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 مقدمة 

 "Shale Oil -فط السجيلنالنفط الصخري "" وOil Shale–الصخر النفطي "نفط الكيروجين عتبري  

تقليديالمن انواع النفط غير 
1

 ادةكوقود كونه م ستخدم الصخر النفطيأ  . المعروفة الطاقة مصادر حدأو 

لي وتضميد الجراح وتخفيف اآلالمأيضاً م د  ت خسا  كما  ،قابلة لالشتعال في القرن الرابع  في تلميع الح 

 استخدام في الفضل لهم كان علماء لثالثة اختراع ةبراء البريطاني التاج حن  م  ، 4961 عامفي  .عشر

 في هستغاللا بدأكما . األوروبية الدول من والعديد يطالياوإ بريطانيافي  قر  الط   إنارة في النفطي الصخر

  .خرىأ    وروبيةا   وبلدان لمانياوأ اسكتلنداو فرنسا في 4381 عام الحديث الصناعي التعدين

 الكيروجين مادة على حتويةالم   خورالص  بات ترس   من "الكيروجين نفطالصخر النفطي "ي ستخرج 

"kerogen"، عوامل بفعل  ونهرية بحرية حياءأو حيواناتمن بقايا  لتتشك   التي ضويةع  الادة مال

 "والكربون الهيدروجينجزاء هيدروكربونية "أ مننفط الكيروجين كون . يتقبل ماليين السنينالطبيعة 

 إلى سائل هيدروكربوني شبيه بالنفط االحفوري هايتم تحويل، والنيتروجين كسجينوغير كربونية كاألو

 من خالل توجيه درجة حرارة م رتفعة.

سوبية الم حتوية على النفط غير التقليدي  أما النفط الصخري "نفط السجيل" في ستخرج من الصخور الر 

 بالرمل المخلوط الماء ضغط علىالتي تعتمد  الحديثة التقنيات وسائل ستخدامبا األرضباطن  من

 ”fracturingطريقة التكسير الهيدروليكيبوالكيماويات لتفتيت الصخور واستخراج النفط المحبوس 

“hydraulic  الخام االحفوري النفط من يولةس   قلاألالنفط الصخري من أنواع النفط الخفيف  عتبر. ي 

خور الرسوبية في باطن  وتختلف خصائصه  كوناتم   على االرض، حيث يحتويحسب تكوين الص 

في  4.1نيتروجين م ستمد من المواد العضوية التي تكون منها وتقدر بأقل من وعلى  هيدروكربونية

 من في المائة 4.66إلى  0..1في المائة من االوكسجين وحوالي  4.1على كما يحتوي  ،المائة

، إضافة إلى القليل من الجزئيات المعدنية االخرىالكبريت
2
. 

عوالق ون من تك   تقليديالغاز طبيعي غير فهو  ،Shale Gas "غاز السجيل" الصخري الغاز أما

 أنواع بعض طبقات داخل نشأو ،قبل ماليين السنين بفعل عوامل البيئة حالبكائنات مجهرية وطو

 الغاز الصخري ستخراجيتم إ ،التي ال تسمح بنفاذ الغاز منها االرض باطن في الصخور الرسوبية

 . والكيماويات المياه من كبيرة كميات ضختعتمد على  تقنية معقدة ستخداماب

                                                           
1
 .)2510مارس (ل االعضاء، اساتها على الدوك، واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية في أمريكا الشمالية وانعاألوابك 

2
 Baker Hughes, Overcoming Shale Oil Processing Challenges, (2013). 
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 ينالصخريوالغاز  النفطستخراج ا عملية:  اوالا 

 ةطريقب األرضنت في باطن التي تكو  سوبية الر   خورمن تشكيالت الص   نفط السجيل استخراج يتم

خليط من والكيماوية  وادوالماستخدام الماء  مع اً فقيأ   ثم اً رأسي بارحفر اآلوذلك ب التكسير الهيدروليكي

 خورالص   تفتيت عملية تتطلب الرمل.

 قدرت   كميات كبيرة من الماء خض

 من لتر مليون 8. إلى 1حوالي ب

براميل  0 اً ما يعادل تقريبأي  المياه

مع  هادفعيتم  ،ماء لكل برميل نفط

ذيبات   ةكبيربواسطة مضخات الم 

 خورت الص  لى تشكيالإ ه مباشرةً توج  

 جلأ من األرضفي باطن سوبية الر  

 النفط ستخراجخور الالص   تكسير

بعد ذلك ي نقل . هااخلدب الم حبوس

عد ة لذلك من النفط  خالل األنابيب الم 

 ،نفطيةشتقات لى م  إ وتحويله هتكريرل

( يوضح طريقة استخراج 4شكل )

  النفط الصخري.

فيتواجد على  ،نفط الكيروجينأما 

األرض بعمق يصل  باطنوسطح 

متر. في المرحلة  911 أكثر من إلى

حتوية على مادة الكيروجين العضوية ثم تكسيرها إلى سوبية الم  خور الر  يتم جمع الص  من االنتاج األولى 

تصل إلى أكثر  عالية توجيه درجة حرارةأي  ،عالجتها حرارياً م  ب  تبدأ المرحلة الثانية لصغيرة.  جزيئات

 بوني شبيه بالنفط الخام.إلى سائل هيدروكر اة لتحويلهدرجة مئوي 011من 

 بعض أنواع الصخور طبقات في يوجد  طبيعي غاز فهو ،"Shale Gas" الصخري الغازبفيما يتعلق 

 باطن فيأو اكثر  متر كيلويصل إلى  بعمق الطبقات هذه توجد منها، الغاز بنفاذ تسمح ال التي الرسوبية

 لكل بئر يوم 81-40لمدة  األرض تحت األ فقيثم الراسي  الحفر هالستخراج ، لذلك يلزماألرض

قدر بحوالي التي ت   ةالكيماويالمواد و بالرمل المخلوط الماءدفع ل  كبيرة  مضخاتو عالية تقنية باستخدام

المصدر : ادارة معلومات الطاقة األمريكية

Shale  Oil  شكل )1( : طريقة  استخراج  النفط الصخري
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لف غالونأ 31
3
 واستخدام ،اً لف لتر يوميأ 41 بالمتوسط ما يعادلولف لتر لكل بئر أ 811كافئ ي   ماأي  

مليون لتر 0.إلى  41 عن ربما ي قا
4
 4.8 بالمتوسط حوالي ستعمالا يعني مما ،ياه لكل بئرالم من 

 قوقش   حداثإمن أجل  مليون وحدة حرارية  0.3غالون لكل  41تقريباً ، أي مليون لترمن المياه يومياً 

 .الطبيعي الغاز على حتويةالم   الصخرية المسامات في

 وزعة علىم  بي حوض روس   60في مريكية ألالواليات المتحدة اخارج خري الص نفطال موارد نتتكو  

 طبقات في بيروس   حوض 4.ون في مريكية فتتك  ألما في الواليات المتحدة اأ، صخرياً  تشكيالً  481

 المتحدة الواليات في الصخري النفط مكامنأهم  تتركز .متر 4111 إلى بعمق يصلالتحتية األرض 

( يوضح أهم االحواض الرسوبية في .شكل ) ،داكوتا شمال مناطق فيو تكساس واليةباألمريكية 

العالم
5

  . 

      المصدر : ادارة معلومات الطاقة االمريكية

شكل )2( : توزيع  االحواض الرسوبية للنفط الصخري  في العالم

 

 

                                                           
3
 .لتر 8.3يكافئ حوالي  أمريكي غالون 1 

4
 The Shale Gas Information Platform "http://www.shale-gas-information-platform.org   "  

5
 EIA, Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries 

Outside the United States, (June 2013). 
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 ينالصخرياآلثار البيئية من استخراج النفط والغاز ثانياا : 

 

العديد من الصخري والغاز والكيروجين  نفط السجيلاستخراج طرح فقد فيما يتعلق باآلثار البيئية، 

عن  جمةوتصريف المياه النا والغازات السامة لص من النفاياتلتخ  ، كاةيقضايا البيئالالتساؤالت حول 

الجوفية المياه ومصادر ة والتربة تلوث البيئ ؤدي إلىالتي ت   الصخريينالنفط والغاز  عمليات استخراج

تبقى  الكيميائية. الموادالمياه و مننسبياً قارنةً بالنفط الخام االحفوري الذي ال يحتاج إلى كميات كبيرة م  

سوبية أكبرعائق ي ستخدمةالم   المياه من صالتخل  كلة م ش خور الر   الشركات واجهفي عملية تكسير الص 

لوثه بالكيماويات.   المعنية خاصة أن تلك المياه م 

 ظاهرة والغاز الصخري أيضاً تزاي دوالكيروجين  نفط السجيل وإنتاج م عن عملية استخراجينج  

تسبب اتحد أنواع الغازأ الميثان الحراري نتيجة انطالق غاز االحتباس  هذه الظاهرة،في تزايد  هالم 

كسيد الكبريت وأول أ كسيد الكربون وثاني أ  السامة ك من الغازات األخرى إضافة إلى انبعاث العديد

 . التي ت ساهم بدرجة كبيرة في تلوث البيئةأ كسيد الكربون 

 المياه، عالجةم  ختصة في الم   البريطانية والجمعية كوميةالح   غير البيئية نظماتالم   العديد من حذرتلقد 

اآلثار و التحتيةعمليات التكسير الهيدروليكي لطبقات االرض  بسبب الجوفية المياه تلوث خطر من

باطن  في من الصخور الرسوبية والغازالنفط عند استخراج كيماوية المواد الاستخدام من الناجمة 

لك تاستعمال نتيجة  والعديد من الدول لتسمم في أوروبا وأمريكاظهور حاالت من السرطان واواالرض 

الكيماوية المواد
6
. 

لماء الجيولوجيا ا أفادكما   استخراجالناجمة عن   السلبيةاآلثار  حولرضية في أوروبا ألالعديد من ع 

ي على تحتو التي يولوجيةالج   لطبقةبا ست لحق ضرراً  عملية االستخراج نأب الصخريينالغاز والنفط 

خور الرسوبية لماء بانها الطبقة النفط والغاز يتواجد فيها التي الص   وادالم   على التي تحتوي ويعتبرها الع 

يولوجي أن التكسيرو الثقيلة الضارة والمعادن شعةالم    المواد تسريب على اً حتم سيعمل الطبقة لهذه الج 

 زل أوالكوارث كالز حدثن ي  أكما يمكن  .فوقها الموجودة الجوفية المياه إلى السامة الكيميائية

 سوبية في باطن االرض.خور الر  رضية نتيجة تكسير الص  األ نزالقاتاال

 

 

                                                           
6
 The Royal Society, Royal academy of engineering, Shale gas extraction in the UK: a review of hydraulic fracturing, 

(June 2012). 
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 مريكية حول أمن الطاقةأل: االستراتيجية ا ثالثاا 

 

 إلى إضافة  على االنتاج المحلي تعتمدو لطاقة في العالمل كبر م ستهلكأعتبر الواليات المتحدة األمريكية ت  

لذلك ، القطاعات االقتصادية والصناعيةمختلف من أجل استخدامها في  ،ختلفةالم  اد انواع الطاقة استير

على داخل الواليات المتحدة األمريكية الطلب تزايد إلى تبنى استراتيجية تأمين الطاقة بسبب  أتجهت

ب ت كما  .مختلف أنواع الطاقة اً دور مي األمريكيأولويات األمن القوأحد أهم  ،قضايا أمن الطاقةلع 

 أكثر األمريكية المتحدة الوالياتستقبل لجعل م  بعيدة المدى  ستراتيجيةاال هدافألا صياغةفي  رئيسياً 

مناطق داخل ة في عد  من النفط الخام االستراتيجي  مخزونهازيادة إلى ، فأتجهت من ناحية الطاقةاً أمن

  .وتنويع مصادر الطاقة الواليات المتحدة األمريكية

 

التي تنويع مصادر الطاقة حول إمكانية  صناعيةالدول الاألمريكية التعاون مع  االستراتيجيةطلبت ت

 هذه الدول اتجهتلذلك  .استمرار تدفقهاضمان من أجل  جميع القطاعات، فيعليها بشكل كبير تعتمد 

، األ خرى ليةالبتروكيماوية والتحوي الصناعاتفي  هاستخدامالالبحث عن مصادر أخرى للطاقة إلى 

الطاقة  تطوير مصادر اتجهت إلىو النفط والغاز الصخريين استخراجو ستكشافالعمليات افزادت من 

نتجي الطاقة ش  إلى إقامة حوار مع جميع الأيضاً  االستراتيجيةتهدف كما  .والبديلة المتجددة ركاء وم 

هذا  في ستثماراال علىها جيعتشووالمؤسسات الدولية حول أهمية أمن الطاقة بالنسبة لجميع الدول 

 . قطاعال

 

وتطوير  ينالصخري والغازنفط ال استخراج العديد من محطات تم بناء، ةاالستراتيجي دافهأتحقيق ل

بناء مخازن كما تم  سوبيةخور الر  هما من الص  استخراجفي الم ستخدمة  اوالتكنولوجي وسائل التنقيب

 بديلةال طاقةالمصادر  استخدامو واليات المتحدة األمريكية،للنفط الخام في العديد من المناطق داخل ال

تجددة وخاليا الوقود الهيدروجينية ك حار( نهار والب  أل)االطاقة الشمسية والرياح والمياه مثل الطاقة الم 

 . ق الطاقةلضمان استمرار تدف  في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية 
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  ينالصخريوالغاز  من النفط العالمية حتياطياتالا: رابعاا 

شير البياناتت  
7
في العالم  من الناحية الفنية لالستخراج ةقابلال“ نفط السجيل“النفط الصخري  موارد أن 

تبلغ  سبةبنمريكية ألفي الواليات المتحدة ا مليار برميل 03منها  مليار برميل، 810بحوالي ت قدر 

 األمريكيةاخل الواليات المتحدة نسبته د ت قدرفي حين  ،لمياً عاتاح من إجمالي الم   في المائة 49.3 حوالي

تاحةالمن إجمالي في المائة  9.1. حوالي في الواليات  من النفط الصخري وغير الصخري موارد الم 

المتاحة موارد النفطإجمالي في الزيادة  تبلغ بينما ،المتحدة األمريكية
8
 حوالي نفط السجيلدراج بعد إ 

في المائة 80.1
9
.  

 31. حوالي األمريكيةخارج الواليات المتحدة  لالستخراجل القاب  نفط السجيل  مواردر قد  ت   ،المقابلفي 

 ..6 تبلغ نسبتهو ،عالمياً ر توف  الم   الصخرينفط الجمالي في المائة من إ ..38 أي ما يعادلمليار برميل 

خارج الواليات المتحدة  صخريلاوغير الصخري من النفط من إجمالي الموارد المتاحة  في المائة

نفط  دراجبعد إ األمريكيةخارج الواليات المتحدة  النفطيةالموارد  حجمالزيادة في  ت قدر. بينما األمريكية

  .في المائة 41.4 حوالي السجيل

مليار برميل، منها  .814 حتياطيات العالمية بحواليإلقدر إجمالي افي  ، غير الصخريلنفط أما بالنسبة ل

 جماليفي المائة من اإل 0.1بنسبة تبلغ حوالي  األمريكيةداخل الواليات المتحدة مليار برميل  491

ؤكدة من في بقية دول العالم. في المقابل، فإن الكمية الم  مليار برميل  2,848وحوالي  تاح عالمياً،الم  

مليار برميل  0. ، منهابرميل مليار .491النفط غير الصخري على الصعيد العالمي ت قدر بحوالي 

 وحوالي عالمياً  الم وكدفي المائة من اإلجمالي  1.5بنسبة تبلغ حوالي  األمريكيةداخل الواليات المتحدة 

 ،عالمياً  الم وكداإلجمالي في المائة من  63.0بنسبة تبلغ حوالي في بقية العالم مليار برميل  4941

 .(4جدول رقم )

من  القابلة لالستخراج مواردالإجمالي  نأإلى شير اإلحصاءات ت  ف ،الغاز الصخريموارد فيما يتعلق ب  

ليون قدم مكعب يتر 990منها حوالي  ،مكعب قدمليون يتر 19.66 حوالير بقد  ت   في العالم الناحية الفنية

ر جمالي الغاز الصخري المتوف  من إ في المائة 6.4 تبلغ حوالي نسبةب األمريكيةالواليات المتحدة  داخل

                                                           
7
 U.S. Energy Information Administration EIA, Technically Recoverable Shale Oil and Gas Resources ,(2013). 

8
والوقود الحيوي، اما فيما يخص الغاز فيقصد بذلك  والنفط الرملي والكيروجين الصخري النفطالتقليدي و االحفوريالنفط  : موارداليقصد بمجموع  

 .  التقليدي والغاز الطبيعيالم ستخرج من الصخري 
9
4.35 داخل الواليات المتحدة األمريكية: النفط غير الصخريموارد النفط الصخري على موارد تحسب بقسمة  

164
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في المائة 1.1.حوالي  تهر نسبقد  ت  في حين . عالمياً 
10
التقليدي من مجموعة الموارد القابلة لالستخراج ) 

في الواليات التقليدي الغاز الطبيعي  موارد بينما ت قدر ،الواليات المتحدة األمريكية داخل (ريصخالو

ةفي المائ 44.8بنسبة تبلغ ليون قدم مكعب يتر 1,766 نحوب األمريكية المتحدة
11
 15,583جمالي إمن  

توفرمليار قدم مكعب  خارج الواليات المتحدة  الغاز الصخري موارد ت قدر المقابل،في  .عالمياً م 

جمالي الغاز في المائة من إ 61.6عادل حوالي ي   ي ماأليون قدم مكعب يتر 6,634 نحوب األمريكية

 دراج الغاز الصخريبعد إغاز من الالعالم  جمالي مواردتبل غ الزيادة في إكما عالمياً، ر الصخري المتوف  

  .(4) جدول رقم ،في المائة 13.1حوالي 

واليات المتحدة االمريكية خارج ال
313420451إجمالي الموارد خارج الواليات المتحدة االمريكية

2876634نفط وغاز صخري
……مؤكد

2876634غير مؤكد
284813817غير صخري
16176521مؤكد

12307296غير مؤكد
النفط والغاز الصخري كنسبة مئوية من االجمالي خارج 

الواليات المتحدة األمريكية
9.2%32.4%

واليات المتحدة االمريكية داخل ال
2232431إجمالي الموارد داخل الواليات المتحدة االمريكية

58665نفط وغاز صخري
98…مؤكد

58567غير مؤكد
1641766غير صخري
25220مؤكد

1391546غير مؤكد
النفط والغاز الصخري كنسبة مئوية من االجمالي داخل 

الواليات المتحدة األمريكية
26.0%27.4%

العالم
335722882إجمالي الموارد في العالم
3457299نفط وغاز صخري

98…مؤكد
3457201غير مؤكد
301215583غير صخري
16426741مؤكد

13708842غير مؤكد

%31.9%10.3النفط والغاز الصخري كنسبة مئوية من االجمالي في العالم

... بيانات غير متوفرة.

."Technica l ly Recoverable Shale Oi l  and Gas  Resources المصدر : ادارة معلومات الطاقة االمريكية، تقرير "2013, 

 موارد النفط والغاز  االحفوري والصخري المؤكدة وغير المؤكدة القابلة لالستخراج من 

الناحية الفنية من إجمالي الموارد العالمية  المتاحة عام 2013

جدول رقم )1( :

 

في احتياطيات النفط الصخري القابلة لالستخراج من الناحية الفنيةاً عالمي األول عتبر روسيات  
12
ر قد  ت  و 

من النفط  المتاحةجمالي الموارد في المائة من إ 4.1.بنسبة تبلغ حوالي  مليار برميل 10 بنحومواردها 

في  49.3أي ما يعادل  برميل مليار 03 بحوالي األمريكية تليها الواليات المتحدة .في العالمالصخري 

                                                           
10

الغاز )التقليدي والصخري( كما يلي : كمية  النسبة محسوبة على اساس كمية الغاز الصخري الى إجمالي  
%4.27

2431

665


 

11
 في العالم. التقليدي إلى إجمالي موارد الغاز الطبيعيالتقليدي حجم موارد الغاز الطبيعي  

12
  EIA, Technically Recoverable Shale Oil and Gas Resources ,(2013). 



وأثرهما على أسواق النفط العالمية ينالصخريوالغاز  النفط  
 

 9 
 

 1.0أي ما يعادل  برميل مليار 9. نحوليبيا المركز الخامس بفيما تحتل ، ثم الصين فاألرجنتين، المائة

 .( 8) وشكل رقم  ( .جدول رقم ) ، في المائة

جدول رقم )2(

نصيب  اكبر  10  دول في إحتياطيات  النفط والغاز الصخريين القابل لالستخراج عام 2013

الترتيب
النفط الصخري  

)مليار  برميل(
الترتيب

غاز صخري 

)تريليون قدم مكعب(

1115الصين751روسيا1

802االرجنتين582الواليات المتحدة االمريكية2

707الجزائر323الصين3

665الواليات المتحدة االمريكية274االرجنتين4

573كندا265ليبيا5

543المكسيك186استراليا6

437استراليا137فنزويال7

390جنوب افريقيا138المكسيك8

285روسيا99باكستان9

245البرازيل910كندا10

3457299

المصدر : مصدر جدول رقم )1(.

اجمالي العالم اجمالي العالم

 

األول  الصينفت عتبر  ،القابلة لالستخراج من الناحية الفنية الصخري الغازحتياطيات النسبة أما بال

إجمالي موارد الغاز في المائة من  40.8بنسبة تبلغ  مكعب قدم ليونيتر 1,115 بحوالي عالمياً 

في  44.1بنسبة ت قدر بحوالي  مكعب قدم ليونيتر .31 بحوالي األرجنتين تليها ،في العالم الصخري

بنسبة تبلغ  مكعب قدم ليونيتر 111 بحواليفي المركز الثالث  الجزائر، فالمائة من االجمالي المتاح

ليون يتر 990بحوالي في المركز الرابع  األمريكيةالواليات المتحدة  ، بينما حلتفي المائة 6.1حوالي 

 .( 8) شكل رقم ( و.جدول رقم ) ،في المائة 6.4بنسبة تبلغ حوالي و قدم مكعب

         المصدر : مصدر جدول رقم )1(.

    د                    ال      الص ر   ال    الص ر  ال     ل    را       6 ص     ر          ر   

21.7

16.8

9.3

7.8

7.5

5.2

 ر    

ال      الم  د  

 ا مر    

 الص  

 ا ر     

 ل    

 ا  رال  

        ال     الص ر  م   ا         

15.3

11.0

9.7

9.1

7.9

7.4  الص  

 ا ر     

 ال  ا ر

 ال      الم  د  ا مر    

   دا

 الم    

    م  ال   الص ر    ا         
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 لصخري احفوري والالخام ا االنتاج واالستهالك العالمي من النفط :  خامساا 

تٌشير التقديرات
13
أي ما مليون برميل يومياً  0.9 حواليالنفط الصخري من  يالعالم اإلنتاج يبلغأن  

عام  األحفوريوغير  األحفوري في المائة من إجمالي اإلمدادات العالمية من النفط الخام 1.4يعادل 

عام  مليون برميل يومياً  ..6ليصل إلى  سنوياً  في المائة 8.8 بنحواإلنتاج رتفع ين أتوقع ي  و، 140.

 1111حوالي  ""السجيل النفطي نفط الكيروجين العالمي من نتاجاإلن يبلغ أتوقع ي   ،بالمقابل. 181.

 (.8جدول رقم ) ،181.حتى عام عدل بنفس الم  وسيستمر  140.عام  اً برميل يومي

(مليون برميل يوميا)

 
(1)

 2014
(1)

 2015202020252030

نفط وسوائل االنتاج االخرى 91.392.598.4102.9108.8اجمالي الطلب العالمي على ال

خام، منها : نفط ال 78.378.682.285.289.8اجمالي العرض العالمي من ال

73.473.074.776.980.6النفط الخام االحفوري

Shale Oil 4.95.67.58.39.2نفط السجيل

Oil Shale 0.0070.0070.0070.0070.007نفط الكيروجين

9.59.911.311.912.4امداد العالم من سوائل الغاز الطبيعي *

4.34.44.95.86.6امداد العالم من السوائل األخرى **

طاقة األخرى" فائض/ )العجز(  "بدون إضافة امدادات ال 19.1-17.7-16.2-13.9-13.0-ال

طاقة األخرى" فائض/ )العجز(  "بعد إضافة امدادات ال 0.80.40.00.00.0ال

خام االحفوري من أوبك نفط ال 30.130.331.933.536.6اجمالي امداد ال

خام من خارج أوبك  نفط ال 48.248.350.351.753.2اجمالي امداد ال

Natural Gas Plant Liquids  *

** تشمل السوائل االخرى : على سوائل الطاقة من الفحم والطاقة المتجددة وسوائل الغاز االخرى. 

)1( أوبك، تقرير سوق النفط العالمي، أبريل 2015. بيانات العرض والطلب لدول أوبك وخارج أوبك لألعموام 2014 و 2015.

جدول رقم )3(:     تقديرات  الطلب  والعرض  العالمي  على  النفط وبعض النفوط  الغير تقليدية والسوائل االخرى

2030-2014

 International Petroleum and Other" 21 المصدر : أوبك تقري سوق النفط العالمي، ابريل 2015 وإدارة معلومات الطاقة األمريكية، تقريرآفاق الطاقة  ابريل 2015 جدول

."Liquids supply, Disposition and Prices 

 48.6 حوالي مدادت الطاقة من سوائل الغاز الطبيعي واألخرىإ بدونالعجزالعالمي  يبلغأن  ي توقع

في المائة سنوياً ليصل  4..أن يرتفع العجز بنحو ، كما ت شير التقديرات 140.مليون برميل يومياً عام 

لى الطاقة بمعدل يفوق عزى ذلك إلى ارتفاع الطلب ع، ي  181.مليون برميل يومياً عام  46.4إلى 

دراج إينخفض الفائض بعد أن  ي توقعالمقابل، في . االحفوري والصخري المعروض من النفط الخام

                                                           
13

 . األمريكية الطاقة معلومات إدارة "، 2510 أبريل " الطاقة آفاق تقرير 
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عام ألف برميل يومياً  111 إلى 141.ألف برميل يومياً في عام  311سوائل الطاقة األخرى من 

.140
14

 يتوازن االستهالك واالنتاج العالمي. 149.ابتدأً من عام ثم ، 

في  31.9حوالي من إجمالي إمدادات الطاقة م ساهمة النفط الخام االحفوري وغير االحفوري  تبلغ

، كما ت شير التقديرات أن يرتفع انتاج النفط 140.مليون برميل يومياً عام  13.9المائة أي ما يعادل 

في المائة من  0..3ل مليون برميل يومياً أي ما يعاد 36.3في المائة سنوياً ليصل إلى  1.6الخام بنحو 

في المائة من  83.0أوبك تبلغ دول م ساهمة ن أ . جدير بالذكر181.إجمالي امدادات الطاقة عام 

 9.8سنوياً ما يعادل في المائة  4.8 بنحو ت هان ترتفع م ساهمأتوقع ي  و 140.عام النفط الخام  إجمالي

 11.3أي ما ي قارب مليون برميل يومياً  89.9 مليون برميل يومياً ليصل إنتاجها من النفط الخام حوالي

إنتاجها بم عدل زيادة إلى  . ي عزى ذلك181.عام الخام  من إجمالي االنتاج العالمي من النفط  في المائة

ما بالنسبة أ لسد النقص في احتياجات السوق العالمي.نمو يفوق إنتاج النفط الخام من خارج دول أوبك 

في  1.9بوتيرة اقل بنسبة تبلغ حوالي رتفع تن أ توقعأوبك في   مجموعة دول جإلمداد النفط الخام من خار

مليون برميل يومياً  ..08 إنتاجها إلىصل يلمليون برميل يومياً  1.3أي بنحو  سنوياً  المائة
15
عام  

 .(1) رقم شكل( و8جدول رقم )، 140.مليون برميل يومياً عام  13.8مقابل  181.

 Interna tio nal" 21 المصدر :أوبك، تقرير سوق النفط العالمي أبريل 2015، وإدارة معلومات الطاقة األمريكية، تقريرآفاق الطاقة  ابريل 2015 جدول

."P etro leum and Other Liquids  s upply, Dis po s itio n and P rices
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 از الطبيعي والسوائل األخرى.غقة التفط الخام وسوائل البعد ادارج جميع مصادر الطا 
15

 .Shale Oilيشمل نفط السجيل  
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في الواليات المتحدة االحفوري وغير االحفوري معروض من النفط الخام فيما يتعلق بإجمالي ال

األمريكية، ي توقع
16
مليون برميل  41 ليصل إلىفي المائة سنوياً  1.6أن يرتفع االنتاج المحلي بنحو  

. بالمقابل، ي توقع أن ينكمش إجمالي النفط 141.مليون برميل يومياً عام  3.9مقابل  181.يومياً عام 

مقابل  181.مليون برميل يوميا في عام  9.1 يبلغ حواليفي المائة سنوياً ل 1.01الم ستورد بنحو  الخام

في على التوالي، نتيجة زيادة اإلنتاج المحلي  141.و 148.مليون برميل يومياً عامي  1.1و  1.9

ري، حيث ت شير لواليات المتحدة األمريكية من النفط الخام واالتجاه إلى االعتماد على النفط الصخا

مليون  0.8ليصل إلى  سنوياً في المائة  1.. اإلنتاج المحلي من النفط الصخري بنحو نموالتقديرات أن ي

  .181.مليون برميل يومياً عام  1.3، ثم يبدأ في االنخفاض إلى 1.0.برميل يومياً عام 

 إلى 140. عام في يومياً  برميل مليون 46.8 منببطيء  يرتفع أنفي توقع   المحلي الستهالكأما بالنسبة ل

العجز في إمداد الطاقة بعد استبعاد صافي النفط الخام  إنبالتالي، ف. 181. عام في  يومياً  برميل 46.1

 1.1.اً عام ميمليون برميل يو 0.1 ليصل إلىمليون برميل يومياً  4.3المستورد سينخفض بنحو 

بلغ  اً مليون برميل يومياً مقابل عجز ..0 إلى جزالعصل لي 181.عام مليون برميل يومياً  4.9وبنحو 

رتفاع اإلنتاج المحلي من النفط االحفوري إي عزى ذلك إلى  .140.مليون برميل يومياً عام  9.1حوالي 

بسبب اتجاه وسوائل انتاج مصانع الغاز الطبيعي الم ستخدم في الصناعات التحويلية الصخري و

 ،ج محلياتالمصانع من الغاز الطبيعي المن وسوائلماد على النفط الواليات المتحدة األمريكية باالعت

  (.1) رقم جدول

(مليون برميل يوميا)

201220132014*2015*2020*2025*2030

االنتاج المحلي من النفط االحفوري والصخري 

وسوائل الغاز الطبيعي المسال
8.910.111.612.514.614.414.2

6.57.48.69.310.610.310.0اإلنتاج المحلي من النفط الخام

4.34.34.44.55.05.05.2النفط الخام  االحفوري )االنتاج المحلي( 

2.23.24.24.85.65.34.8النفط الصخري "نفط السجيل"

سوائل إنتاج المصانع من الغاز الطبيعي المسال 

المكافئ لبرميل النفط
2.42.63.03.24.04.14.2

5.2-5.2-5.0-6.7-7.4-8.9-9.6-الفجوة )بدون النفط المستورد(

8.57.67.06.45.56.16.4صافي النفط الخام المستورد 

إجمالي العرض بعد إضافة صافي النفط الخام 

المستورد
17.417.718.618.920.120.520.7

18.518.919.019.319.619.619.4االستهالك

فجوة بعد إضافة صافي النفط الخام المستورد 0.30.50.91.3-0.4-1.3-1.1-ال

نسبة المنتج محلياً من موارد النفط وسوائل الغاز 

إلى اجمالي العرض )مع صافي النفط المستورد من 

الخارح(

51.3%56.9%62.3%66.1%72.7%70.2%68.9%

المصدر : ادارة معلومات الطاقة االمريكية، تقريرآفاق الطاقة  جدول رقم 60، ابريل 2015.

* توقعات المعروض واالستهالك لسعر المرجعي

جدول رقم )4( : تقديرات المعروض من النفط الخام االحفوري والصخري وسوائل الغاز الطبيعي واالستهالك 

في الواليات المتحدة األمريكية

 
                                                           

16
 .األمريكية الطاقة معلومات إدارة، 2510ابريل  الطاقة آفاق تقرير 
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 الخام النفط تخفيض صافي إلى األمريكية المتحدة الواليات فيالنفط الصخري  ظاهرة تنامي أدت لقد

الم ستورد
17
ر حيث ت شي ،يوالصخر االحفوريالخام  النفط من المحلي االنتاج على لالعتماد واالتجاه 

 .14. عام يومياً  برميل مليون 3.0بلغ  الم ستورد الخام النفطصافي  إجمالياإلحصاءات إلى أن 

لسد  األمريكية المتحدة الواليات تستورد أنيتوقع . 141. عام يوميا برميل مليون 1.1وأنخفض إلى 

مليون  9.1ل في المائة من النفط الخام أي ما يعاد 88.6حوالي العجز في احتياجات السوق المحلي 

في  1.0أن ينكمش صافي النفط  الخام الم ستورد بنحو تٌشير التقديرات . كما 140.برميل يومياً عام 

 41.1رتفاع االنتاج المحلي إلى إ، نتيجة 1.0.مليون برميل يومياً في عام  9.4المائة سنوياً ليصل إلى 

قابل  1.0.مليون برميل يومياً عام  ، ي عزى ذلك إلى زيادة 140.اً عام مليون برميل يومي 0..4م 

و  1.3و  1.0المعروض من النفط االحفوري والصخري وسوائل انتاج المصانع من الغاز الطبيعي من 

على التوالي.  1.0.مليون برميل يومياً في عام  1.4و  0.8و  0.1إلى  140.برميل يومياً عام  ..8

اً باالعتماد على إنتاجها ذاتي كتفيةم   ي مكن أن ت صبحهذا يد ل على أن الواليات المتحدة األمريكية ال 

مليون برميل يومياً  ..0المحلي، حيث ي توقع أن يبلغ العجز بعد استبعاد النفط الخام الم ستورد حوالي 

   .(1)جدول رقم  ،181.و  1.0.عامي 

 1..4 بنحو تفضانخقد  وبكاأل دولمجموعة  من ستوردالم   الخام النفط كمية أنتجدر اإلشارة إلى 

 برميل مليون ..1 بحوالي قارنةم   141. عام يومياً  برميل مليون 8.1 بلغ حواليلت يومياً  برميل مليون

 (.0) شكل( و1جدول رقم ) ،144. عام في يوميا  

إدارة معلومات الطاقة األمريكية، ابريل 2015     المصدر : 

خام نفط ال واليات المتحدة األمريكية من ال شكل رقم  5    واردات ال
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نتجي أالمتحدة األمريكية  ت عتبر الواليات في العالمالنفط الصخري كبر م 
18

 ...، فقد بلغ انتاجها حوالي 

إنتاج ارتفع و، .14.في المائة من إجمالي االنتاج العالمي عام  38.1ما يعادل أي برميل يومياً مليون 

سنوياً في المائة  ..83 نحوب الواليات المتحدة األمريكية
19
 ..1 ليصل إلى 141.-.14.خالل الفترة  

أي ما يعادل مياً مليون برميل يو 1.3 حوالي إنتاجها يبلغ توقع أني  و، 141.عام  مليون برميل يومياً 

 (.0جدول رقم ) ،140.عام  من االنتاج العالمي في المائة 30.0

 في المائة 1.9 بنحوالنفط الصخري الواليات المتحدة األمريكية من ت شير التقديرات، أن يرتفع إنتاج 

سنوياً 
20
 ،1.0. عامفي المائة من اإلنتاج العالمي  98.3ما ي عادل مليون برميل يومياً  0.8يصل إلى ل 

مليون برميل يومياً أي ما  1.3إلى اإلنتاج الف برميل يومياً ليصل  011بنحو يبدأ في االنخفاض ثم 

وما مليون برميل يومياً  ...قارنة بحوالي م   ،181.في المائة من االنتاج العالمي عام  1..0يعادل 

إنتاج الواليات المتحدة  بةانخفاض نس ي عزى. .14.عام في المائة من اإلنتاج العالمي  38.1يعادل 

زيادة نتجة للنفط الصخري إلى الم  اتجاه العديد من الدول  بسبباألمريكية إلى إجمالي االنتاج العالمي 

 (.0جدول رقم ) ،181.عام تدريجياً حتى إنتاجها 

(مليون برميل يومياً)

20122013201420152016202020252030

2.633.624.875.616.017.498.319.16االنتاج العالمي من النفط الصخري "نفط السجيل"

تاج الواليات المتحدة األمريكية من النفط الصخري "نفط السجيل" 2.203.204.204.804.905.605.304.80إن

)% تاج الواليات المتحدة األمريكية إلى العالم ) 83.788.486.385.581.574.863.852.4نسبة ان

المصدر : ادارة معلومات الطاقة االمريكية، تقريرآفاق الطاقة، جدول رقم 14 و 21،  ابريل 2015.

في العالم والواليات المتحدة األمريكية جدول رقم )5( : إنتاج النفط الصخري "نفط السجيل" 

2030-2012

 

ت شير التقديراتحيث ، في العالم ستهلك للطاقةثاني أكبر م   الصينت عتبر 
21
لطلب على اإجمالي أن يرتفع  

 41.1مقابل  181.عام  مليون برميل يومياً  49.1 إلىليصل  في المائة سنوياً  6..بنحو الخام النفط 

في قطاع خاصة الخام عزى ذلك إلى زيادة الطلب على النفط ، ي  140.مليون برميل يومياً في عام 

المائة سنوياً ليصل إلى حوالي في  8.6عدل م  ب   الهندتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في بينما ي  النقل. 

يعزى ذلك إلى  .140.مليون برميل يومياً عام  8.6مقابل  181.مليون برميل يومياً بحلول عام  9.6
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 .األمريكية الطاقة اتمعلوم ، إدارة2510تقرير آفاق الطاقة  ابريل   

19
1معدل نمو مركب إستناداً للمعادلة    

1

2012

2014 








 t

P

P 

20
 .(2500-2512أي للفترة ) 2512 عام منذ  

21
 .، أوبك2512تقرير آفاق الطاقة في العالم   
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مليون  8.0إلى حوالي  140.عام برميل يومياً  مليون 4.9ارتفاع الطلب على النفط في قطاع النقل من 

على النفط في قطاع الصناعات التحويلية األخرى ارتفاع الطلب  إلى كذلك ،181.برميل يومياً عام 

مليون برميل يومياً عام  4.4مقابل  181.مليون برميل يومياً عام  4.1في المائة ليصل إلى  6..بمعدل 

.140. 

دول آسيا األخرىأما بقية  
22

 في المائة سنوياً ليصل ...، فيتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بمعدل 

يعزى ذلك  .140.مليون برميل يومياً عام  1.9مقابل  181.عام في يومياً  مليون برميل 41.9 إلى

 على النفط الطلب زيادة نتيجة .في المائة سنوياً  ..8ارتفاع الطلب على النفط في قطاع النقل بمعدل  إلى

 1..مقابل  181.مليون برميل يومياً عام  0.4إلى  الطلب قطاع النقل البري، حيث يتوقع أن يرتفع في

مليون مركبة عام  1.، بسبب ارتفاع عدد المركبات التجارية من حوالي 140.عام  مليون برميل يومياً 

 .181.عام في مليون مركبة تجارية  .9 حوالي إلى 140.

 

دول أمريكا الالتينيةأن يرتفع الطلب على النفط في  ،من المتوقع
23
في المائة سنوياً ليصل  ..4بمعدل  

يعزى ذلك إلى عدة  .140.مليون برميل يومياً عام  0.1مقابل  181.ياً عام مليون برميل يوم 9.3

قارنة بأقاليم مريكا الالتينية م  أفي دول المتوسط على المدى  أقلاسباب منها التوقعات بنمو اقتصادي 

مريكا أمعدل النمو الحقيقي في دول  إلى ارتفاعحيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي  ،ودول أخرى

ي قدر مقارنة بمعدل نمو  ،1.1.في المائة عام  6.. حوالي إلى 141.في المائة عام  4.8من لالتينية ا

في  9.9بنحو"  Emerging and Developing Asiaآسيا "والبلدان النامية بدول األسواق الناشئة ل

" عام Sub-Saharan Africa" جنوب الصحراء الكبرىوأفريقيا في دول في المائة  0.1المائة و 

 8.1ي قدر بحوالي مريكا الالتينية ألدول  النمو الحقيقيمعدل  أناألوبك  ترايتقدشير ت   . في حين1.1.

 . 1.1.-141.خالل الفترة في المائة 

الدول األوروبية في ُمنظمة التعاون توقع أن ينكمش الطلب على النفط الخام في ي   ،في المقابل

مليون برميل يومياً  4..4 بلغ حوالييفي المائة سنوياً ل 1.98بنحو " OECD" االقتصادي والتنمية

االعتماد على الغاز بعزى ذلك إلى االتجاه ، ي  140.مليون برميل يومياً عام  48.8مقابل  181.عام 

  (.9جدول رقم ) ،القطاعات االقتصاديةالعديد من الطاقة النووية في والطبيعي 

                                                           
22

 .وتايوان سيريالنكا، سنغافورة، باكستان، ماليزيا، أندونيسيا، بنغالدش، 
23

 .األرغووي كولومبيا، البرازيل، األرجنتين، 
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(مليون برميل يوميا)

201320152020202520302035

10.110.712.614.616.417.8الصين

3.73.94.75.76.98.3الهند

)1(
7.47.68.69.710.611.5دول آسيا األخرى 

)2(
5.35.76.16.56.87.1أمريكا االتينية 

ية في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 13.613.313.012.612.111.5الدول األوروب

ايوان. )1( : كل من بنغالدش، أندونيسيا، ماليزيا، باكستان، سنغافورة، سيريالنكا، وت

)2( : كل من األرجنتين، البرازيل، كولومبيا، األرغووي.

المصدر : تقرير أفاق الطاقة 2014، منظمة األوبك.

اليم نفط في بعض الدول واالق جدول رقم )6( : تقديرات الطلب على ال

2035-2013

 

 االقتصادية حسب القطاعاتط الخام النفالعالمي من ستهالك اال:  سادساا 

 النفط استهالك إجمالي من  المائة  في 1..1 على في الواليات المتحدة األمريكية النقل قطاعأستحوذ 

الخام
24
اما بقية القطاعات األخرى  ،والتحويلية البتروكيماويةفي المائة لقطاع الصناعات  1...قابل م   

 استخدامنسبة نخفض ت أن ،1.1. عامحتى ت شير التوقعات  .144. عامفي المائة  9.1استحوذت على ف

 في 91.1 إلى ثممليون برميل يومياً  44.3ما يعادل أي  المائة في 96.1إلى قطاع النقل في النفط الخام 

 استهالك نسبة  ترتفع أنيتوقع  المقابل، في . 180. عامفي مليون برميل يوميا  44.1 ما يعادلو المائة

 3.1. إلى األمريكية المتحدة الواليات  في الخام نفطمن ال( والتحويلية البتروكيماوية) الصناعات قطاع

على النفط  االعتمادواالتجاه إلى  ومشتقاته النفط على الطلب زيادة نتيجة  ،180. عام المائة في

 الستهالكوا  التجارية والقطاعات  كالكهرباء اال خرى القطاعات بقية أما. الصخري في تلك الصناعات

 في الخام  النفط استهالك إجمالي من  المائة في 0.1حوالي  ةً جتمعم   نسبتها فتتراوح السكني المحلي

تلك الصناعات على مصادر أخرى للطاقة كالفحم  عتمادإنتيجة  ،180.عام  األمريكية المتحدة الواليات

 (. 9) شكل ،الحجري والغاز الطبيعي والطاقة النووية والمتجددة

المصدر :  ادارة معلومات الطاقة األمريكية ، توقعات آفاق الطاقة العالمية ابريل 2015

شكل )6( : توقعات توزيع استهالك النفط الخام في الواليات المتحدة االمريكية حسب القطاعات االقتصادية
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 ، ادارة معلومات الطاقة األمريكية.2510 عام أبريل الطاقة آفاق تقرير 
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 حوالي أستحوذ علىفقد ، في الصين كثر القطاعات االقتصادية استخداماً للنفط الخامأعتبر قطاع النقل ي  

ثم قطاع  في المائة 1.1.الصناعات التحويلية بنسبة قطاع في المركز الثاني  حلو، في المائة 08.1

قطاع استهالك نسبة أن ترتفع . ت شير التوقعات 144.عام ائة في الم 49.1التجارة والزراعة بنحو 

عزى ذلك إلى زيادة الطلب على النفط في ، ي  في المائة 98.1 لتصل إلىفي المائة  41.1النقل بنحو 

 180.و 1.1. يعام مليون برميل يومياً  1.6و  0.0ليبلغ حوالي سنوياً  0.1قطاع النقل البري بنحو 

144.مليون برميل يومياً عام  ..8مقابل  على التوالي
25

 43المركبات التجارية من  زيادة عدد، نتيجة 

في  على التوالي. 180.و 1.1.مليون مركبة عامي  91و  81إلى حوالي  144.مليون مركبة عام 

و  48.1خرى والبتروكيماوية إلى أل  يتوقع أن تنخفض النسبة في قطاعي الصناعات التحويلية احين 

 ،على التوالي 144.في المائة عام  41.1و  1.1.مقابل  على التوالي 1.1.في المائة في عام  3.1

 (.1شكل رقم )

المصدر : تقرير أفاق الطاقة 2014، منظمة األوبك.

شكل رقم )7(  : الطلب على النفط حسب القطاعات في الصين
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في  11.1إلى حوالي  144.في المائة عام  9.1.رتفع حصة قطاع النقل من ت، فيتوقع أن الهندأما في 

برميل  مليون 4.1من في هذا القطاع على النفط الطلب ارتفاع . يعزى ذلك إلى 180.المائة في عام 

الطلب على النفط في  زيادةنتيجة ، 180.مليون برميل يومياً عام  8.3 إلى حوالي 144.عام  يومياً 

، 180.مليون برميل يومياً عام  6..إلى حوالي  144.برميل يومياً عام  مليونقطاع النقل البري من 

مليون  08 إلى حوالي 144.عام تجارية مليون مركبة  6المركبات التجارية من عدد ارتفاع  بسبب

 4.1.الصناعات التحويلية األخرى والكهرباء فقد استحوذا على  يقطاعأما . 180.ام عتجارية مركبة 

في المائة  41.1و  49.1هما إلى على التوالي، يتوقع أن تنخفض حصت   144.في المائة عام  1.1.و 

بحلول  . يعزى ذلك إلى االتجاه على االعتماد على سوائل الغاز الطبيعي في هذين القطاعين180.عام 

 (. 3، شكل رقم )180.ام ع
                                                           

25
 .، منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" 2.0و  2.0جدول رقم  2512تقرير آفاق النفط عام  
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المصدر : تقرير أفاق الطاقة 2014، منظمة األوبك.

شكل رقم )8(  : الطلب على النفط حسب القطاعات االقتصادية في الهند
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االقتصادي ُمنظمة التعاون لالدول األوروبية في قطاع النقل حصة في المقابل، ت شير االحصاءات أن 

، يتوقع 144.من إجمالي القطاعات االقتصادية عام في المائة  98.1على حوالي  استحوذت والتنمية

عزى ذلك إلى التوقع بانخفاض الطلب على ي   .180.في المائة عام  06.1أن تنخفض النسبة إلى حوالي 

مليون  8.6و  0.4إلى حوالي  144.مليون برميل يومياً عام  9.4النفط في قطاع النقل البري من 

على التوالي، نتيجة تزايد الطلب في هذا القطاع على الغاز  180.و  1.1.برميل يومياً عامي 

وضاً عنسال الطبيعي الم    .الخام النفط ع 

في المائة عام  41.1و  48.1والبتروكيماوية على حوالي األخرى قطاعي الصناعات التحويلية أستحوذ 

بينما يتوقع أن  .180.لكل من القطاعين عام  41.1ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى  ،على التوالي 144.

 و 144.ي في المائة عام 44.1تبقي نسبة استخدام النفط في قطاع التجارة والزراعة والسكن في حدود 

 (.6شكل رقم ) ،180.

المصدر : تقرير أفاق الطاقة 2014، منظمة األوبك.

شكل رقم )9(  : الطلب على النفط حسب القطاعات االقتصادية في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية - أوروبا
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لتقديراتا فت شير ،العالمي الصعيد على أما
26
 لقطاع الم خص ص الخام النفط استهالك نسبة ارتفاع إلى 

 استهالك إجمالي من 111. عام المائة في 98.1 حوالي إلى 144.   عام المائة في 06.1 من النقل

قطاع الصناعات من في النفط الخام  استهالك نسبة بالمقابل، يتوقع أن تنخفض .االقتصادية القطاعات

 .(41شكل ) ،111.في المائة في عام  8.1.قارب لى ما ي  إ 144.في المائة في عام  0.1.

المصدر : تقرير آفاق الطاقة العالمية 2014، منظمة األوبك.

شكل )10( : توقعات توزيع استهالك النفط الخام في العالـــم حسب القطاعات االقتصادية

10%

6%

25%
59%

2011

 ال    الص     ال  ر    ا        ال      ال   ر   ال را  

10%
4%

23%

63%

2040

 ال    الص     ال  ر    ا        ال      ال   ر   ال را  

 

 صخريوال حفوريتكلفة إنتاج النفط  اال: سابعاا 

 دوالر 18.1 بنحو األمريكية المتحدة الواليات فيالصخري نفط ال ستخراجال الحدية التكلفة ت قد ر

استناداً للدراسة للبرميل أمريكي
27
. 148.بالتعاون مع رويترز عام  Natixisأعد تها مؤسسة التي  

دراسة أن البي نت  فقد، حسب مناطق التنقيب في العالم تتفاوت كلفة استخراج النفط الخام االحفوريبينما 

ي ف ،دوالر أمريكي للبرميل 41 و 8تكلفة انتاج النفط في السعودية ودول الشرق األوسط تتراوح بين 

 01مريكي للبرميل وحوالي دوالر أ 4.1 نتاج في روسيا بالقطب الشمالي حواليبلغ تكلفة اإلتحين 

ر قد  ، بينما ت  مريكية من المحيط االطلسي "البحر العميق"ألدوالر أمريكي للبرميل في الواليات المتحدة ا

كما ت قدر تكلفة إنتاج الديزل ، مريكي للبرميلأدوالر  61حوالي بتكلفة انتاج النفط الرملي في كندا 

، بينما وروباأفي  للبرميلأمريكي دوالر  441حوالي ستخرج من الزيوت النباتية والحيوانية الحيوي الم  

. يتضح من دوالر أمريكي 99الم ستخرج من النباتات في البرازيل حوالي  Bio-Ethanolت قدر تكلفة 

دوالر  18حوالي بت قدر  في الواليات المتحدة األمريكيةنفط السجيل  إلنتاجالحدية  التكلفةن أ الدراسة

ستويات سعرية أقل من عند م  جدى م   السعر غيردوالر أمريكي تكاليف النقل بذلك ي صبح  .4أمريكي و 

                                                           
26

 ."أوبك" للنفط المصدرة الدول منظمة، 141. عام  النفط آفاق تقرير 
27

 Natixis and Reuters,” Shale Oil, Oil Sands and Oil Supply Globally : Market Prices Compared to Production Costs”. Dec 2013. 
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( مع 141.-144.خالل الفترة ) نفط السجيلوهو ما يفسر تنامي انشطة استخراج  ،دوالر أمريكي 30

 (.1)جدول رقم  ،دوالر أمريكي للبرميل 69فوق مستوى  الخام سعار النفطأبقاء مستويات 

نوع التنقيبالدول
التكلفة الحدية )دوالر 

امريكي(

تكلفة النقل الى قنوات 

التوزيع الرئيسية )دوالر 

امريكي(

الفرق عند السعر 

االفتراضي 85 دوالر 

أمريكي للبرميل

3.04.078.0اليابسةالسعودية

14.04.067.0اليابسةدول الشرق االوسط باستثناء السعودية

18.012.055.0اليابسةروسيا

-120.05.040.0القطب الشماليروسيا

50.02.033.0بحر الشمالالمملكة المتحدة والنرويج

-90.015.020.0الرملي*كندا

57.02.026.0البحر العميق )االطلسي(الواليات المتحدة االمريكية

66.05.014.0بيو-اإليثانول**البرازيل

-110.02.027.0الديزل الحيوي***اوروبا

73.012.00.0النفط الصخريالواليات المتحدة االمريكية

* النفط الرملي : يعتبر من النفط الثقيل ويتكون من ترسبات البتومين وهو مزيج طبيعي من الرمال والمياه.

** Bio-Ethanol  المستخرج من النباتات مثل سكر البنجر والذرة والحبوب.

*** الديزل الحيوي : مستخرج  من الزيوت وشحوم الحيوانات  "Biodiesel"  كبديل عن الديزل المستخرج من البترول .

جدول رقم  )7( :  مقارنة  تكلفة  التنقيب  عن  بعض  أنواع النفوط   لمجموعة  من  الدول

 Natixis  and Reuters ,” Shale Oi l , Oi l  Sands  and Oi l  Supply Global ly : Market Prices  Compared to Production المصدر : 

Costs”. Dec 2013 

 مكعب، قدم 4111 لكل مريكيأ دوالر 3-1 حواليب فت قدر الصخري الغاز استخراج بتكلفة يتعلق فيما

 4111 كلل مريكيأ دوالر 3-9 نحوب تقدرالتي  المياه من ةالكيماوي المخلفات إزالة تكلفةاليه  ضافي  

مكعب قدم
28
. 

 أسعار النفط والغاز: ثامناا 

ت ساهم بدرجة كبيرة في تغير سعر برميل النفط  رئيسية عوامل لعدة النفط أسعار ديناميكيةتخضع 

القتصادات العالم  الكلي االقتصادي والوضع والطلب العرض بين التوازنك ،األسواق العالميةب

 سعر ي قوم حيث النفط، الطلب على في تقلبات مريكيألا دوالرال ي ساهمكما . الجيوسياسيةالمتغيرات و

 مريكيةألا العملة صرف سعرفي انخفاض أي  فإن بالتالي ،مريكيألا بالدوالر الخام النفط برميل

كما . مريكيألا الدوالرسعر صرف  ارتفاع حالة في والعكس النفط الطلب على ارتفاع لىإيؤدي س

 .تقلبات أسعار النفطب العالمية أسواق الماليضاً الوضع العام في أي ساهم 

 69سجل حوالي لت   في المائة 6.1 نحوبالخام  أسعار النفط  انكمشت، 141. عام من الثاني النصف منذ

دوالر أمريكي
29
يرجع  .148.عام  للبرميل دوالر أمريكي 410.6مقارنة بحوالي ، 141.متوسط عام  

                                                           
28

 Survey of Energy Resources: Focus on Shale Gas,World Energy Council (2010). 
29

 .اسعار النفط المرجعي ، قاعدة بيانات األوبك 
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إنخفاض معدالت نمو  بسبب الخام النفط علىالعالمي  الطلب تراجعمنها  عوامل عدةهذا االنخفاض إلى 

 المتحدة الياتقامت الوفقد  ،من النفط وسوائل الطاقة االخرى المعروض وفرةاالقتصاد العالمي و

 مليون 3.9 إلى 148. عام في يومياً  برميل مليون 1.1 من الخام النفط من إنتاجها زيادةب األمريكية

 المتحدة الواليات فيالصخري  نفط ال ظاهرة تناميي عزى ذلك إلى . 141. عام في يومياً  برميل

 يمليون برميل يومياً عام 1.3و ..1 إلى 148.مليون في عام  ..8من  إنتاجهافقد ارتفع  األمريكية

 3.3 نحوب .14.منذ عام  النفطية الوارداتصافي  انكماش إلى أدى ، مماعلى التوالي 140.و 141.

 يومياً  برميل مليون 1.9 و 3.0 بحوالي قارنةم   140.عام  يومياً  برميل مليون 9.1 إلىلتصل  المائة في

 دولو اليورو منطقة في خاصة العالمي االقتصاد تباطؤ رأث   كما .التوالي على 148.و .14. يعام

 (.44شكل رقم ) ،العالمية سواقألا فيتراجع سعر البرميل بالتالي  ،الخام النفط الطلب علىفي  آسيا

 

 

 النفط الطلب على تراجعحد ما  إلى العمالت جميع مقابل األمريكي الدوالر قيمة ارتفاع كما أدى

دول االتحاد ب مثل انخفاض النمو االقتصاديباإلضافة إلى العوامل األخرى  .باألسواق العالمية

 وسجل المائة في 41.1 بنسبة اليورو مقابل اً فاعارت األمريكي الدوالر شهد فقد ،ودول آسيا األوروبي

 الياباني الين مقابل، وأرتفع أيضاً 148. عام متوسط 4.84بحوالي  مقارنة 141. عام متوسط 4.194

شكل رقم  ،148. عام خالل 61.6 مقابل 141. عام متوسط 410.6 وسجل المائة في 3.0 بنسبة

 .سعار النفطأيوضح تقلبات  (.4)
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ةالمرجعيسلة لانفط  سعرينخفض أن  ،لبنك الدوليا تقديراتت شير ى من جهة أخر
30
 للبرميل 01.9إلى  

على  1.0.و 1.1. يعامللبرميل  418.1و  11.4 حوالي إلى ثم ي عاود االرتفاع  ،140.خالل عام 

عامي للبرميل دوالر أمريكي  ...44و 36.1توقع أن يرتفع إلى ي  خام برنت سعر أن . في حين التوالي

 1..3إلى  سعر البرميل توقع أن يرتفعي   ،نفط غرب تكساسبالنسبة لأما  .على التوالي 1.0.و 1.1.

 .(3)جدول رقم  ،على التوالي 1.0.و 1.1.دوالر أمريكي عامي  411.1و

دوالر للبرميل

االسعار الجارية لسلة اوبك المرجعيةاالسعار الجارية لخام برنتاالسعار الجارية لنفط غرب تكساسالسنوات

1973……3.1

1979……17.3

1980…37.936.0

1981…36.734.2

198819.915.014.2

199121.520.018.6

199518.417.116.9

199814.412.812.3

200331.128.928.2

200556.654.550.6

200899.796.994.5

20096261.761.0

201194.9111.3107.5

201554.657.650.6

202082.789.7*74.1

2025104.7112.2*103.4

المصدر : اوبك، توقعات النفط العالمية 2014، وتقارير سابقة والموقع اآللكتروني لسعر المرجعي في عام 2015.

            : ادارة الطاقة االمريكية، تقرير آفاق النفط العالمية ابريل 2015.

* توقعات البنك الدولي لمتوسط سعر مرجعي يشمل على )سعر نفط دبي، برنت، غرب تكساس(

نفوط وتقديرات لالعوام 2020 و 2025 جدول رقم )8( : األسعار الجارية لبعض انواع ال

2025-2015

 
                                                           

30
 ت ودبي وغرب تكساس.برنخام نفط  أسعارتشمل على  
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هتقييم يتمفإنه التقليدي  الطبيعي الغاز بسعر يتعلق فيما
31
 النفط سعر على بناءً  حرارية وحدة مليون لكل 

الذي يعادل  الخام النفط لبرميل المكافئة الحرارية الوحدات على مقسوماً  العالمي السوق فيالسائد  مالخا

حرارية وحدة مليون 0.3حوالي 
32

ي قدر  العالمي السوق في الخام النفط برميل سعر كانفمثالً إذا . 

48.3 حوالييعادل التقليدي  الطبيعي الغاز سعر فان مريكيأ دوالر 31 بحوالي
33
 مليون لكل دوالر 

 . حرارية وحدة

المسال اإلندونيسي الطبيعي الغاز سعر عتبري  
34
 فقد، العالمية سواقألا في األغلى اليابان في ستخدمالم   

عند تلك  يستمر نأ يتوقعو 141. عام في حرارية وحدة مليون لكل مريكيأ دوالر 41 لىإ سعره وصل

 مريكيألا هوب هنري خامالغاز الطبيعي ل سعر بلغي بالمقابل يتوقع أن .146. عام حتىستويات الم  

 1.1 لىوسيستمر في االرتفاع  إ 140.عام  حرارية وحدة مليون لكل مريكيأ دوالر 8.6 حوالي

 ان حين في .180. عام في حرارية وحدة مليون لكل مريكيأ دوالر 9 لىإو 1.1. عام مريكيأ دوالر

  عام في حرارية وحدة مليون لكل دوالر 41.4 حوالي عرهس بلغ المانيا في ستخدمالم   الروسي الغاز

 (. 48) رقم شكل( و6جدول رقم ) ،141.

 

 

                                                           
31

 .في بعض الدول )مثل جنوب شرق اسيا( المنتجة للغاز الطبيعي 
32

 بريتيش بتروليوم. 
33

 .  13.8 = 5.8/80دوالر أمريكي   
34

 في الناقالت البحرية وكذلك تخزينه . هتقوم العديد من الدول بتسييل الغاز الطبيعي لسهولة نقل 
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 مقارنة  حرارية وحدة مليون لكل مريكيأ دوالر 1.6 حوالي سعره بلغ فقد ،الصخري غازالنسبة للب ماأ

 لىإ الصخري الغاز سعر يرتفع نأ ويتوقع ،144. عام في هوب هنري لغاز مريكيأ دوالر 1 بحوالي

 مليون لكل مريكيأ دوالر 49.6 لىإثم  1.1. عام فيحرارية  وحدة مليون لكل مريكيأ دوالر 48.8

من  تكلفة التخلصوالغاز الصخري إنتاج ارتفاع تكلفة ذلك إلى  ي عزى، 180. عام في حرارية وحدة

 .(6) رقم جدول، ستخدمة في استخراجهالم  النفايات الكيماوية 

201120122015202020252035

)Henry Hub( 4.02.83.94.45.26.0الغاز الطبيعي

 )Shale Gas( 7.99.711.913.315.916.9الغاز الصخري

المصدر :  ادارة معلومات الطاقة االمريكية، تقريرآفاق الطاقة  2015.

توقعات أسعار الغاز الطبيعي و الغاز الصخري 

 دوالر امريكي لكل مليون وحدة حرارية

جدول رقم )9(

 

 البتروكيماويات ةصناع على : تأثير الغاز الصخري تاسعاا 

 اإلنتاج إجمالي من المائة في 0.1. نحو األمريكية المتحدة الواليات في البتروكيماويات صناعة ت شكل

 ري عتب   .البتروكيماويات من العالمي اإلنتاج ثلث عن يزيد ما األمريكي  السوق ستهلكي   ، حيثالعالمي

 سمدةواأل النايلون، كصناعةالكيميائية  الصناعات مختلففي  الخام المواد مصادر همأ حدأمن  النفط

اليومية الستعماالت ا  في لتدخ   الصناعاتهذه  من العديدأن  كما .وغيرها سفلتواإل والشمع الكيمياوية، 

 .ثانوليإلا ازكغ  ةالبتروكيماوي موادالعلى تصنيعها في تعتمد التي الضرورية 

 الطبيعي  الغاز سوائل نتاجإ العديد من البلدان في زيادةفي  رةالمتوف   الصخري الغاز بارآساهم ت  

التي  والبوتان والبروبان   لينيثإلا كغاز البتروكيماويات صناعة في تدخل التي خرىاال   مداداتواإل

 عوائدر على يؤث  قد مما  ،هاتصناع رتطويعلى  ينالصخري  والغازللنفط  نتجةزت العديد من الدول الم  حف  

الصخريين التي تدخل في تلك النفط والغاز  ظاهرةلتنامي لة حص  كم   م ستقبالً االحفوري  شتقات النفطم  

  .الصناعات

 األوليفينات مثل الوسيطة المواد على البتروكيماويات صناعات في ستخدمةالم   الطاقة تكلفة تعتمد

لى إ  ل تكلفتهاص  ت   التي، وغيرها والميثانول واألمونيا، والبروبيلين، اديينوالبيوت اإلثيلينك الوقودو



وأثرهما على أسواق النفط العالمية ينالصخريوالغاز  النفط  
 

 25 
 

المائة في 30.1حوالي 
35
 صناعاتال في االستثمارالعائد على  نفإ  بالتالياإلنتاج الكلية  تكلفة من 

يشير ) ،سواقاأل في هاتوفر   مدىو ستخدمةالم   الخام  المواد تكلفة كبير على عتمد بشكل  ي ةالبتروكيماوي

  .(إلى أنواع الغازات والمواد الوسيطة التي تدخل في صناعة البتروكيماويات 4 رقم االطار

دراسةنت بي  
36
باشرة وغير المباشرة على اآلثار الم   حول األمريكي الكيمياء بل مجلسمن ق   د تا ع   

 فيالمائة  في 0.1. نحوب الصخري الغاز إنتاجزيادة التوس ع في  نتيجةكك ل  كيياالقتصاد األمر

ذلك وقع أن ينتج عن تفي ضوء ذلك فمن الم   .األمريكية المتحدة الوالياتب ةالبتروكيماوي الصناعات

االثر  ان مثل هذه الصناعات سيكون لهأمن الجدير بالذكر  .عمل فرصة لفأ .43 حوالي توفير

 األمريكي االقتصادستجابة جراء ا مريكيأ دوالر مليار 48.4 دفع أجور تصلبالمباشر وغير المباشر 

 غير واآلثار ،في صناعة البتروكيماويات المباشرة  اآلثاركل من  دهاول  ت   التي سراأل   نفاقإ في راتللتغي 

 التي تٌقد ر اال سر لدخ منخرى والقطاعات االقتصادية األ   ،يماوياتدخالت صناعة البتروكلم   المباشرة

 المحلي  الناتج زيادة  سيساهم فيعلى التوالي مما  مريكيأ ردوال مليار  1.4و  9.9و  1.. حواليب

 . (41جدول رقم )، أمريكيمليار دوالر  38.1بحوالي األمريكي  جمالياإل

الناتج )مليار دوالر امريكي(األجور)مليار دوالر امريكي(عدد العمالة

االثر المباشر على صناعة 

بتروكيماويات ال
17,0172.432.8

االثر غير المباشر )مدخالت 

بتروكيماويات( صناعة ال
79,8706.636.9

قطاعات االقتصادية  االثرعلى ال

االخرى
85,5634.113.7

182,45013.183.4االثر االجمالي

جدول رقم )10(

على االقتصاد األمريكي

 ,Shale Gas and New Petrochemicals Investment: Benefits for the Economy, Jobs, and US Manufacturing : المصدر

. American Chemistry Council , 2011 

األثر االقتصادي من التوسع في انتاج البتروكيماويات  نتيجة زيادة انتاج "االيثان"  بنسبة  ٪25

 

 

                                                           
35

 (1) CEFIC, Impact of lower oil price on the European Chemical Industry, Feb 2015.  (2) Atkearney, End-to-End, 
Commodity Management in the Chemical industry, a comprehensive approach from Sourcing to Pricing, )2009(. 

36
  Shale Gas and New Petrochemicals Investment: Benefits for the Economy, Jobs, and US Manufacturing,  American 

Chemistry Council, )2011( . 
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  ستنتاجاتالا:   عاشراا 

عدالت ا على م  مأثره  و  Shale Oil and Gasينالصخريوالغاز نفط الظاهرة تنامي بدراسة الأهتمت 

ستويات أسعار النفط م  و نواع النفوطأبعض  نتاجاالتطرق إلى تكلفة كما تم ، يالعالم والعرضالطلب 

 . ينوالغاز الصخري

على تعتمد التي في اإلنتاج  ىرض هي المرحلة االولألمن باطن ا الصخرينفط ال استخراجإن عملية 

الصخور  يرتكسل بارآلاداخل المواد الكيميائية و والرمال ياهالم   منضخ مزيج بتطورة تقنيات م  

 مرحلةبذلك  أرض لتبدأللى سطح اإ المعدة لذلك ، ثم نقله عبر األنابيبو الغازأ المحتوية على الزيت

 التعدين وإنتاج سوائل النفط وفصل جميع مكوناته.

الناتجة عن عملية تفتيت  البيئية التأثيرات من العديد ينوالغاز الصخري النفطرافق عملية انتاج ي  

تلوث المياه الجوفية. كما  مثل ،"التكسير الهيدروليكي" الكيماوية في باطن االرض خور بالموادالص  

 الضرر إلحاق ناحية منلألرض  البيئي النظام على الرسوبية روالصخمن والغاز  النفط استخراجيؤثر 

 فوق االرضواالنتاج  االرض في باطن التكسير الهيدروليكيمن عملية ينتج كما  .فيها البيولوجي

 ،االخرى الغازات من وغيرها غاز الميثانو الكربون أكسيد ثانيك عالية من الغازات السامة بعاثاتنا

تلوث البيئة، و ظاهرة اإلحتباس الحراري لألرض في عاليةبدرجة جميع تلك الغازات ساهم ت  حيث 

  ستخلصة من الدراسة : وفيما يلي اهم االستنتاجات الم  

التي تتوفر في أراضيها كميات كبيرة الدول  فيغير م جدي  ينريوالغاز الصخنفط الي عد إنتاج  .4

ها نقص في مخزونوت عاني من ش ح في المياه وخور التي تحتوي على النفط والغاز الص  من 

 .االستخراج واالنتاج  بالمواد الكيماويةاه الجوفية من عملية تلوث المينتيجة ، الجوفي

وغير مربحه عند  مكلفة ينوالغاز الصخري النفط استخراجي ت عتبر التقنيات الحالية الم ستخدمة ف ..

  .دوالر أمريكي للبرميل 30سعار التي تقل عن ألمستويات ا

نتشر بكميات كبيرة في منطقة ي عتبر النفط اال .8 حفوري الم ستخرج من األراضي اليابسة الم 

متوسط  قدري   ، حيثاإلنتاج والنقلتكلفة الشرق األوسط وروسيا األرخص عالميًا من حيث 

النفط الصخري  إنتاج تكلفةمتوسط  قدري  بينما  ،مريكي للبرميلأدوالر  44حوالي  هتكلفة إنتاج

 .للبرميل دوالر أمريكي .3والرملي حوالي 

بين و" الشرق األوسط وروسيا" اليابسة الم ستخرج من النفط تكلفةمتوسط  الفرق بين يبلغ .1

 مريكي للبرميل.أدوالر  14والي ح "النفط الصخري والرملي"متوسط تكلفة 
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نتاج المحلي مما إلمريكية األالطلب المحلي على النفط الخام في الواليات المتحدة ا تخطىي .0

 السوق المحلية. احتياجاتسواق العالمية لتغطية ألمن ا استيرادهيستدعى 

ريجياً حتى الم ستورد سينخفض تد االحفوري النفطعلى  مريكيةألا المتحدة لوالياتإن اعتماد ا .9

  المنتج محلياً. ي، نتيجة زيادة المعروض من النفط الخام االحفوري والصخر181.عام 

االنتاج  ث لثي ستحوذ على يأهم القطاعات التي تعتمد على النفط الخام، حيث  قطاع النقل ي عتبر .1

 العالمي.

باشر وغير المباشر على االقتصاد األمريكي عند رفع م   .3 بنحو  اإليثانانتاج  ستوياتإن األثر الم 

 مليار دوالر أمريكي.  31قدر بحوالي في المائة ت   0.1.

حيث ، "نفط السجيل" نفط الصخريلل اكثر الدول إنتاجاً من تعتبر الواليات المتحدة األمريكية  .6

 .141.عام  في المائة من االنتاج العالمي 39.8 حواليلى ع استحوذت
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 (0االطار رقم )

في انتاج الكيماويات  ، ي ستخدم وسيط C2H4: م ركب كيميائي وسيط صيغته الجزيئية  االيثلين

برد في أنظمة التبريد بسبب انخفاض نقطة غليانه كما ي ستخدم أيضاً كم خدر.  األخرى. ي ستخدم كم 

ينتمي إلى فصيلة الك حوليات وي ستخدم كمادة  C2H5-OHكيميائي صيغته الجزيئية  : م ركب االيثالنون

ذيبه  للسيارات والطائرات ذات الوزن الخفيف، حيث صناعة االدوية ومواد التعقيم. ي ستخدم كوقود في م 

 لتقليل من التلوث والتكلفة.لفي المائة لكل لتر بنزين  0.ي مزج مع البنزين بنسبة 

يتم تحويله إلى ، وينتج من الغاز الطبيعي  C2H6: م ركب كيميائي صيغته الجزيئية  غاز االيثان

 االيثلين عن طريق التكسير الكيميائي.

ليط صيغته الجزيئية  :البيوتاديين  ، أهم استخداماته في صناعة اطارات المطاط والمنتجات C4H6خ 

 الباردة.

إلى  88.1يتحول عند درجة سالب ،  NH3: غاز قلوي ذا رائحة نفاذة مميزة صيغته الجزيئية  االمونيا

واد في صناعة ال، سائل االمونيا  كثير من يستعمل كسماد م خصباً في صناعة األصباغ وتنظيف الم 

 المواد الكيميائية، وهو مادة مضرة ويسبب هيجان للجلد.

واد الكيماوية.االوليفينات   : يشمل على االثيلين والبروبيين وتشكل مادة أساسية في صناعة الم 

. يستخدم في الم ستحضرات الطبية كمذيب CH3OHكيميائي صيغته الجزيئية  م ركب الميثانول :

 ستخدم في رش أسطح الطائرات الخارجية إلزالة الجليد.ي  ، لبعض المواد الع ضوية

 كميات مع ويخلط مسال نفطي غاز إلى تحويله يتم C3H8 الجزيئية صيغته كيميائي مركب : البروبان

 تحويله بعد الصهاريج في بسهوله نقله يتم واالفران المطابخ في ي ستخدم. بيوتان بروبيلين و من قليلة

 .م سال نفط إلى

سريع االشتعال بدون رائحة  ال يؤثر على طبقة  C4H10 الجزيئية مركب من الدان صيغته :البوتان 

 .كوقود ويستخدم الغذائية االستعمال الصيدالني والمنتجات في البوتان االوزون ويستخدم
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