اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس  -دانشگاه تربت حیدریه

ژئوپلیتیک خلیج فارس از خلیج ماهی تا خلیج نفت و گاز
بهرام نوازنی و شهربانو اویسی

چکیده
تنش های سییاسی و ناایی ییا ششورهای ینقهه خلیج فارس باع

شده تا پای ددر های بزرگ جهانی به این

ینقهه باز شیده و بر حویور یسرمر خود اارار ورزندا این ینقهه شه ید دریای نیمه بسره است در سمت شمالی
آ ایرا  ،و در سییمت برو و ونوو آ  7ششییور عربی عرا  ،شویت ،عربسییرا سییبودی ،بقرین ،دقر ،ایارا
یرقده عربی و عما درار دارندا ژئوپلیرید یبااییر خلیج فارس تقت تیریر ید ندرد سییه وانده ییا سییه ددر
ینقهه یبنی ایرا  ،عرا و عربسییرا سییبودی اسییت شه ت

ییشنند بیشییررین بهره را از وایگاه این ینقهه در

سیییاسییت وهانی ددر های بزرگ یصییرک شننده انرژی در سییراسییر وها دریافت شنندا نه تنها بیشییررین ت م
ذخایر نفت و گاز وها در ییا ششیورهای این ینقهه اسیت بل ه بیشررین تولید وهانی نیز از آ همین ششورها
اسیت در حالی شه بدلی وابسیرگی بودوه ششو رهای ینقهه به درآیدهای انرژی ،عمده این تولیدا به بازارهای
انبری آیری ا ،اروپا و آسیا اادر یی گردد و باز هم عمده یسیر انرهال این انرژی ،یسیر آبی خلیج فارس و تنگه
هریز است شه در شم عرضترین نهقه آ  43شیلویرر عرض داردا
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ششییح حوزههای ودید گاز و سییریایهگذاری هر چه بیشییرر ششییورهای ینقهه برای بهرهبرداری از انواع یبیانا
گازی برای یصارک داخلی و حری اادرا آنها به بازارهای وهانی بر اهمیت هر چه بیشرر این یسیر افزوده است
بقوری شه تهدیدا اینیری این یسییییر دریایی ،ششیییورهای ینقهه و ددر های وهانی را از ید سیییو به شاهش
وابسیرگ ی به تنگه هریز و احداث خقوط لوله نفت و گاز ببنوا وایگزین یسیر دریایی و ششری و از سوی دیگر
به اواره پایگاه و ان ام یانورهای ناایی واداشیره اسیتا این یهاله با اسیرفاده از روی رد توایفی -تقلیلی ،ت
ییشند ضیمن بررسی یسیرهای انرهال خقوط انرژی در ینقهه ،فرات ها و چالش های پیش روی ایرا را تقلی
شند و ضیمن انقدا آ با برنایه  5سیاله پن م توسیبه ادرصیادی ،نیاز ششیور به تییین سریایههای بین المللی برای
افزایش تولید انرژی و در نری ه ضرور یشارشت دستومبی در تییین اینیت ینقهه را گوشزد نمایدا

واژگا شلیدی :انرژی ،ژئوپلرید خلیج فارس ،خقوط انرهال انرژی ،ومهوری اس یی ایرا ا
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مقدمه
روزنایه نیویورک تایمز در یادداشری در اشردر  1897ابراز نگرانی شرد شه خقوط لوله ودیدی شه عرا و ترشیه
و عربسییرا سییبودی در شییش یاه گذشییره بسییرعت دسییت به احداث زدهاند از اهمیت ژئوپلیری ی خلیج فارس به
عنوا یسییر االی 4انرهال نفت خاورییانه به برو و ژاپن خواهد شاستا این یادداشت به گفره وا هرینگرو ،3
وزیر انرژی ایاال یرقده ایری ا اسییرناد ییشرد شه در پی اخر التی شه در وریا ونگ ایرا و عرا در یسیییر
انرهیال نفیت از ینقهه خلیج فارس رد داده بود در سیییفری به ششیییورهای یرقد آیری ا در ینقهه (شویت ،دقر،
ایارا یرقده عربی ،عربسرا سبودی و یصر) گفره بود «این خقوط لوله با دق بیش از نیمی از نفت انرهالی یسیر
تنگه هریز ،وضیبیت نفت ایادراتی وها را تویمین و خقرا بسیره شید خلیج ببنوا یسیر نفت یورد نیاز را
شاهش خواهد دادا»1
اییا این سییییاسیییت ایاال یرقده برای شاهش اهمیت ژئوپلیری ی خلیج فارس از نار یهایا ایرانی همواره بیر
یم ن بوده و برای نمونه یقمدحسیین آسییفری عوییو شمیسیییو اینیت یلی و سیییاسییت خاروی ی ل

شییورای

اسییی یی شیه در  15ووالی  2112و بیه هنگیام اع م یهیاییا ابوددی درباره آباز بهرهبرداری از خط لوله 461
شیلویرری حدشیییا -ف یر ه برای انرهیال نفیت اییارا یرقده عربی به دریای عما از قریهی خارز از تنگه هریز
اع م شرد « 21-16درایید از نفت تولیدی وها از تنگه هریز عدور ییشند و یافرن یسیییر وایگزین برای انرهال
این یهدار نفت و گاز بیر داب تصییور اسییت ایا ششییورهای عربی گاه و بیگاه از این فرضیییهها سییر ییدهندا» 2با
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همین تصیور هم بود شه در دوم ووالی تبداد  111تن از نمایندگا ی ل

شورای اس یی با تهیه ید قرح دو

فوریری خواسرار بسره شد تنگه هریز در پاسخ به تقریمهای ایاال یرقده و اتقادیه اروپا شدندا4
این یهاله ت

ییشند تا با ید روی رد تواییییفی-تقلیلی وضیییبیت انرهال نفت و گاز ینقهه از تنگنه هریز را

یورد شن یا

درار داده و قرح هیای ان ام شیییده و در دسیییت اورا در زیینه خقوط لوله نفت و گاز و آرار این

خقوط بر اهمیت ژئوپلیرید خلیج فارس را یورد ارزیابی درار دهدا
ژئوپلیرید خلیج فارس
خلیج فارس ید دریای نیمه بسرهای است شه در سمت شمالی آ ایرا  ،و در سمت برو و ونوو آ  7ششور
عربی عرا  ،شویت ،عربسییرا سییبودی ،بقرین ،دقر ،ایارا یرقده عربی و عما درار دارندا ژئوپلیرید یبااییر
خلیج فارس تقت تیریر ید ندرد سیه وانده ییا سه ددر ینقهه یبنی ایرا  ،عرا و عربسرا سبودی استا این
وضییبیت شه از پایا ونگ اول وهانی در سییال  1819و با آباز روند ش ی

گیری دولتهای یلی ینقهه شییروع

شده بود بسرعت روند تق یم خود را قی شرد و تاشنو نیز ادایه یافره استا هیچ درگیری در این ینقهه شه پای
ی ی از این سیه ددر در آ نداشید رد نمی دهد و بدو رضایت هیچید از این سه نیز ردا پایداری در ینقهه
شی

نمی گیردا یسیائ ییا این سیه ششیور از سیرزیینی گرفره تا ادرصیادی و سییاسیی ،گوناگو استا اگرچه

عربسیرا سیبودی و عرا در زبا عربی خود یشررک و با ایرانیا فارسی زبا اخر ک دارند ایا عرا و ایرا با
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اشثریری شییبی در یهاب عربسرا سنی یذه

احساس همسویی بیشرری ییشنند و هر ید با ح

یلیت خواهی

یسره از دیگری در دوره یباار خواها سرنوشری یسره از ی دیگر ییباشندا
از نار ایرانیا آ چنا شه در اشبار فردوسی آیده است عرادیها نیز همچو دیگر ادوام عربی ،بادیه نشینانی شیر
شییرر نو

و یلخ خور بودند و بیشییررین و سییهمگینترین ندردهای تاریخ یبااییر ایرانیا از اییفویه به این سییو با

دشییمن همسییایه خود یبنی همین عرا بر سییر یناق یرزی دو ششییور از ومله اروند رود بوده اسییتا 3از نار
ایرانیا  ،عرادیها بقور شلی ،همدسرا هما یزیدیانی بودند شه در سال  61ه ری دمری با خیانت به ایام حسین
(ع) وی را به شیهاد رسانده بودندا الدره عرا با بادی دولت های عربی ینقهه از وهاتی نیز در نزد ایرانیا دارای
تفاو بوده و هسیییت شه از ومله اینها یی توا از عردا عالیا ن ح و شرب  ،شییید ه روحانیو شییییبه و ت ار
ایرانی یناق شییییبه نشیییین و شردهای همسیییو با ایرا شه تقت تیریر عمی فرهنگ ایرانی در یناق شردنشیییین
سییی ونیت ییافریهانید نام بردا 5ایا یهمررین انراار عرادیها از عروهای دیگر در ینقهه پذیر

رهدری تاریخی و

فرهنگی بغداد و شثر ومبیت این ششییور بر عربسییرا سییبودی و دیگر ششییورهای عربی ینقهه بوده اسییت شه
نمونه آ را ییتوا در دادسیه ادام ت ریری یافتا 6یوضوعی شه در یهاب ایرا شای یرفاو بود و عرادیها با
پیشی سیو دانسیرن خود در اس م و حری تشی و شناخت بهرری از عربی ببنوا زبا درآ و حدی  ،ایرانیا را
گاهی ی وس و گاهی ع م تاب بشمار ییآوردندا7
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در نری ه قدیبی و ینقهی به نار ییرسیید شه هیچ دو دولری تمایلی برای ائر ک پایدار در یهاب دولت سییوم ابراز
ن ند و ناسیازگاری نیز در ییا عروها و ایرانیا از ید سیو و عرادی ها و دیگر ششیورهای عربی از سوی دیگر
همچنا تداوم یابد بقوری شه نه عرا در «شورای هم اری خلیج» پذیرفره شود و نه ایرا و بدو حوور این دو
نیز شه سیراسیر سواح شمالی خلیج فارس را در اخریار دارند هیچ پیما اینیری شای و تمایی بر ینقهه ح مفریا
نشیده باشد و در نری ه ششورهای یرقد عربسرا سبودی ی دور به همییمانی و اواره پایگاه به نیروهای بینالمللی
خارز از ینقهه باشییندا 9و ددیها از همین وا اسییت شه ینقهه خلیج فارس از ید وایگاه ویژهای در ژئوپلیرید
وهانی برخوردار شده استا
ایرک نار از پرتغالیها ،هلندیها ،فرانسیویها ،انگلیسیها و عثمانیها شه از در پانزدهم یی دی به این سو این
ینقهیه ت یاری را ووالنگاه ناوگا دریایی و نیروی زیینی خود شرده بودند ،در اواخر در نوزدهم و با ششیییح
نفت در ایرا و سی

در عرا و عربسرا سبودی پ

از ونگ اول وهانی ،ع وه بر انگلسرا پای ایاال یرقده

ایری ا نیز به ینقهه باز شد و حوور این دو به اندازه شافی اتقاد شوروی را تربی ییشرد شه ینقهه را به اش ال
یخرلح ناایی ،ادرصیادی و سییاسی و ایدئولوژی ی یورد تووه اسرراتژید خود درار دهندا ششح ذخایر عایم
گیازی در ایرا و دقر در اواخر در بیسیییرم نیز ینقهیه خلیج فیارس را نیه فهط برای ددر های بربی بل ه برای
ددر های نودهور انبری شردی نیز وسوسه انگیز نموده استا
ودول شماره : 1ییزا اادرا نفت ششورهای ینقهه خلیج فارس بر حس
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2111

2119

2116

2111

1883

1881

1896

6،933

7،289

7،146

6،333

6،312

3،761

4،711

2،477

2،375

2،548

2،418

2،645

2،221

1،493

ایرا

1،814

1،766

1،378

2،171

53

1،611

1،469

عرا

2،132

2،449

2،423

1،971

2،113

1،825

1،178

ایییارا

1،485

1،795

1،758

1،416

1،264

685

975

شویت

1،116

693

892

691

473

454

278

دقر

1

1

1

1

1

1

1

بقرین

15،779

16،438

16،121

13،681

12،734

11،554

9،799

خییلیییییج

عربسرا
سبودی

یییرقییده
عربی

فارس
Source:
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=57&aid=4&ci
d=CG8,&syid=1986&eyid=2010&unit=TBPD

7

اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس  -دانشگاه تربت حیدریه

ودول شماره  :2تولید گاز قدیبی ششورهای ینقهه خلیج فارس بر حس
2111

2111

2116

ییلیارد فو ی ب

1891 1896 1881 1886 2111

947 1،321 2،127 4،946 5،161 5،461

546

251

ایرا

276

184

193

دقر

981 1،177 1،361 1،758 2،583 4،186 4،259

443

عربسرا سبودی

791 1،183 1،455 1،724 1،911 1،937

547

211

379

313

349

448

429

195

174

233

شویت

336

351

311

414

242

215

191

111

بقرین

41

36

63

111

113

139

35

62

عرا

393 1،129 1،781 4،312 3،715

ایییارا

یییرییقییده

عربی

 1،473 2،553 4،519 5،242 7،122 11،935 13،491 16،126خلیج فارس
Source:
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=1&ci
d=CG8,&syid=1980&eyid=2011&unit=BCF
ودول شماره  :4ییزا اادرا گاز ششورهای ینقهه خلیج فارس بر حس
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1881 1886 1889 2111 2112 2116 2119 2111
1 168 386 638 1،189 2،115 3،115

1

دقر

3

1

ایرا

23 211 135 421

1

1

 117 254 252 235 254 251 267 194ایییارا

یییرقییده

عربی
1

1

1

1

1

1

1

71

عرا

1

1

1

1

1

1

1

1

بقرین

1

1

1

1

1

1

1

1

عربسرا سبودی

1

1

1

1

1

1

1

1

شویت

 199 256 321 731 826 1،551 2،317 3،519خلیج فارس
Source:
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=4&ci
d=CG8,&syid=1990&eyid=2011&unit=BCF
نمودار شماره  :4وریا نفت خلیج فارس در یهایسه با دیگر یناق تولید و یصرک نفت
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Source: Sajedi Amir, “Geopolitics Of The Persian Gulf Security: Iran And The
2 (Summer 2009) p. 82 United States”, IPRI Journal IX, no.
تنگه هریز بقول  161شیلویرر شه در شم عرضترین نهقه آ  43شیلویرر عرض دارد گذرگاه باری ی اسیییت شه
خلیج فیارس را به دریای عما و آوهای آزاد ادیانوس هند باز ییشندا 8از این تنگه  17ییلیو بشییی ه نفت در
روز و به گزار

خدرگزاری بلویدرگ از قری یروسییط  13نفر ش ادیانوس پیما عدور ییشند شه بقور یروسییط

حدود  21دراید نفت یصیرفی وها و  45دراید نفت یسییر دریایی را به خود اخرصیاا داده استا ع وه بر
نفیت ،گیاز قدیبی یای شیییده دقر و ایرا نیز شه از این تنگه و از قری ششیییری عدور ییشند و شویت نیز برای
یصارک داخلی خود ببنوا وایگزین نفت از گاز قدیبی یای شده دقر اسرفاده ییشند شه در خلیج فارس وریا
یییابدا ییزا گاز قدیبی یای شیده ایادراتی دقر  2تریلیو فو ی ب

در سیال است شه به تنهایی  21دراد

ت ار وهانی گاز قدیبی یای شده را به خود اخرصاا داده استا اگر نفت عدوری از این تنگه برای ششورهای
یصرک شننده انبری بربی و شردی حیاتی باشد برای ششورهای حاشیه خلیج فارس شه از ادرصاد تد یقصولی
برخوردار بوده و برای تییین ارز و توسیبه خود نیاز شیدیدی به فرو
ییگرددا11
خقوط لوله و آرار آ بر ژئوپلیرید ینقهه
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عربستان سعودی
عربسیرا سیبودی بزرگررین دارنده ذخایر نفری در وها در سیال  2112بوده اسیت و در سیال  2118شه شرشت
دولری آرای و توانسییت درفیت تولید یبیانا نفری این ششییور را به نزدید  12ییلیو بش ی ه در روز برسییاند به
بزرگررین تولید شننده نفت در وها نیز تددی شییدا  8/9ییلیو بشییی ه از این یبیانا را نفت خام و  1/9ییلیو
بشی ه را یبیانا گاز قدیبی تشی ی ییدهدا این ششیور در سال  2112نزدید به سه ییلیو بش ه نفت را برای
یصییرک داخلی خود هزینه شرد شه سییه برابر یصییرک سییال  2111این ششییور بود و از این وهت نیز بزرگررین
یصرک شننده نفت در ینقهه خاورییانه و وایگاه  14در وها را بخود اخرصاا داده استا از همین رو است شه
ادرصی اد این ششیور بشید به نفت و اادرا آ یر ی است بقوری شه بر اساس گزار

ساالنه اوپد در سال

 ،2112بیش از  %81تولید ناخالص داخلی این ششور در سال  2111را بخود اخرصاا داده بودا عربسرا سبودی
از سیال  2118به این سیو ت

شرده تا سیریایهگذاری بیشرری را بر روی گاز قدیبی ،پاالیش ،پرروشیمی و بر

درار دهدا11
ایا در زیینه اادرا نفت نیز با اادرا بیش از  7/5ییلیو بش ه نفت در روز بزرگررین اادر شننده نفت وها
و اسییت شه در سییال  2112ییزا  %53نفت خام خود را به آسیییای شییر دور شه عمده خریدارا آ ژاپن (1/1
ییلیو بشی ه در روز) ،چین ( 1/1ییلیو بش ه در روز) ،شره ونوبی ( 911هزار بش ه در روز) و هند ( 711هزار
بشی ه در روز) و  %41به اروپا و  %15به ایاال یرقده ایری ا اییادر شرده بودا عربسییرا سییبودی در این سییال با
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تییین  1/7ییلیو بش ه نفت در روز پ

از ونزوئ و شانادا بیش از  %16واردا ایاال یرقده را بخود اخرصاا

داده بودا 12به اسییرثنای سییال  1874شه در آ با تقریم نفری آیری ا و یرقدا اروپایی اسییرایی در وریا ونگ
یوم شییور از ششورهای عربی تقریم شننده حمایت شرد ،تاشنو ببنوا درفیت خالی نفری و «تولید شننده نوسا
گیر» 5بشمار رفره شه بسادگی ییتواند شمدود نفت در هر نهقه از وها را ودرا شند و نمونههای این را ییتوا
در وریا دقبی و شاهش نفت عرا  ،ایرا  ،لیدی و نی ریه را نام بردا
عربسرا سبودی در زیینه انرهال نفت از سه پایانه نفری یهم خود اسرفاده ییشند شه ی رم رأس الرنوره با درفیت
بارگیری  6ییلیو بش ه نفت در روز و رأس ال ُبیمه با درفیت  4/6-4ییلیو بش ه نفت در روز در خلیج فارس
و یند با درفیت  3/5ییلیو بش ه نفت در روز و  2ییلیو بش ه یبیانا گاز قدیبی در روز در دریای سرد واد
هسیرندا ی رم رأس الرنوره بزرگررین پایانه نفری فرا ساح وها است و  %75اادرا نفری عربسرا سبودی را
برعهده داردا 14ناوگا حم و نه دریایی شرشت آرای و با در اخریار داشرن  21نفر ش بسیار بزرگ و یروسط
شار انرهال نفت از این پایانهها به بازارهای آسیایی و اروپایی را برعهده داردا
ع وه بر این پایانههای ایادراتی ،شرشت نفری آرای و بیش از  13هزار شیلویرر خقوط نفری را در اخریار دارد و
از سییال  1893قرح هایی را نیز به اورا گذاشییره اسییتا تنها ی ی از این خقوط به نام خط لوله نفت خام شییردی-
بربی 6شه در سال  1893به بهرهبرداری رسید شای دو خط لوله  56اینچی و  39اینچی بقول  1241شیلویرر است
شیه اولی از درفییت انرهال  4ییلیو بشییی ه نفت خام و دویی از درفیت  2ییلیو بشییی ه یبیانا گازی در روز
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برخوردار اسیت شه اخیرا با اخرصاا به انرهال نفت خام ،هر دو برای انرهال نفت سدد و بسیار سدد عربسرا از
پاالیشیگاههای بهی در اسیرا های شیردی این ششور به پایانههای یند در دریای سرد یورد اسرفاده درار ییگیردا
بندر یند بارها و در یو اد باال گرفرن تهدیدا تنگه هریز ببنوا وایگزین اسرراتژید تسهی

بندری عربسرا

در خلیج فیارس یورد اسیییرفیاده درار گرفریه و همین تددی خط لوله انرهال گاز به خط لوله انرهال نفت خام برای
همین یناور و افزایش نفت اییادراتی از بندر یند در یواد تهدید اسییتا 13بندر یند در حال حاضییر با نیمی از
درفیت خود و تنها برای انرهال نفت به اروپا فبالیت ییشند چرا شه سییفر نفر شها به یهصیید آسیییا از قری تنگه
باو المندو  5روز قوالنیتر از خلیج فارس خواهد بودا
خط لوله دیگری به یوازا همین خط ،سییاال گاز قدیبی را از پاالیشیگاه بهی به بندر یند رسانده و تیسیسا
پرروشیییمی این شییهر را تغذیه ییشندا خط لوله دیگری نیز در دهه  1891یورد بهرهبرداری درار گرفت شه بقول
 481شیلویرر یقصیوال یرنوعی را از دهرا در اسرا شردی عربسرا به ریاض و خط لوله دیگری به قول 461
شیلویرر از ریاض به دسیییم در شیییمال این ششیییور انرهال ییدهدا به گزار

سیییایت «ت ار وریا خاورییانه»،

عربسیرا سیبودی در سیال  2111یشغول احداث  17/511شیلویرر خقوط یخرلح نفت ،گاز و یقصوال دیگر
پرروشیمی بوده استا15
الدره عربسیرا سبودی ید خط لوله یاورای عربی 7هم از سال  1873در اخریار دارد شه از دیسویه به ایدو در
لدنا و از قری ارد ادایه یییابد ولی از سال  1893بخاقر اخر ک با ارد دق شده استا همچنین خط لوله 36
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اینچی عرا به بندر یؤی یز در ونوو بندر یند عربسیرا سبودی نیز شه درفیت انرهال روزانه  1/65ییلیو بش ه
نفت داشیره اسیت از سیال  1898به بهرهبرداری رسیده بود ولی در او  1881شه عرا به شویت حمله شرد دق
گردید و عربسیرا از وو  2111یال یت آ را در دست گرفت و از آ برای انرهال یبیانا گازی خود اسرفاده
ییشندا تنها خط لوله بینالمللی عربسرا شه در حال حاضر و پ

از گذشت  61سال همچنا یورد اسرفاده درار

ییگیرد چهار خط لولهای اسیت شه نفت سیدد را از چاههای ابوافراء و دیام به بقرین ینره ییشنندا درفیت
این خقوط هر ید از  251-217هزار بش ه در روز ییباشندا الدره خط لوله وایگزینی بنام «عرو ودید» و بقول
 117شیلویرر درار اسیت بزودی وای این لولههای ددیمی را گرفره و روازنه  351-451هزار بش ه نفت را از بهی
به پاالیشگاه سیررا در بقرین ینره شندا16
سیایت «ت ار وریا خاورییانه» در گزار

سیال  2117خود با اشاره به تنگه هریز ببنوا «یرزلزلترین گلوگاه

انرژی وها » اع م شرد شه برای ییاندر زد از این گلوگاه درار است دو خط لوله نفری شه توا انرهال  6/5ییلیو
بشی ه در روز یبنی  31دراد از ییزا نفت انرهالی روزانه با ششری از این تنگه را دارا باشد به اورا گذاشره شودا
عملیا سییاخت اولین خط لوله شه به «خط لوله نفت خام ابوددی» 9شییهر دارد به قول  471شیلویرر و دقر 39
اینچ با یشارشت شرشتهای هندی و چینی در سال  2117شروع شده و درار است نفت خام ایارا یرقده عربی
را با ییاندر زد از تنگه هریز از بندر حدشا به بندر ف یره در دریای عما انرهال دهد و خط لوله دوم بقول 2511
شیلویرر شه به «خط لوله اسرراتژید یاورای خلیج» 8شهر دارد توانایی انرهال بیش از  5ییلیو بش ه در روز از
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پایانههای یخرلح نفری خلیج فارس به پایانه ایییادراتی دیگری خارز از تنگه در عما را دارا خواهد بودا ید
زیا الزم برای بهرهبرداری از این خقوط لوله ده سال خواهد بودا 17همین سایت در سال  2111گزار

شرد شه

این عملیا نه تنها بی ودفه ادایه یافره اسییت بل ه شییرشت های دولری و بیر دولری نفت و گاز در حال قراحی و
ساخت خقوط لوله دیگری به قول  6611شیلویرر هسرندا19
عربسرا سبودی از ذخایر داب تووه گاز قدیبی نیز برخوردار است و با  299تریلیو فو ی ب

ذخیره پن مین

ششییور دارنده این ذخایر در وها بشییمار ییرود ایا از آن ا شه این ذخایر عمدتا با ذخایر نفت خام این ششییور
ع ین بوده اسیت اسیرخراز و بهرهبرداری ا ز گاز قدیبی ینوط به اسیرخراز هر چه بیشرر نفت خام استا عربسرا
سییبودی تاشنو هیچ یهدار گاز قدیبی اییادر ن رده اسییت و تمایی  4/5تریلیو فو ی ب

گاز قدیبی سییال

 2111خود را ارک یصارک داخلی شرده استا
کویت
شویت از  1/9ییلیو بش ه نفت خام تولیدی روزانه خود 1/7 ،ییلیو بش ه را اادر ییشندا در سال  2111بیشرر
واردشنندگا نفت شویت از ینقهه آسییا و ادیانوسیه بودند شه  1/3ییلیو بش ه در روز وارد ییشردند و ایاال
یرقده و اروپای بربی به ترتی

 186هزار و  111هزار بش ی ه در روز دریافت ییشردندا ییناء االحمدی یهمررین

بندر اادرا نفری شویت در شنار ییناء عدداهلل ،الشُبیده و ییناء الزور است و برای ردابت با افزایش نفت اادراتی
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عرا  ،شویت یشغول احداث پایانه ودیدی در وزیره بوبیا ییباشدا از آن ا شه این ششور برای تولید بر بیشرر
از گاز قدیبی اسیرفاده ییشند در سیال  2111روزانه  1/35ییلیو فو ی ب
تمایی گاز تولیدی خود بب وه  271ییلیو فو ی ب
به این ترتی

گاز را یصرک شرد شه این یهدار

گاز قدیبی یای شده وارداتی از عما و یمن بوده استا

بیشررین وابسرگی به یسیر دریایی اادرا نفت از آ شویت است شه تمایی یقصوال نفری خود

را با ششری و از قری تنگه هریز انرهال ییدهدا18
عراق
عرا نیز در سالهای  2118-2119از  2/3ییلیو بش ه نفت در روز ،بیش از  1/9ییلیو بش ه آ را اادر شرده
اسییتا در حدود  1/5ییلیو بش ی ه نفت از این یهدار را از قری بندر بصییره در سییاح خلیج فارس و بادی را از
قری خط لوله شرشوک-ویقا  11انرهال داده شیده استا بیشرر نفت اادراتی عرا با ششری از خلیج فارس به
بازار چین ،هند و شره شمالی تقوی شده استا خط لوله بینالمللی عرا از شمال این ششور ییگذرد و درفیت
 1/1ییلیو بش ه نفت در روز را دارا است ولی بارها دسرخو

ناآراییهایی شده و در نری ه از تمام درفیت خود

اسیییرفاده نمی شندا ع وه بر این دولت عرا باید خط لوله دیگری را برای تزری نفت اضیییافی از یخاز ونوبی
خود به شرشوک ب شد شه هنوز به اورا در نیایده استا
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خط لوله دیگر عرا از سییوریه و لدنا عدور ییشند 11و تا پیش از سییال  2114شه دق گردید روزانه 411-211
هزار بشیی ه نفت را انرهال ییدادا این خط لوله از درفیت اولیه حدود  711هزار بشیی ه در روز برخوردار اسییتا
عرا و سیییورییه یذاشراتی برای احداث چندین خقوط لوله ودید ان ام دادهاند شه از ومله اینها ید خط لوله
برای انرهال  1/5ییلیو بشی ه نفت سینگین در روز و خط لوله دیگری برای انرهال  1/25ییلیو بش ه نفت سدد
در روز اسیییت ایا هنوز به اورا در نیایده اسیییتا 21همانقور شه دد هم گفره شییید خط لوله عرا به عربسیییرا
سبودی 12نیز از درفیت  1/65ییلیو بش ه نفت در روز برخوردار بود شه به دلی حمله عرا به شویت از سوی
عربسیرا یصادره شده استا عرا ت

ییشند تا ید خط لوله  511هزار بش ه نفت در روز را نیز از حدیثه به

بندر عهده در ارد احداث ب ندا21
عرا با ووود این ه یناب گازی چشمگیری ندارد ایا تا پیش از ونگ با شویت در سال  ،1881روزانه  311ییلیو
فو ی ب

گاز را از یخاز روییله و از قری  173شیلویرر لوله به شویت ایییادر ییشرد و در سیییال  2117نیز

یذاشراتی را برای آباز اادرا گاز اور دادا در زیینه اادرا گاز از قری ترشیه به اروپا نیز پیشنهادهایی
داده اسییت شه در دال

قرح ناباشو برواند از سییال  ،2115یهدار  541ییلیارد فو ی ب

در سییال را انرهال دهدا

دویین قرح این ششیور خط لوله گاز عربی 14است شه گاز قدیبی این ششور را از قری سوریه و ترشیه به اروپا
ینره نمایدا این ششور همچنین قرحهایی برای تولید گاز قدیبی یای شده 13در بندر بصره داردا22
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امارات متحده عربی
ایارا یرقده عربی نیز در سال  2119واردا گازی در حدود  582ییلیارد فو ی ب
فو ی ب

و اادرا  267ییلیارد

داشیره اسیتا عمده این گاز وارداتی از دقر ایور گرفره و اادرا هم به ش

گاز قدیبی یای

شیده به ششیورهای آسیایی از ومله ژاپن با  9ششری یخصوا آ حم شده استا دقر ،ایارا یرقده عربی و
عمیا اولین خط لوله گاز قدیبی عربی ینقهه خلیج فارس را به درفیت  2ییلیارد فو ی ب

در روز در دسیییت

احداث دارند شه به دولفین 15یشییهور اسییت و درار اسییت گاز وارداتی از یناب شییمالی دقر را به ابوددی ،دوبی،
ف یره و سیییی

بیه عمیا انرهال دهدا 24به نار خدرگزاری بلویدرگ این اولین اددام ییا بر برای دور زد تنگه

هریز در قول  41سییال گذشییره از سییوی ابوددی بشییمار ییرود شه با سییریایهای بالغ بر  4/4ییلیارد دالری در 15
ووالی  2112به بهرهبرداری رسییدا 23در حالی شه همانقور شه یشاهده ییشود اددام دیگر ششورهای ینقهه در
انرهال نفت و گاز خود از یسییرهای خشی ی به سیواح یدیررانه و دریای سرد از سالها پیش از انه و اس یی
عملیاتی شده بود و همچنا با سرعت بیشرری در زیینه گاز هم ادایه یافره استا
قطر
دقر هم ی ی دیگر از ششورهای برخوردار از ذخایر عایم نفت و گاز در ینقهه خلیج فارس استا در سال 2111
نفت و گاز ،نه تنها  59دراید تولید ناخالص داخلی بل ه سوخت داخلی این ششور را نیز بقور شای از آ خود
شرده بودا با ووود وایگاه ششم دقر در ییا ششورهای ینقهه خلیج فارس و تولید  1/6ییلیو بش ه نفت در روز
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در سیال  ، 2111ایا اهمیت این ششور در ژئوپلیرید ینقهه بیشرر به خاقر ذخایر گاز آ است چرا شه ذخایر نفری
اداره اق ع رسیییانی انرژی ایاال یرقده نه تنها ای ا

این ششیییور در حیداشثر بلود خود بوده و بنیا به گزار

افزایش تولید بیش از این را ندارد بل ه همه سیاله از این یهدار هم شاسیره و در حال حاضر به  851هزار بش ه در
روز رسییده اسیتا با این حال ن ره داب تووه این اسیت شه وز یهدار اندشی از این تولید شه  194هزار بش ه در
روز در سال  2111بوده است بخش اعام این تولید اادر ییگرددا اادرا نفت دقر از قری سه پایانه یُسیبید،
وزیره هلول و رأس رفا اور ییگیرد و بیشررین اادرا این ششور به ژاپن و شره ونوبی استا
ذخایر گازی دقر در سیال  2114به ییزا  981تریلیو فو ی ب

رسیید شه با در اخریار داشرن  %14ذخایر گاز

وها  ،وایگاه سوم وهانی را در این زیینه از آ خود شرده استا بیشرر این ذخایر در حوزه فرا ساح این ششور
در خلیج فارس درار دارد و وسیبت این حوزه شه با ایرا یشررک است به اندازه خود سرزیین دقر ییباشدا دقر
ع وه بر گاز قدیبی ،گاز قدیبی فشیرده شیده 16نیز تولید ییشند شه تنها در سال  2111به روزانه  1ییلیو بش ه
رسییده بود و به نار ییرسید شه تا سیال  2115از تولید نفت این ششور پیشی گیردا دقر شه اادرا گاز قدیبی
خود را از سییال  1887آباز شرده اسییت تاشنو تمام ت

خود را برای اییادرا هر چه بیشییرر آ ب ار بسییره

بقوری شه در سیال  2111توانسیت از حدود  5/2تریلیو فو ی ب

گاز قدیبی تولید شده 3/2 ،تریلیو آ را

شه  %91آ را به اور گاز قدیبی یای شده به بازارهای آسیایی و اروپایی اادر شند شه سه برابر اادرا این
ششیور نسیدت به سیال  2111بودا  %39بازار یصرفی این گاز قدیبی یای شده دقر به آسیا (عمدتا ژاپن ،هند ،شره
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ونوبی) %32 ،اروپا (عمدتا انگلسییرا  ،،بلژید و اسیییانیا) و  %2نیز ایاال یرقده اخرصییاا دارد شه همین ییزا
 %26واردا گاز قدیبی ایاال یرقده در سال  2111بالغ بر 81ییلیارد فو ی ب

را تش ی داده بودا اادرا

گاز دقر از قری خط لوله دلفین به ایارا یرقده عربی و عما و از آن ا به بازارهای اروپایی و آسییییایی ان ام
ییشودا25
ایران
ایرا از نار ذخایر نفت و گاز وزو چهار ششیور بزرگ دارنده این ذخایر در وها اسیتا در سال  2111سویین
ایادر شننده بزرگ نفت خام وها پ

از عربسرا سبودی و روسیه بوده استا ذخایر گازی ایرا نیز رتده دوم

وهانی را داراسیت شه تنها در پارس ونوبی  351تریلیو فو ی ب

برآورد ییشودا نزدید به  61دراد گاز

تولیدی و  31دراید نفت تولیدی ایرا در این سال ارک یصارک داخلی ییشد ایا با بهرهبرداری هر چه بیشرر
یناب گازی پارس ونوبی ،هر سیاله سیهم بیشیرری از یصرک داخلی نفت را به خود اخرصاا داد بقوری شه در
سیییال  2112روزانیه  915ییلیو فو ی بی

از آذربیای یا و ترشمنسیییریا وارد و  771ییلیو فو ی ب

به

ارینسیرا  ،آذربای ا و ترشیه ایادر شردا 26از آن ا شه برنایه  5سیاله پن م ایرا خواسرار افزایش درفیت تولید
نفت ایرا در سال  2115به  5ییلیو بش ه در روز است و برای این یناور یدلغ  45ییلیارد دالر هر ساله باید برای
توسیبه بخش نفت و گاز ششیور سیریایهگذاری شیود ،دولت ت

بسیاری برای ول

بینالمللی ان ام داده است و قرحهای توسبه بسیاری را در دست یقالبه داردا
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Source: http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Qatar/qatar.pdf
اادرا نفت و گاز برای ایرا نیز حیاتی است چرا شه بیش از  91دراد اادرا ششور را تش ی ییدهدا در
سیال  2111این ایادرا به ترتی

بیشررین یهدار به ششورهای چین ( )%21ژاپن ( )%17هند ( )%16ایرالیا ()%11

شره ونوبی ( ) %8ایور گرفره اسیتا ع وه بر اینها بر اساس توافها وایگزین شه با دزادسرا و ترشمنسرا از
سیال  1887بسیره شیده است ،ایرا یهدار  111هزار بش ه نفت در روز برای یصارک پاالیشگاه های نفت تدریز و
تهرا دریافت یی شند و یبادل آ را در خلیج فارس به خریدارا نفری این دو ششیییور تقوی ییدهدا 27تهریدا
تمایی ایادرا نفت خام ایرا از سیه پایانه نفری در وزایر خارک ،الوا و سیری در خلیج فارس ان ام ییشود
شیه درفیت تهریدا  6ییلیو بشییی ه نفت در روز را دارا هسییی رند و پایانه خارک بیش از نیمی از این درفیت را به
تنهایی دارا استا
Source: http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=IR
پایانه های بندر ایام خمینی و بندر آبادا نیز به اادرا فرآوردههای نفری پاالیشگاه آبادا و پایانه بندر عداس به
اییادرا فرآورده های سییوخری یشییغول هسییرند شه همگی از قری خلیج فارس و تنگه هریز و از قری ششییری
ان ام ییشودا
ع وه بر شد ه بسیار گسررده انرهال نفت ده گانه داخلی ،خقوط داخلی انرهال گاز ایرا نیز به ایگا  17یبروفند
شه تا ایگا  9-به بهرهبرداری رسیییده و ایگا  8-و ایگا  11-نیز در دسییت اورا هسییرند و عملیا انرهال گاز
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قدیبی ایرا را از یناب پارس ونوبی برعهده دارندا ایگا  7-ساالنه ییزا  4ییلیارد فو ی ب

گاز را از عسلویه

به ایرانشیهر انرهال دهدا ایگا  9-نیز شه در سیال  2112به بهرهبرداری رسید گاز را بقول  1191شیلویرر تا تهرا
ینره ییشند و ایگا  8-نیز با سریایهای بالغ بر  9ییلیارد دالر از عسلویه تا یرشز بازرگا در دست ایرداد استا
خط لوله ایرا -ترشیه در سیال  2111به اتمام رسیید بقول  1245شیلویرر است و درفیری بالغ بر  762ییلیو فو
ی ب

در روز داردا ید خط لوله دیگری بقول  135شیلویرر تا ارینسرا ایرداد یافره شه از سال  2118در یهاب

 4/4یگاوا ساعت بر  96 ،ییلیو فو ی ب

گاز را تقوی این ششور ییدهدا29

http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=IR
چندین خط بین المللی اییادرا گاز نیز در دسییت قراحی و اورا هسیییرند شه از ومله اینها ییتوا به خط لوله
گازی ایرا -ایارا یرقده عربی ،ایرا -پاشسییرا  ،ایرا -عرا -سییوریه و ایرا -عما نام بردا قرح  7/3ییلیارد
دالری خط لوله ایرا بقول  2951شیلویرر شه در سییاح شییمالی خلیج فارس در وریا اسییت پ

از تیخیرهای

ی رر در نهایت در اواخر اسییفند یاه  1481تا نهقه اییفر یرزی ایرا با پاشسییرا به اتمام رسییید و درار اسییت گاز
قدیبی ایرا را از یسییر پاشسرا به دهلی نو برساندا بر اساس توافهی شه در حال حاضر تنها ییا ایرا و پاشسرا
اییور گرفره اسییت ایرا برای  25سییال روازنه  751ییلیو فو ی ب

گاز در اخریار پاشسییرا درار خواهد

دادا 28ایرا همچنا در حال قراحی ید خط لوله  32اینچی از بندر ن ا در دریای خزر به بندر واسییید بقول
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 1611شیلویرر با هزینهای بالغ بر  2ییلیارد دالر برای انرهال نفت خام ششیورهای دزادسرا  ،آذربای ا  ،ترشمنسرا
و روسیه در حوزه دریای خزر به دریای عما استا
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=IR
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نتیجه
گرچه ایارا  ،عربسییرا و عرا شمرر از نیمی از  17ییلیو بشیی ه نفری را شه روزانه از قری تنگه هریز اییادر
ییشیییود از قری خقوط لولیه خود انرهیال ییدهند ،با اینقال خلیج فارس همچنا از اهمیت ژئوپلیری ی باالیی
برخوردار اسییت و یناب ودیدی یث یبیانا گازی و انواع گازهای اییادراتی شه از این یسیییر چه با خط لوله و
چه با ششیییری داب ایییادرا اسیییت بر اهمیت این ینقهه و گذرگاه تنگ آ افزوده اسیییتا برای یثال دقر شه
بزرگررین اییادرشننده یبیانا گاز قدیبی در ینقهه اسییت برای اییادرا سییاالنه  77ییلیو تن یقصییول خود
چاره ای وز عدور از تنگه هریز نداردا ایا این بدین یبنی نیسیت شه این وابسرگی به تنگه هریز برای همیشه پایدار
بماند چرا شه هما قور شه ایروزه پ

از گذشیییت چند دهه نیمی از نفت ایییادراتی این یسییییر از یسییییرهای

وایگزین عدور داده ییشود قرحهای در دست اورا و بهرهبرداری ییتواند یسیرهای ودید را بسرعت وایگزین
شنند و در نری ه از اهمیت یسییر ششری رانی خلیج فارس و تنگه هریز ب اهندا ششور ایرا نیز شه هم برای تبمیر
و یریت  2111شیلویرر خقوط لوله خود و ولوگیری از نشط نفت و آلودگی شدید دریا و هم افزایش تولید نفت
و گاز خود قد برنایههای  5ساله توسبه ادرصادی خود نیاز یدریی به سریایه های بین المللی دارد ،به نار ییرسد
ن اچار اسیت شه برای ول

اعرماد خریدارا بین المللی ت

بیشرری ب ندا پرهیز از تهدید به بسرن تنگه هریز و

اعرماد سیازی و هم اری برای تییین اینیت ینقهه خلیج فارس نه تنها نهش ومهوری اس یی در تییین اینیت این
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گذرگاه آبی را پر رنگرر ییشند بل ه ایادرا عمده یقصوال ن فت و گاز ایرا و ششورهای همسایه یسلما
را نیز تومین یینمایدا
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