتسازمانیدر از رضایتنسبیاعضا و
                                                                                                                                             
1. mees.com: 1969 



سازمان اوپک روندهایرمتعارف نفت )شیل( و یمنابع غ  233 
 

اختالفبینعراقوه؛موردیپیشآمدهبیناعضایاوپكبهسرعتحلشود،بهعنواننمون

الجزایردرخصوصاتهامالجزایربهعراقدرتخفیفگستردهدرمدیترانهولزومازبینبردن

 میاناعضا درمجموعدردهه.درسازمانحلوفصلشد8374آوریلدرتفاوتقیمتدر

اوپك در دوران،دواستراتژی این در شد. بدل ایکنندهقدرتتعیین به میالدی،اوپك8370

ایندوراهبردصورتگرفت بندیصف و گرفت شکل به توجهبهنوععالیقآنها با :اعضا

میالدی8320(.باورودبهدهه8930:889زاده،استراتژیسهمبازارواستراتژیقیمت)حشمت

قیمت کماکانووجودمازادعرضهدربازارکه بود، برایکاهشتحتفشارقرارداده را ها

بندیبرروینظامسهمیه،درلندن8329کهدرجلسهوزارتیاهنگیمیاناعضاسببشدهم

 قیمتتوافقحاصل جهتکنترل اینمقطع در نفتهمشود، تولیدکنندگان میان گراییدر

ترقیب نیز تولیدکنندگانغیراوپكرا بهکرداوپكچنانبودکهتهدیدسقوطبازارها، که

(.Mees:1983)ابندیاریاعضایاوپكبشت


 هااختالف شيافزا و نفت متیق کاهش
قیمت بیشتر کاهشهرچه و نفتخام بازار در افزایشمازاد ها،با سال آغاز 8328از

 آغاز اوپكمجددا اعضای میان قیمتدر سر خلیجشداختالفاتبر اعضای میان فارسو.

درنتیجهاعضابهتخطی،سنگینو...هایسبكوآفریقاییاوپك،میانتولیدکنندگاننفتخام

هاختالفاتسیاسیمیاناعضابدرچنینشرایطیتشدیدهایتوافقشدهرویآوردند.ازسهمیه

مقرراتتعیینقیمتراتعلیق8328اوپكدراواخرسالسببشدکهخصوصایرانوعراق

Mees):1985)کند ،بهعنوانرهبرشورویسببشدهبودکههاقیمتکاهشفشاربااینکه.

تولیدکنندگانبرایکنترلقیمتیکیازدوبلوکجنگسردوصادرکنندهبزرگنفت با ها

تولیدکننده8بیناعضایاوپكواینیزنامهتفاهمکندواوپكوغیراوپكشروعبههمکاری

همچنانبودامابهامضارسیده،8324مارس88غیراوپكبرایکنترلتولیدوافزایشقیمتدر

ایکهدرفضایکامالبهگونه.mees):1986 )برجابوداختالفاتمیاناعضایاوپكعمیقوپا

عراقایران،لیبیوالجزایردریكبلوکقرارداشتندوعربستان،قطبیشدهدروناینسازمان،

ایناختالفعربستانوشرکایش در داستانبودند. سویدیگر متحدانشاندر بهشدتبرو

ایندرحالیبودکهایرانوشرکایشبرکاهشتولید،کیدداشتندأهمکاریاعضایغیراوپكت
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سقفتولید،اینمناقشهبزرگباپذیرشفشردندایپایمیاعضایاوپكدرچهارچوبسهمیه

بهاتمامرسید.اعضاتوسط8324میلیونبشکهدرآگوست84یعنی8321سال


 در بازار و کاهش تنش در اوپک  ينسب ثبات رد،س جنگ انيپا
ایران،.پسازجنگنفت،آخریندههقرنبیستمبرایاوپكبانوعیثباتوانفعالتوأمبود

هایآمریکاوغرببودهوعراق،لیبیسهعضومهمومعتبراوپكدرگیرانواعفشارهاوتحریم

تولیدوقیمتنفت.مدیونآمریکابودنددیگرکشورهایخلیجفارسعضواوپكنیزممنونو

(.در8930:889رفت)حشمتزاده،اوپكبرخالفنوساناتیکهداشتباشیبمالیمیباالمی

وقیمتشدبهلطفخروجنسبیعراقازبازارنفتجدالمیاناعضاکمتر8330دردههمجموع

8331نژوئدراواسطایندههودرایکهبهگونهکرد،نفتنیزتاحدودیروندثابتیراطی

،جهتجلوگیریازایجادمجددتنشندهبودقیمتبهتوافقرسیدساختاردرخصوصکهاعضا

 درونسازمان، در رها حلنشده کلرا انتخابدبیر دسامبر.mees):1994کردند)موضوع در

های،بررویتعیینسهمیههایآنانسالعدمتطابقمیزانتولیداعضاباسهمیه8پسازو8337

شدجدیدتوافقحاصل قیمتنفتبهعلترکودودرزمانکاهشدراواخرایندهه،حتی.

جهانی مارس،اقتصاد اواخر در سازمان این وزارتی جلسه 8332در وبین اوپك اعضای

.حاصلشدکاهشتولیدتوافقهمنظورکشورهایتولیدکنندهغیراوپكب

ترکیبنیروهایبازار،سفتهبازیودیگرعواملباعث،علیرغماینکه88رنباورودبهق

تشدیدمشکالتعراقبهعنوانشدهبوند،8001تشدیدنوساناتقیمتدرسالوطیتغییرشرا

اختالفاتداخلاینسازمانچندانسببشدعضوموثراوپكودرنتیجهباالماندنقیمتنفت

موفقایکهاوپكزمانکماکاندرمسیرهمگراییگامبردارد،بهگونهتااینسامهمجلوهنکند

ودرراستایایجادثباتاستراتژیدرازمدتخودراتدوینوتصویبکند8008درسالشد

توسعهپایداروبهبودمحیطزیستبهسویهمگراییگامبردارد تداومدربازارهایانرژی، .

وقبلازبروزبحرانمالی8002کهتاپیشازاواسطسالدهمگراییدرسازماناوپكسببش

.دبرسخودتاآنزمانیدرسطحجهانورکوداقتصادی،قیمتنفتبهباالترینحدتاریخ
 

 اوپک سازماناختالفات در  ساختار
هایرفعاختالفاتورسیدنبهتوافقاتدردروناینمروریبرنحوهتعاملاعضاوشیوه
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هایموجوددرمیانموسسینوبعدهایاعضایسازماناوپكدهدکهشکافانمیسازماننش

می دوبخشکلیتقسیمرا اختالفاتوایدوئولوژیك-اختالفاتسیاسیکرد:بندیتواندر

وغیرسیاسی.تکنیکی



 کيدوئولوژيا -ياسیاختالفات س
اوپكایدوئولوژیك-اختالفاتسیاسی سازمان ابتدایدرون از باکه تاکنون تشکیلآن

شتهادامهداهمچنانهایمتفاوتبندیشدتوضعفوبلوک تقسیماند؛ خودبهدوزیرگروه

می غیرعرببندیاختالفاتدردسته،نخستشود: اینسازمانهاینژادیمیاناعضایعرببا

اینزمینهمی.است نزاعدر اعضایغیرعربکشورهاینفتتوانبه خصوصدرخیزعرببا

ایدئولوژیكاختالفات،دوماشارهکرد.ابتدایتشکیلسازماندرکسبکرسیدبیرکلیاوپك

چهارچوبجنگسردمیانکشورهایعضواینسازمانکاپیتالیسمودر-درغالبنزاعمارکسیسم

بهعنوانبودهکههمواریبستریبرایکشمکشمیاناعضایاینسازمانبهشمارآمدهاست.

دیدگاهایران؛سیساوپك،دودیدگاهعمدهوجودداشتأمذاکراتاولیهبرایترجریاند؛مثال

سیساوپكقصداقتصادیوافزایشدرآمدازطریقتاثیرأنزدیكبهبلوکغربکهصرفاازت

هایمستقیمدرتعیینبهایجهانینفتراداشتوخواهانرویاروییسیاسیباغربوشرکت

 انگیزهبزرگنفتینبود. با عراق به متعلق دیگر بردیدگاه عالوه که امپریالیستیبود هایضد

.ببرداهدافاقتصادی،درپیآنبودتاازنفت،بهعنوانیكحربهبالقوهسیاسیعلیهغرببهره

اوپكدرزمینهبازارانرژیدرچهارزمینهمشترک:رسیدنبهثبات؛قدبودندتچراکهاینگروهمع

هماهنگیدرتعیینهایبزرگنفتی،تشکیلیكجبههمتحددربرابرشرکتذارینفتی،گقیمت

.میزانتولیدوتحقیقدربارهمعیارهایقیمتگذاریجهانینفتباشورویهمگاماست


 ياسیرسیو غ يکیاختالفات تکن
تکنیکی فنیاختالفات بو اعضا میبین اطالق اختالفاتی ه زمان در که تعیینشود

هایایناختالفدرزمان.کندبروزمیقیمتنفتهایعملیاتیجهتمشخصکردنمکانیزم

هایدرسالشدبهآناشارهپیشترمتفاوتیبهخودگرفتهاست.همانطورکههایمختلفشکل

نحوهتعیینحوزهجغرافیاییبرایتجارتنفتاتبهاختالف،گیریسازماناوپكنخستشکل
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میالدیایناختالفبهفورمولتعیینقیمتنفتوسقفتولید70مادردههاشد،میمربوط

کشیدهشدهاستو،تاکنونایناختالفبهتعیینمیزانسهمیه20کشیدهشدوازنیمهدومدهه

اکنونمیزاناختالفاتدرخصوصتعینمیزانسهمیهاعضاستکهتوافقاتدردرونسازمانرا

کشد.بهچالشمی
















 : ساختار اختالفات در درون سازمان اوپک1 شمارهنمودار

 

 دیحجم تول ونفت  متیق
 هایفعالیت و باآنکهقیمتنفتبهعنوانیكکاالیباارزشواستراتژیك،باعوامل

سیاسیونظامیکشور اجتماعی،اقتصادی، کلیهعواملسیاسی، ارتباطیتنگاتنگداردو ها

کنندهبربهاینگیهمدرکشورهایتولیدکنندهوهمدرکشورهایمصرفاقتصادیوحتیفره

نفتموثرهستند،بااینحال،قیمتنفتنیزمانندهرکاالیدیگربهمیزانعرضهوتقاضایآن

هاوتداخلوبرهمکنشبستگیدارد.اگرچهارزیابیمیزانعرضهوتقاضایبهدلیلپیچیدگی

چ سادهنزدیكعواملبایکدیگر ندانکار 8929اینیست)میبدی، همین888: اینحال با .)

هاگذاری،میزانتولیدودرنهایتقیمتبینیمیزانعرضهوتقاضااستکهبرحجمسرمایهپیش

قیمت این مجددا و هستند سرمایهموثر که هستند بازار در موجود بههای را گذاران

گذاریجدیدموجبعرضهکنندکهاینسرمایهقمیگذاریبیشتردرصنعتنفتتشویسرمایه

کردنبازار،موجبپیشیگرفتنعرضهازتقاضاعشودتاآنجاکهبااشبابیشترنفتبهبازارهامی

نهایتسقوطقیمت در میو میها همچنانادامه اینچرخه و نقطهشود به اینمعادله یابدتا
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 ذکر به الزم اینجا برسد.در تصمیماتاعضایسازماناوپكدرتعادلخود از غیر استکه

خصوصمیزانعرضهونحوهکنترلقیمتدربازارنفتخام،عواملمتفاوتیدیگرینیزدر

تعیینمیزانعرضهوتقاضادربازارنفتموثرهستندکهبرخیازآناندرمقیاسخرد،دارای

تریهستند.بهایپایهیآثاربلندمدتوتعدادیدیگردرمقیاسکالن،دارا8آثارکوتاهمدت

گیرند.دراینحالتتفاوتنفترامعموالهزینهتولیدآنبهعالوهارزشذاتینفتدرنظرمی

رود.درشرایطافزایشبینقیمتبازارنفتوبهایپایه،حاشیهسودتولیدکنندگانبهشمارمی

بیشترافزایشیابد،تولیدکنندگانسعیهاوحاشیهسودهرچهتقاضاوکمبودعرضهکهقیمت

برداریازشرایطبازارهرچهبیشتربرتولیدجاریومیزانکننددرقدماولوبهمنظوربهرهمی

هاینفتودرنتیجهحاشیهسودشدنبازار،قیمتععرضهخودبیفزایند.باافزایشعرضهواشبا

لیدکنندگانبهناچارکاهشویاتوقفتولیدازکند.دراینحالتتوتولیدشروعبهکاهشمی

دهند.ایندستورهایدرحالتولیدرابرایجلوگیریازضرربیشتردردستورکارقرارمیمیدان

تواندرخروجیتصمیماتونتایججلساتاوپكهایدولتینفتمیکاررادربخششرکت

لیدکنندگانبزرگغیراوپكمانندودرمواردیحتیتصمیماتمشترکاعضایاوپكباتو

المللیکهبخشهایبزرگبینروسیهونروژدرخصوصکاهشتولیددید.اماآنچهبهشرکت

دارندمربوط خود اختیار در مستقیم غیر و صورتمستقیم به را نفتجهان تولید بزرگیاز

بهمنظورمدیریتبازاروهایباالهایباهزینهشودتوقفویاکاهشتولیدازمیادینوچاهمی

هایتولیددرمناطقمختلفجغرافیاییهایخود،باتوجهبهمتغیربودنهزینهبهینهکردنهزینه

یكمیدانمشخصبرایچاه حتیدر متفاوتاستجهانو طولعمر مشخصاتو هایبا

(.8)نمودارشماره


                                                                                                                                             
واجتماعیمانندجنگ،کودتا،اعتصابات،عملیاتتروریستی،عواملسیاسی-8توانبهازجملهاینعواملخردمی.8

عواملاقتصادیمانندقدرتخرید،ضریباعتماد-8تحریموسایرعواملمشابهبهخصوصدرکشورهایتولیدکننده
دربخشمصرف ساز ساختو رونق بهره، نرخ صنعتی، سفارشاتوتولیدات نرخگنندگان، تجاری، و مسکونی های
گرمایبیشازحدوتعددوقوعطوفان-8یبیکار یا ووقوعامواجسرما وحوادثطبیعیغیرمترقبهدرآبوهوا ها

تغییراتدربازارعرضهوتقاضای-9مراکزتولیدومصرفکهمیتواندحجمتقاضاویاعرضهراتحتتاثیرقراردهد
هاوتغییراتگستردهدرحجمذخائراعالمینفتوفرآورده-1فراوردههاینفتیوبهخصوصمیزانبازدهپاالیشگاهی

وقوعرخدادهای-8وذخائرعملیاتی(SPR)هادرقالبذخائراستراتژیكسازینفتبهخصوصذخیرهسازیذخیره
تأثیرگذاردرصنعتحملونقلنفتخامازمنابعتولیدبهبازارهایمصرف.
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 ییایجغراف مناطق در دیتول یها نهیهز: 2شمارهنمودار

 

شوند.دراینخصوصهایباالبهترتیبازمدارتولیدخارجمیهاییباهزینهبنابراینچاه

(دریكبازهحدودا9هایدرمدارتولیدآمریکا)نمودارشمارهبررسیقیمتنفتباتعدادچاه

هاییکهدرآنکشورکندکهباافزایشقیمتنفتبرتعدادچاهسالهبهخوبیمشخصمی10

هایباهزینهتولیدباالتریكشودوباکاهشقیمتچاهشوند،افزودهمیمدارتولیدواردمیبه

شوند.بهیكوبهترتیبازمدارتولیدخارجمی




Data source: EIA (ACTIVE WELL), BP2016 (OIL PRICE) 
 دیدر حال تول یها چاه دتعدا و نفت متیق یبیترک نمودار :3شماره نمودار

 

چاهخ شدن هزینهارج با میادین و مصرفها بیشتر وابستگی باال، بزرگبههای کنندگان

هایباالیتولیدتولیدکنندگانسنتیاوپكرادرپیخواهدداشتچراکهاکثرمیادنباهزینه

هایپایینتولیددرکنندهقراردارندوبرعکسعمدهمیادینیکهازهزینهدرکشورهایمصرف
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(.9تحتکنترلاعضایاوپكبهرمندهستند)نمودارشمارهمناطق



 ياقتصاد رشد ونفت  متیق
ترینعواملموثربرتقاضایاینکنندهنفتیکیازمهمرشداقتصادیکشورهایمصرف

است بازار تعیینبهایآندر متعاقبا و خام افزایشقیمتنفتموجببروزکسادیو.ماده

شودوهمینامرموجبعمدهمصرفکنندهوواردکنندهنفتمیرکوداقتصادیدرکشورهای

(.بررسینمودارترکیبیقیمت8977:88شود)احمدیان،کاهشقدرکنترلاوپكبربازارمی

نشانمی دهد)نمودارنفتخامورشداقتصادیبهخوبیتأثیررشداقتصادیبرقیمتنفترا

دهدبا،اماتأخیراندکقیمتبهرشداقتصادینشانمی(.بااینکهایناثرمتقابلاست1شماره

یابد،باافزایشتقاضادربازاروافزایشقیمتافزایشرشداقتصادیتقاضابراینفتافزایشمی

هایکالناقتصادیدرجهانافزایشیافتهشود.هرچهبرقیمتنفتافزودهشود،هزینهنفتمی

رک اقتصادجهانیبا نتیجه یابدمصرفانرژیازودمواجهمیودر چنانچهرکودتداوم شود.

کاهشمواجهمیجملهنفتوفراورده براینفتخامدربازارکاهشهایآنبا تقاضا شود،

یابد،دراینحالتبازارشاهدکاهشقیمتخواهدبود،بستهبهعمقرکودوکاهشتقاضا،می

هاگردد.دراینحالتبرایکنترلقیمتمتمواجهمیبازاربامازادبیشتروکاهششدیدترقی

آورند.تولیدکنندگانبهکاهشتولیدرویمی

Data source: World Bank (GDP), BP2016 (OIL PRICE), 

 یاقتصاد رشد و نفت متیق یبیترک نمودار: 4نمودار شماره
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 يگذار هيسرمانفت و  متیق
کندوحاشیهسودهاشروعبهافزایشمیقیمتدرشرایطرونقبازاروافزایشتقاضاکه

یابد.دراینشرایطگذاریافزایشمیگذارانبهسرمایههرچهبیشترافزایشیابد،تمایلسرمایه

هادرهایجدیدموجبورودمنابعجدیدبهبازاروافزایشعرضهوکنترلقیمتگذاریسرمایه

هاخواهندشد.مازادعرضهسببکاهشقیمتمرحلهنخستودرصورتمواجهشدنبازاربا

بهثباتوپسازآنکاهش،موجبکاستهشدنانگیزهسرمایهرسیدنقیمت گذارانبرایها

شود.ادامهاینروند،بازگشتثباتبهعرضهواردکردنسرمایهبیشتروتوسعهمیادینجدیدمی

راهخواهدداشت.بررسینمودارترکیبیهارادردرازمدتباخودبههمودرنتیجهثباتقیمت

یافتهدربخشباالدستصنعتنفتوگازقیمتنفتومیزانسرمایه گذاریخارجیانجام

بهخوبینشان  میزانسرمایهآمریکا قیمتنفتو رابطه ایندهنده در گذاریصورتگرفته

(.8کنندهنفتاست)نمودارشمارهصنعتدربزرگترینکشورمصرف

Data source: bea.gov (FDI), BP2016 (OIL PRICE) 
 در بخش توسعه و استخراج نفت یخارج میمستق یگذار هیسرمانفت و  متیق یبیترک نمودار: 5شمارهنمودار

 

 در اوپک  ييهمگرا و نفت متیق
دییتول رفتار یهماهنگ:عمدهشاخصدویریگیپهموارهاوپكهدفیتمامکهنیابا

بوده،انحصارش قدرتاز استفاده با متیقبر سازماننیا دیتول رگذارییتأث و سازمان اعضا نیب

کهدادهنشانهاپژوهشیبرخنظراتدرخصوصرسیدناوپكبهایناهدافشمتفاوتاست.
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 هایداده در عربستانازریغ)اوپك سازماندیتولمجموع با اوپكاعضای تكتك دیتول انیم

ماهانه هایداده در عراق و وعربستان یفصل درنیا .ندارد وجود دییتول رفتار در یهماهنگ(

 نیا بلکه نبوده، نفت یجهان هایمتیق کنندهنییتع اوپك دیتولشده، مشخصکهاستیحال

.است اوپك دیتول کنندهنییتعکهاستنفت یجهان هایمتیقنیا و است معکوس ت،یعل رابطه

 اوپك کل دیتول و اوپك اعضای دیتول انیم مدت بلند بطهرا وجود انگرعدمیب جینتارونیااز

دادهنشانهاافتهیمجموعنیبنابرا،استاوپكدیتولبهنفتهایمتیقازتیعل جهتزین و بوده

سازماننیاواستنکردهعملموفقچندانخودیینهاهدفدوبهدنیازیدستدراوپكکه

8934:818،یطباطبائ)استبازاریقدرتفاقد زیننفتبازارعملکردکهاستیدرحالنیا(.

وتقاضاعرضه)بازاربنیادیناصولتوسطفقط کاالییكعنوانبهنفتوشودنمیتعیین(

کاالستاینکنندهتولید وکنندهمصرفکشورهایاقتصادیوسیاسیشرایط ازمتأثرراهبردی

(.8927:82رودباری،جمشیدی)

اعضاازكیهروستینسازماننیادراعضاهمکاریادامهبهیلزومفوقلیتحلیمبنابر

محدودکنندهمالحظاتبدونوخودمطبوعکشوراقتصادیویاسیساهدافبراساستوانندیم

یافتگیتوسعهدرجهزانیمبههیرونیابهلیتما.کنندعرضهبازاردروکردهدیتولنفت،یسازمان

کشوراقتصادیهایاستیسنوعوتکنولوژیویفنهایتوانمندی،ینفتدرآمدبهیوابستگو

آنهابودنریپذمتیقواوپكاعضاییهماهنگضعفیطیشرانیچندر.داردیبستگمربوطه

کشورهایوکنندگانمصرفژهیوبهخامنفتبازارفعاالنبرایرادییکلفرصتنیا

،یطباطبائ)کنندتمرکزخامنفتبازارتقاضاینبجارویبرشتریبتاآوردیمفراهمواردکننده

8934:818.)

براوپكبازارکهداردوجودزینیهالیتحلگریدیسواز بازاری"فامایتئور"اساسرا

تأثیرهاقیمترویبرسرعتبهالورودجدیداطالعاتدرآنکهکندیمیابیارزکارا

نبودهبرقراربررسی،مورددورهکلدرکاراییدادهنشانهادادهیبرخهرچند"گذارندیم

8930فتاحی،)است :892 یصادراترفتاریهمبستگنوعیبررسمنظوربهکهیپژوهشدر(.

یهادورهدرباالمثبتیهمبستگکهاستشدهحاصلجهینتنیاگرفته،انجاماوپكیاعضا

 ,Gatley, D)استشدههمشاهدنفتبازاردراخاللیهادورهدریمنفیهمبستگویعاد

&Javid, M, 2014.)ازیاریبسدراوپكموثریاعضانیبکهدهدیمنشانگریدیقیتحقجینتا
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نیهمجینتا.استبودهانیجردریسازماندرونیهمکارنهیزمدرمتقابلعملیاستراتژموارد

نیمهمترازمانسازنیایاعضانیبزینتیاکثرازتیتبعراهبردکهدهدیمنشانقیتحق

(.8934:81،یخاتم)استبودهاعضاماتیتصماتخاذیهاهیرو

وآراییهمگراواجماعندیبرآاوپكییکاراوقدرتگرانلیتحلازگریدیبرخمنظراز

استآنمناسبیریکارگبهوقوتنقاطوقدرتعناصربیترک ییهمگراانیمتعارض.

ندیآبروشدهسازماننیاییایپوازمانعاوپكیهانامهبریاجرادریملمنافعویسازمان

کردهلیتبدمنفعلاماموثریسازمانبهرااوپك،یجهانتحوالتوسازماننیایدرونمشکالت

گروه)ندارددستدرراعملابتکاربرنامه،یداراومجهزدشمنانورقبامقابلدرکهاست

82-83:8927الملل،نیب قرنمینیطاوپكکههستنداعتقادنیابرزینیگریدنیمحقق(.

بودهارویرویالمللنیبیاسیرسیخطاریبسلیمسابااش،اقتصادیاهدافوابعادوجودباعمرخود

وماندهجابرپاوجودنیابایولکرده،تجربهراجدیییدهایوتهدهافرصترهگذرنیاازو

(.8938:81،ینیمع)دادخواهدادامهزینخوداتیحبه
 

 درون اوپک يل بر روندهایر شیثأت
بزرگچندانریاخیهاسالتایحترالیشمنابعازدیتولحجمکارشناسانازیاریبس

آنیداخلدیتولحجمدررامتحدهاالتیالیشرنفتیتأثدیتولکهنیاباوکردندینمیابیارز

رامتحدهاالتیاکردنخودکفاییتواناکهیاندازهابهراآناما؛کردندیمیابیارزمثبتکشور

رکوردبتواندکهنبودندلیقاراشانسنیاکایآمریبراهرگزنیبنابراند،تدانسینمباشدداشته

ستیزنامطلوباثراتهمراامرنیالیدلوبگذاردسرپشتنفتدیتولدرراعربستانوهیروس

نهیهزشیافزانیهمچنوشیپاالیهارساختیزوفتننقلوحملامکاناتکمبود،یطیمح

دالر800ازترنییپایهامتیقدربودندمعتقدمسرانجاوکردندیمانیبیمعدنمادهنیادیتول

داشتنخواهدرالیشنفتدیتولییتواناچکسیهبشکه،هردر یریگجهینتنیچننیبنابرا.

تواندینمکهچرابگذارداحتراماوپكقدرتهباستمجبورتینهادرکایآمرکهکردندیم

بهپاسخیپدرباتماماینارزیابیهابسیاری(.G. Salameh, 2013)ردیبگدهینادراسازماننیا

عملیتهاجمآنبهنسبتبود؟خواهدچهلیشبرابردراوپكواکنشکهبودندسوالنیا

خواهدزمانبستردرآنیابیارزدریسعواکنش،بدونایوکند؟یمعملیتدافعکند؟یم
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یتهاجمحالتباکردتالشاوپكابتدادرکهبودبیترتنیابهدادرخعملدرآنچهداشت؟

.کندیابیارزیخوببهراآنیبازارکششتیقابلحداقلایوکندخارجرقابتمدارازرالیش

رأسدرواوپك،رقابتگردونهازآنکردنخارجولیششکستیبراتالشدررونیااز

کاهشراخوددیتولآنهابرسدهمدالر80ریزبهنفتمتیقاگریحت؛کرددیتهدعربستانآن

اوپك،بازارسهمکسبیبراتالشدربرمبنایاینراهبردو(.iv-g.livejournal)دادنخواهند

.دادتیرضاخودیاعضاسودکاهشبه

كیبهآنلیتبدوبازارازیشتریبسهمکسبیبراپكاوتالشخصوصدرهابحث

اوپكراهبردنیاکارشناسانازیاریبس.کردجلبخودیسوبهراتوجهاتازیاریبسراهبرد،

لیشدکنندگانیتولیبراسودهیحاشکردنحداقلراهبردیمبنابریتالشرالیشنفتبانبرددر

بهاستبهتراوپكکهبودندموضوعنیایالقایپدرگریدیبرخوندردکیابیارزکایآمر

ازلیشکردنخارجنیبنابراودیتولسودکردنحداقلیبراتالشوهامتیقکاهشیجا

دهدوفقناخواندههمانیمنیاباراخودتاکندیسعوردیبپذراآنحضورتیواقعبازار،

(Behar, 2016.)

اوپكآنچهازسود،هیحاشرساندنحداقلبهراهبرداتخاذ تیموفقبودکردهمحاسبه

آنبرعالوهونشدمشاهدهکایآمرلیشدیتولدریداریپاکاهشچراکه:آورددستبهیکمتر

ازآنچهراهبردنیااتخاذنیبنابرا.کردسقوطشدیمینیبشیپآنچهازشتریبزینلیشدیتولنهیهز

بهتینهادرراسازمانآنیجینتانیچن.شدتمامترنهیهزپراوپكیبرابودشدهیابیارزقبال

.دهدوفقدیجدطیشراباراخودکهرساندجهینتنیا

رالیشانقالبدهیپدباالخرهاوپك8081تابستانازپسشدموجبهامتیقدیشدکاهش

دهدرییتغراآنقبالدرخوداستیسکندیسعوبشناسدتیرسمبه عبداهللنمونه؛عنوانبه.

در8088ژوئندرسازماننیایالمللنیبناریسمنیششمدراوپكوقتکلریدبیالبدرسالم

كیبهومییایبکنارهمبادیباماورودینمنیبازکهاستیامسالهلیشنفت":گفتنیو

ییهافتمخالونبودهمهتوافقمورددگاهیدنیاالبته.(8938:18اسر،ینیدیسع)"میبرستعادل

داشتوجودسازماندرآنبا کاهشبامقابلهیبراعمدهدگاهیددواوپكیاعضاانیمدر.

داردوجودلیشعرضهشیافزاازیناشمتیق ت،یکوعربستان،جملهازاعضاازیگروه.

.دانندیممناسبرادیتولکاهشعدموبازارسهمحفظیاستراتژقطرویعربمتحدهامارات



 (82)پیاپی82بهار،82شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 913
 

پردکنندگانیتولکردنخارجویورشکستسببنفتمتیقکاهشگروهنیاداللاستطبق

متیقشیافزاباعثنفتدیتولسطحکاهشکهاستیحالدرنیا.شودیمبازارازلیشنهیهز

دستازراخودیبازارسهمتنهااوپكکارنیاباوشودیملیشنفتشدنریپذهیتوجو

دهدیم واوپكیفوراقدامخواستار،اکوادروریالجزاونزوئال،جملهازگریدیگروهاما.

باعثاختالفاتنیا.بودندمتیقازحفاظتراهبردیمبنابرمتیقشیافزاودیتولسطحکاهش

مشترکاستیساتخاذیبرا8084تا8081یهاسالفاصلهدراوپكیوزارتیهانشستکهشد

نجامدیبشکستبه وکردیمدنبالبازارراسهمکسباستیسچنانهماوپكمدتنیادر.

(.8938:18اسر،ینیدیسع)افتیکاهششتریبهرچهنفتیهامتیقنیبنابرا

بهخودیهاینوآوربهدادنادامهبارقابتدانیمدرماندنجهتلیشنفتمت،یقکاهشبا

دادپاسخآن ییایمیشمادههرگونهو8پروپانتآب،ازنهیبهاستفادهها،ینوآورنیاجملهاز.

ازاستفادهخاص،منطقهكیدرچاهنیچندیحفارنفت،یهاچاهراندمانبردنباالیبرا

.بودانسان،یجابهآالتنیماشضیتعووراتیتعمزمانصیتشخجهتیکیالکترونزاتیتجه

مراکزدرخودیهاشرکتدرقاتیتحقانجامباهمزمانینفتیهاشرکتمواردنیابرعالوه

(.Vara , 2017)کردندیممباردرتیقاتیتحقیگذارهیسرمابهزینشرکتازخارج

4دریامصاحبهدراوپكرکلیدب8ندویبارکمحمدکهشدباعثطیشرانیاتینهادر

لیشدکنندگانیتولباکترینزدروابطداشتنبهلیماسازماننیاکهکنداذعان8082سالمارس

کاستیآمر دریانرژساالنهکنفرانسجلسهدربارنیاولیبرااوپكکلریدبراستانیادر.

.کردداریدکایآمرلیشعیصنارانیمدبا8082درمارسشامافتیضكیدرکایآمروستونیه

دکنندگانیتولولیشدکنندگانیتولیدوهربهنفتنییپایهامتیقکهگفتداریدنیادراو

رساندیمبیآسزانیمكیبهاوپك ازلیشصنعتییرهانحوهکهکرداضافهنیهمچناو.

باالیبهرورباکهآنانیهایحفارتوسعهخصوصبه.دادقرارریتأثتحتراماشیهابحران

خوددیتولچگونهکهمیاموزیبراآنمیتوانیمماکهاستینکاتازنیاو.استگرفتهصورت

میهدشیافزاشتریبیوربهرهبارا یبرارایمالیبازارهاتوانستلیشصنعتنیابرعالوه.

یاعضاکهاستیاژهیوییتوانایدارالیشصنعتزیننهیزمنیادرکند،متقاعدهیسرماجذب

                                                                                                                                             
1. Proppant 
2. Mohammed Barkindo 
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.(cnbc.com, 2018)کننداستفادهآنازتوانندیماوپك
 

  المللي بینشیل در انرژي  منابع انداز چشم
ماندنخواهدداریپاشهیهمیبرازیچهمهکههددمینشانتاریخیتجربه ذغالیالیاست.

ریسابودندسترسدرعلتبهتنهانهشد،یصنعتانقالبیبانیزمانکهیانرژبازاربرسنگ

نیهمچنویطیمحستیزویاقتصادلیدالبهگاهیجارفتندستازنیابلکهرفتنیبازرقبا

Salman Ghouri, 2018)سوزدروناحتراقیموتورهاتوسعه بازارتیماهرییتغیعبارتبهو(

عنوانمتعارف،منابعبانامتعارفگازونفتمنابعینیگزیجاخصوصدرکهنیابا.بودمصرف

ویاقتصادویطیمحستیزلیدالهمچنانامانداردتیموضوعمصرفبازاررییتغکردن

کهاستیلیدالازعمده،کنندگانمصرفیبرالیشنامتعارفمنابعبودندسترسدرنیهمچن

در.دوشمنجرمتعارفمنابعیجاشدنترتنگویانرژبازارازلیشسهمگسترشبهتواندیم

منابعازاستفادهویبرداربهرهگسترشنفعبهبودندسترسدرویاقتصادیرهاییمتغانیمنیا

عملآنفیتضعجهتدریطیحمستیزیرهایمتغکهیحالدرکنندیمعملنامتعارف

.کنندیم

هاپروژهاقتصاد:کردمیتقسبخشدوبهتواندیمراآنیتجارجاذبهولیشاقتصادموضوع

تجاریو منافع و هاپروژهنیاازحاصلیهافراوردهونفتبازاراقتصاد ،نخستبخشدر.

،یرقابتطیشرایدارایتصاداقلحاظازها،متیقکاهشفشارریزدرکهدادنشانلیشصنعت

ازشیپمحصولنیایمتیقشکستنقطهخصوصدرواستیمتفاوتیانهیهزساختارویمال

شکستمفهومخصوصدرتفاهمسوءینوعواقعدر.بودشدهیینمابزرگهامتیقکاهش

یااندازهبههناماشد،کمزینلیشدیتولها،متیقکاهشبایرونیااز.بوددادهرخلیشیمتیق

بهکهیزمانازلیش(.DawudAnsari, 2017)بونددواریاماوپكخصوصبهولیشمنتقدانکه

كیعنوانبهلیدلسهبهحداقلکهدادهنشانشده،واردخامنفتیبازارهایتجارچرخه

ماندخواهدیباقنفتبازاردرمهمگریباز شیفزاادوم،آن،یباالراندمانخاطربهنخست:

متیقنوساناتزماندرییباالاریبسانعطافتیقابلداشتنسوموصنعتنیادریگذارهیسرما

.استکردهعملموفقیسرسربهمتیقکاهشیبراصنعتنیادریفناوریهاشرفتیپ.نفت

یهاسالیبرامتیقدربشکهونیلیمحسببرلیشدیتوللیپتانسیمتیقشکستنقطهنمودار
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(.4شمارهنمودار)دهدیمنشان8080و8087



 لیش نفت ندهیآ و یکنون یمتیق شکست نقطه: 6شماره نمودار

 

عرضهینیبشیپکمرنگخطودهدیمنشانرایکنونعرضهپررنگخطدرایننمودار

دهدیمنشانرا حالدرکهییهاچاهازحاصلدیتولکهدهدیمنشاننمودارنیانیهمچن.

باشندیاقتصادبشکههردردالر18تا10یمتیقبازهدرتوانندیمهستند،تیفعالحالدرحاضر

یمنشاننیهمچننمودارنیا.دهدیمنشانراکاهش%90حدودشیپسالچندبهنسبتکه

دربشکهونیلیم4بهمحدودداردوجودحاضرحالدرکهیهاچاهازدیتولحداکثرکهدهد

تا10بازهازنفتمتیقرفتنفراترباشودیمینیبشیپکهاستیحالدرنیا.بودخواهدروز

دیتولزانیمنیاد،یجدیهایگذارهیسرماتوسعهدالر،48مرزبهدنیرسوبشکههردردالر18

برساندروزدربشکهونیلیم3مرزبهرا .سال9ازکمتردردیتولتیظرفشیافزا%80یعنی.

تیفعالحالدرحاضرحالدرکهییهاچاهکهآنلیدلبهداشت،نظردردیباحالنیدرع

درنفتبازارمدتنیادرچنانچهشد،خواهندفرسودهشدتبهندیآسالدوطولدرهستند

کمترندهیآسالسهدرآنهاچاهازدیتولدهند،ادامهخودتیفعالبهدالر18تا10بازهریزیمتیق

.(ECB Economic Bulletin, 2017 )استاکنونکهبودخواهدیزیچآناز



سازمان اوپک روندهایرمتعارف نفت )شیل( و یمنابع غ  919 
 


 لیش صنعت در یگذار هیسرما زانیم یابیارز: 7 شماره نمودار



بایدگفتکایآمرلیشصنعتیسوبهانیجرحالدریگذارهیسرمازانیمدرخصوص

همینافتیاهدخوگسترشمنابعنیاازدیتولدهدیمنشانکهیگریدیهانشانهجملهازکه؛

نیابه.بودخواهدگذشتهازشتریبیآتسال8دریگذارهیسرمانیاکهچراکهشاخصاست

درکهیحالدربودخواهد%82یآتسال8درصنعتنیادریگذارهیسرمارشدکهبیترت

 ECB Economic)استبوده%81متوسططوربهمقدارنیا8081سالبهیمنتهساله8بازه

Bulletin, 2017.)لیدلسهتوانیمحداقلکایآمرلیشیسوبههیسرماانیجرشیافزانیایبرا

یبازارهادرتقاضاگسترشتینهادرورشدروبهشرفتهیپدانشگسترده،منابع:کردذکرعمده

(.Kyle, 2014)یالمللنیبویداخل

استییباالانعطافیدارامتعارفنفتباهیسمقادرلیشصنعتتینهادر نیاعلت.

متعارفمنابعدردیتولویگذارهیسرمانیبیزمانفاصلهکهاستلیدلنیابهزینباالانعطاف

هفتهچندبهلیشنفتژهیوبهنامتعارفمنابعیبرازماننیاکهیحالدرکشدیمطولسالچند

ابدییمکاهش %78تایبرداربهرهخستنسالدرلیشنفتیهاچاهازدیتولزانیمهمچنین.

یهاچاهازیبرداربهرهزماناماهستندیکوتاهعمریداراهاچاهنیانیبنابراوابدییمکاهش

لیشیهاچاهدرهیاولهیسرمابازگشتنیبنابراواستتریطوالناریبسمتعارفینفتمنابع

نفتبازارمدتکوتاهساناتنودرلیشنفتمنابع،یژگیودونیااساسبر.بودخواهدعتریسر

:8938اسر،ینیدیسع)کندیمعملبهتروترمنعطفیسنتدکنندگانیوتولمنابعباسهیمقادر
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چراآوردشمارباالبهانعطافتیقابلباوجنجالبدونیصنعترالیشتوانیممنظرنیااز(.12

 .2015L ,)شودبازارواردتواندیمسرعتبهومجددانفتبازاردرهامتیقبهبودمحضبهکه

Perry)عقیمکندراهامتیقکاهشازاستفادهباکشاندنششکستبهیبراهاتالشو.

در که یکیتکنولوژ هاشرفتیوپ میعظ یهایگذارهیسرماواسطهبه کایآمر متحده االتیا

قادر اکنونکهیانهگوبه.آورد نییپارادیتولنهیهز است توانستهداده،صورت لیش یهانفت

 شیافزا بازار در را لیش نف دیتول سهمو داده ادامه خود دیتول به هم نییپایهامتیقدر است

90ازکمتربهلیشنفتبشکههردیتولنهیهزدیجدیبرآوردهاطبق(.8938:89،یادیص)دهد

کاهشبرابردرلیشتصنعمقاومتدهندهنشانارقامنیاواستدهیرسهاحوزهیبرخدردالر

نگهنییپاطرحشکستجهینتدرونییپایهامتیقدربازارازآنخروجعدمونفتمتیق

کهاستآنیمعنابهنیا(.2شمارهنمودار)استصنعتنیایورشکستگدیامبهمتیقداشتن

یبیرقعنوانبهرالیشنفتستیبایماوپكعضویکشورهاژهیوبه،یسنتدکنندگانیتول

کنندمیتنظتیواقعنیابهتوجهباراخودیهابرنامهویهااستیسورندیبپذنفتبازاردریدائم

(L. Perry, 2015.)مقابلدرنتوانستندلیشدکنندهیتولیهاشرکتهمهاوصافنیاهمهبا

کنندهدیتولشرکت800ازشیب8088سالیابتداازکهیطوربه.اورندیبدوامهامتیقکاهش

بایهاچاهومناطقیروبههمهاماندهیباقواندشدهورشکستیشمالیکایآمردرلیش

(.Vara , 2017)اندشدهمتمرکزخودیباالراندمان



 لیش نفت نهیهز کاهش: 8 شماره نمودار
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درفعالمتوسطوکوچكیهاشرکتسالدونیایطدرکهشدآنهاکشمکشنیاجهینت

کردنلیتعطن،ینویهایفناورازاستفادهنه،یهزتیریمدباتوانستندتینهادرلیشنفتحوزه

دهندکاهشراخوددیتولیهانهیهز،یوربهرهشیافزاوکاریروینلیتعدنه،یهزپریهاحوزه

نیاازحاصلیهافرآوردهونفتبازاردر.باشنداتیحادامهبهقادرزیننفتنییپایهامتیقدرتا

از.استیانرژیجهانبازارتعادلبرآنریتأثهمآنومدتبلنددرلیشیواقعتیموفقها،پروژه

.استافتهییشتریبتیالیسوعمقبازارنیاشد،مشخصنفتیجهانبازاردرلیشریتأثکهیزمان

تبادالتوهپروژیاجراازیدیجدیالگوهال،یشمنابعازدیتولشدنداریپابرعالوهچراکه

کردهجادیامحمولهتكمعامالتدرخصوصبهخام،نفتیجهانتجارتبازاردرزینرایتجار

B.Medlock, 2016)است داشتنازرااوپكسازماناوالتوانستهاستلیشارچوبدراینچ(.

چالشبهراایآسبازاردرخصوصبهراآنیالیاستایثانوکندمحرومنفتسالحنامبهیاهرم

اتمام(Kyle,2014)بودبردهنیبازرااوپكنفتبهکایآمریوابستگلیشقبالکهآنضمنبکشد؛

شیلراداده،کاهشهفته8بهراایآسبهكیمکزجیخلازنفتانتقالهمکهپاناماکانالضیتعر

هتهدیدتبدیلنمودهباوپكیاانهیخاورمیاعضاریساوعربستانیبازارهایسنتیبراهرچهبیشتر

بازار،یجنوبکایآمربازاررفتندستازباهمزمانکهواینخطررابرایآنانتقویتمیکند،

اینشرایطدرحالیاستF. Alhajji, 2014)بدهنددستاززینراایآس ازیاریبستاکنون که(.

شیافزاوینیرزمیزیهاآبیآلودگموضوع خصوصبهیطیمحستیزتبعاتلیدلبهکشورها

ازگستردهطوربهکهیکشورتنهاوانداوردهینیرویانرژدیجدمنبعنیابهچندانزلزلهخطر

بهکه8شکستیتکنولوژتیاهمکهیحالدربودهکایآمراست؛کردهاستفادهلیشیتکنولوژ

ماننداوپكریغیکشورهاازیشتریبتعدادکهشدهآشکارشتریبیزمان.شودیممنجرلیشدیتول

یدروکربنیهدیجدمنابعنیادارندگاننیبزرگترازکهیرومانوانگلستانه،یروسهند،ا،یاسترال

(.Frondel, 2018)آورندیروآنازاستفادهبههستند

دههعنوانبه70دههباینفتبزرگیهاشرکتتیحاکمدههبهمعروف8340دههاگر

بهیبراتالشباسومدههافت،یادامهزین8320دههاواسطتاکهشدنیگزیجااوپكییطال

بهلیشورودازشیپتاوشروععربستانیسواز8320دههاواسطازبازارسهمآوردندست

8973گهر،فرشاد)داشتادامهبازار :20) .  قدرت کاهشسببلیش انقالب وقوعاما

                                                                                                                                             
1. Fracking 
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 متیقمیتنظدر آن یسنت نقشرفتننیباز و وپكا جمله از یانرژبازار متعارفدکنندگانیتول

89-8938:،یادیص) استشده نفت یجهان بهبعدبهنیاازنقشنیابیترتنیابه(.

یشمالیکایآمردکنندگانیتولجملهازدارندیباالتردیتولنهیهزکهیمناطقدکنندگانیتول

نقشیفایابهیاعالقهخودیخودبهکایآمرلیشایندرحالیاستکه.شدواگذارخواهد

کایآمرخامنفتنوعنیاچراکهندارد،کنندگاننیتأمیسوازنفتیجهانبازارکنندهمتعادل

(.Krane, 2015)استکشورآنیداخلیازهایننیتأمیراستادرشتریب


 لیش منابع از دیتول يوهايسنار
گسترشنسبیتولیدسناریویاول:،کردتوانحداقلسهسناریویرامطرحدراینزمینهمی

متوقفشدنگسترشتولیدازمنابعشیلبهعلتمشکالتزیست،سناریویدوم:ازمنابعشیل

ودرنهایتسناریویسوم:وعدمتوجیهاقتصادیدرمقایسهبامنابعمتعارففناوریمحیطیو

راسهسناریو،انرژیآمریکاآژانسارچوب.دراینچتجاریوفراگیرشدنتولیدازمنابعشیل

تواندبهماکهمی(EIA outlook,2017)شیلاینکشورارائهدادهاستازمنابعبرایتولیدنفت

هادرموردتولیدنفتشیلآمریکاازایننظر.تحلیل(3)نمودارشمارهدراینزمینهکمكکند

 کننده تولید بزرگترین عنوان به اینکشور که خاماهمیتدارد ماده این کنونی بزرگترین،

.آیدتکنولوژینیزبهحسابمیهایندارند



 لیش نفت دیتول زانیم: 9 شماره نمودار
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شیلنفتجهان8084سالمیلیونبشکهتولید8درسناریویاولکهسناریویپایهاستاز

4.8تواندبهحدودمی8010میلیونبشکهبهآمریکاتعلقداردکهاینمقداردرسال1.9حدود

میلیون7.8هاینفتیازحدودبرایتولیدشیل)دوم(دربدترینسناریو.میلیونبشکهارتقاعیابد

دردارد.تعلقمیلیونبشکهبهمنابعشیل9.8تنهاحدود8010بشکهتولیدنفتآمریکادرسال

سناریو )سوم(بهترین حدود از شیل منابع از تولید تولیدیمیلی87.8برای نفت بشکه ون

 حدود منابعشیلتعلق88.8درآمریکا آنبه میزانداردمیلیونبشکه اینسناریوها تمام در .

هزاربشکهدرروزبرآورد800حدود8010کاهشتولیدنفتآمریکاازمنابعمتعارفتاسال

قیمتنفتدرآیندهکنندهتعیینآید.بنابراینمولفهاصلیشدهاستکهرقمناچیزیبهشمارمی

بازارهایانرژیرابایددرتولیدازمنابعشیلجستجوکرد.

میلیونبشکهدرروزدرنظربگیریم39را8088اگرمبنایتقاضایجهانیبراینفتدرسال

تولیدنفتاز(opec.org). میلیونبشکهدرروزخواهدرسید803.1به8010اینمیزاندرسال

میلیونبشکهدر80.8بهحدود8088میلیونبشکهسال8مبنایسناریویپایهازحدودمنابعشیلبر

میلیونبشکه98روزانهحدود8348همچنینکهاگرتولیدنفتدرسال د.خواهدرسی8010سال

یعنی(bp.com)میلیونبشکهدرروزرسیدهاست38بهحدود8088بودهباشداینرقمدرسال

بسال80طی 8.8طورمتوسطساالنهه تولیدنفتجهانافزوده به بهشدهمیلیونبشکه است.

میزاننفتخامموجوددربازار8010عبارتیاگرهمینمیزانرشدرامدنظرقراردهیمدرسال

بینیشدهکهباتوجهبهتقاضایپیشمیلیونبشکهدرروزباشدواینیعنیاین889بایدحدود

میلیونبشکهروزانهمازادنفتدربازارخواهدبودو89ازسویاوپكبیشاز8010برایسال

اینتقریبامعادلنفتشیلتولیدیجهاندراینسالدرسناریویپایهاست.حالآنچهمحلبحث

خصوصنفتخامههایفسیلیوباستوجوداینمازادعرضهومدیریتآندربازارانرژی
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