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 چکیده
جهاان   منظاا قارر  در  روابا  در را ایویاژ  جایگاا  ژئواستراتژیک، متغیر یک عنوان به انرژی

 همیت ا جهان، قرر  مراتب  سلسله طوحس تمام  انرژی برای منابع به دسترس  و کرد  باز معاصر

 از معقول ف تعری به دنبال جهان  نظام بازیگران از یک هر روی، این از. است کرد  پیرا استراتژیک

 حاوز  در چشامگیر  هایتوانمناری پرتاو در ایارانلذا  باشنر.م  جهان در خود انرژی جایگا 

 شارن واقع با نایرا میان این در آیر.م  ارشم به انرژی توزیع و مصرف و تولیر کانون یک انرژی،

 بیعا ط گااز و خام نفت منابع دومین داشتن دست در با و جهان استراتژیک انرژی بیض  مرکز در

 ساتا آن بار پژوهش این .است جهان  برخوردار انرژی تحوال  زمینه در مهم  جایگا  از جهان،

تبار جهاان باه پرساش آمارهای منتشر شر  مع هایتحلیل  و با تکیه بر داد  - توصیف  روش  با که

گااز،  در چشم انراز جهاان  عرضاه و تقاضاای نفات و»اصل  مقاله بر این موضوع تاکیر دارد که: 

« شاود م  جایگا  انرژی ایران بر مبنای آمارهای ارائه شر  از سوی مراکز مختلف چگونه ارزیااب 

 تلف، چشمی آمار ارائه شر  از سوی مراکز مخفرضیه مقاله معطوف به گزار  امری است که بر مبنا

جایگاا   انراز جهان  عرضه و تقاضای نفت و گاز را بر اساس تشریر رقابت بر سر منابع انارژی و

همچون گذشته حائز اهمیات وی کشورهای غرب ، سهای اعمال شر  از ایران را نیز علیرغم تحریم

 .نمایر مهان قلمراد بسزای  در میزان ذخایر، تولیر و انتقال انرژی ج
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 مقدمه 

انرژی و امنیت انارژی اسات کاه از  یک  از عوامل کلیری در پیشرفت و رشر اقتصادی،

در این راستا  شود مب الملل نیز محسومسائل سیاست خارج  و رواب  بین نیتر اساس

المللا  ای دارد. بطوری که شکل دهنر  بسیاری از تعاامال  بین  ویژ نفت و گاز جایگا

 در گذشته و حال بود  است به نقش  که در آینر  نیز تراوم خواهر یافت.

ز ایان ا متاثررایران نیز به عنوان یک  از بازیگران عمر  در اقتصاد و سیاست انارژی 

و سیاسات  نفات ،ان  حسانروحا)الملل خواهر بود نقش و جایگا  نفت در عرصه بین

 (32صفحه  1389خارج  مرکز تحقیقا  استراتژیک،

برای  ایویژ از آنجای  که انرژی یک  از متغیرهای اقتصاد نوین جهان  است، اهتمام 

دستیاب  به آن وجود دارد. چنانکه با پایاان جناس سارد، تحاوال  مهما  در ترتیا  و 

و مساائل مهام اقتصاادی و اقتصااد سیاسا  الملل پریار آمار اولویت ابزارهای نفوذ بین

کمتاری در روابا  میاان  ریتاثراهمیت درجه اول یافت. اماروز  عنصار نظاام  قارر  

خواهار باود. از  هاملتکشورهای بزرگ دارد و واژ  قرر  بیشتر ناظر بر توان اقتصادی 

 های تاوان بااالیتارین مللفاهاین رهگذر، موضوع انرژی و تسل  بار آن از جملاه مهم

گردد، چه اینکه در فضای جهان  شرن و پیوستگ  منافع، اقتصادی کشورها محسوب م 

، انرژی به ابزاری نوین جهت تثمین المللبینمقاصر، عالیق و تضادهای بازیگران رواب  

منافع و امنیت مل ، رفا  عموم  و توسعه اقتصادی برل شار  اسات. خاورمیاناه نیاز باه 

هااای اناارژی جهااان، محااور معااادال  ژئوپولیتیااک و ونتاارین کانعنااوان یکاا  از مهم

گیری دیپلماسا  نفات در سااختار اقتصاادی جهاان باویژ  ژئواستراتژیک از زمان شکل

بایسات  از کشورهای توسعه یافتاه و در حاال توساعه اسات. فلاذا بار ایان اسااس، م 

یاد کنایم کاه نوین   1خاورمیانه بطور اعم و خلیج فارس به عنوان اخص به عنوان هارتلنر

ها و شود که بسایاری از صاف بنارینظام سامانه نفت  دنیا بر اساس آن برنامه ریزی م 

نمایار. در ایان میاان، کشاور ای را تشاری  م رفتارهای کشورهای منطقه ای و فرامنطقه

ایران، با قرار گرفتن در هارتلنر انرژی از اهمیت بسزای  برخوردار است. ایاران، در بعار 

ومیک، به عنوان دومین دارنر  نفت و گاز جهان، ظرفیت تبریل شرن باه یکا  از ژئواکون

                                                           
1. Hertland 
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 ایران

شاارکای اناارژی مصاارف کنناارگان باازرگ نفاات جهااان را دارد. در بعاار  نیتر اصاال

در امنیات انارژی منطقاه ای و  توانر مژئواستراتژیک نیز ایران در موقعیت  قرار دارد که 

با برخاورداری از ایان موقعیات ژئوپلیتیاک و جهان  نقش  محوری ایفا نمایر. لذا ایران 

ژئواکونومیک و با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز در جهان و تجرباه طاوالن  در حاوز  

 انرژی و موقعیت جغرافیای  مناس ، در خلایج فاارس و دریاای خازر و همساایگ  باا

ه آسیای مرکزی، در صور  پیگیری الگوی  از دیپلماس  انارژی فعاال باویژ  باا نظار با

بازارهای بالقو  آینر  در کشورهای در حال توسعه، از امکاان ایجااد پیونار میاان مناابع 

کننرگان آساایای ، اروپااای  و آفریقااای  اناارژی خااود بااا طیااف متنااوع  از مصاارف

هاای فاراوان در حاوز  انارژی باه برخوردارست. بنابراین این کشور با توجه باه ظرفیت

که گر  خوردگ  ای گونهع انرژی مطرح است؛ به عنوان یک کانون تولیر، مصرف و توزی

تر جایگاا  ها را برای بررس  هر چه صاحی امنیت انرژی جهان  به ایران، همه ضرور 

ساازد. ژئوانرژی ایران در چشم انراز عرضه و تقاضای نفت و گااز جهاان را فاراهم م 

عناوان یاک قارر  توانر پشتوانه ای محکم برای ارتقای نقش ایران باه ای که م مسئله

نوظهور در مریریت جهان  تلق  شود. لذا نظر به اهمیت موضوع نگارنرگان بر آن شرنر 

تر جایگاا  ژئاوانرژی و ژئوپلیتیاک راهباردی ایاران بار مبناای تا به ارزیاب  هرچه دقیق

های اطالعاات  اینترنتا  همچاون آژانا  جریرترین آمارهای منتشرشر  از سوی پایگا 

بپردازنر. برین ترتی ، در این مقاله  BPرژی، ادار  اطالعا  انرژی آمریکا و الملل  انبین

در یک چارچوب منطق  تال  خواهیم داشت ابترا به بررس  تحوال  انارژی جهاان و 

خاورمیانه پرداخته و سپ  به بررس  جایگا  ژئوانرژیک و ژئواستراتژیک ایران بر مبناای 

 ی مراکز مختلف خواهیم پرداخت.آمار و ارقام جریر ارائه شر  از سو

 

 وابستگی متقابلچارچوب نظری: 

ها در واقع نقری بار مطرح شر. نظرا  آن 1توس  نای 70نظریه وابستگ  متقابل در دهه 

که در آن بین کشاورها  شود رئالیست  بود. وابستگ  متقابل به شرایط  اطالق م ا ینظر

ی متقابل وجود دارد. نای و کوهن نظریه یا بازیگران داخل  کشورهای مختلف تاریرگذار

                                                           
1. Nai 
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تکامل بخشیرنر. با توجاه باه ایان ماورد حاوز   1خود را با طرح مفهوم وابستگ  متقابل

الملل  دولتا  و فرادولتا  و فراملا  تعامل بین جوامع گستر  یافته و شامل رواب  بین

 یهاهاا، شاکلسیاس  میان دولت ، برین معن  که در این جوامع عالو  بر رواب شود م

دارد. )جکسون  بازرگان  وجود یهاارتباطا  فرامل  میان شرکتماننر دیگری ارتباطا  

در ضمن در حوز  رواب  باین دولتا  سلساله مراتبا  وجاود ( 70 :1385 و سورنسون،

امنیت نظام  درجه اهمیت خود را از دسات داد  و مساائل اقتصاادی دارای   عنینرارد، 

پ  از پایان جنس جهان  دوم تاکنون اکثریات  (150: 1387 رگ ،اولویت شر  است. )بز

میان کشورهای جهان سوم اتفاق افتاد  اسات و ایان دلیلا  اسات بارای روی  ،منازعا 

کاه  ی هااز جنس یریآوردن اقتصادهای بزرگ به همکاری و همگرای  بیشتر برای جلوگ

 .انجامر به فرسایش منابع اقتصادی م

که با افزایش مبادال  اقتصاادی  کننر ستگ  متقابل پیچیر  عنوان مپردازان وابهینظر

و ایان شارای  باعار برقاراری  اباری و تجاری احتمال وقوع ناامن  و جناس کااهش م

البتاه ممکان اسات ساط  و حجام مباادال   .شاود هاا مآمیز میان ملتمناسبا  صل 

هاا بیشاتر شاود. آن یا همگرا اقتصادی بین کشورها افزایش نیابر؛ اما وابستگ  متقابل و

حساسیت برین معنا  اسات کاه  است. 2تیحساس  ، پریرشود م آنچه باعر این پریر 

بارای  یافاوق العااد  ریالملل  اهمیات و تاثرتحوال  و رواب  اقتصادی چنر بازیگر بین

ای از همبساتگ  جاد درجهیاین مسئله باعر ا ( (62 – 68: 1386)سلیم ،  دیگری دارد.

ها از هم باال رفته و افازایش میازان پذیری آن، زیرا آسی شود گران اقتصادی مین بازمیا

 (Keohane, 1984, 366-368). منجر شودها به افزایش منافع آن توانر همبستگ  م

ع براسااس دساتاوردهای مطلاق باا وجاود امکاان انتفاا ها،همکاری اقتصادی دولت

. اگر اقتصااد کشاورها باه چناین شود کاری مهم یهاها موج  انتفاع کلیه طرفطرف

جناس و  متک  باشر، تضمین موررتری برای صل  وجود دارد. در این دیارگا  ی هاانیبن

ر حتا  و حکومات بایا شود نظام  مانع  در برابر جا  طلب  تلق  م یهانهیافزایش هز

 (4: 1385 کنر. )قنبرلو، یبه چنین اوضاع  خوددار االمکان از ورود

                                                           
1. Complex Interdependence 
2. Sensitivity 
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جهان  شرن پریر  ای اسات کاه پا  از پایاان جناس سارد در ابعااد این منظر، از 

مختلف از جمله بعر اقتصادی رخ داد. چنین شرایط  باا توجاه باه چاارچوب تئوریاک 

در سطوح ملا ، فروملا  و  وابستگ  متقابل پیچیر ، بیانگر درهم تنیرگ  منافع کشورها

تعریاف مناافع و نتیجه آن  شود شامل مفرامل  است که بازیگران دولت  و غیردولت  را 

نظریاه لاذا ساایر کشورهاسات.  عمل  کشورها در امتراد و در تعامل و همبساتگ  منااف

که در راساتای پیونار  داننر الملل مدر رواب  بین ی هاهیوابستگ  متقابل را در زمر  نظر

ناای  و کاوهن الملال مطارح شار  اسات.کالن در مطالعه روابا  بین خرد و لیدو تحل

درک کننر اماا  «المللسیاست جهان  را با طرح توضیحات  در سط  نظام بین» کوشنر م

داخل  نیز توجه دارنر. مفاهیم بنیادین نظریه وابستگ  متقابل را  یدرعین حال به رونرها

پذیری، هزیناه، تقاارن و عارم آسای  1شامل وابستگ  متقابل، قرر ، حساسیت، توان م

مفهاوم وابساتگ  دو جانباه اسات، قارر   نیتربستگ  متقابل در ساد تقارن دانست. وا

ضامن درجاه واکانش در یاک  ماات ناش  از وابستگ  متقابل نامتقارن اسات. حساسای

 یهاناهیقابلیت یک باازیگر در تحمال هز»پذیری چهارچوب سیاستگذاری است. آسی 

( 48-49: 1389د ، رزایاسات )مشا« هااستیناش  از وقایع خارج ، حت  پ  از تغییر س

در زمر  نظریا  لیبرالیسم وابستگ  متقابل به این معنا است که، هر چه جامعه جهان  به 

. اماروز  کننار واماع باه هماریگر احیاای نیااز بیشاتری مج کنر سمت جلو حرکت م

ای این رواب  پیچیر  و با هم مارتب  ی به قرری زیاد شر  است و به انراز ربش یازهاین

انار، کاه گذاری کرد  نوع جریر را وابستگ  متقابل پیچیر  نامجوزف نای که شر  است 

دیگار ارتباطاا  ماننار  یهاهاا، شاکلدر این جوامع عالو  بر رواب  سیاس  میان دولت

 .(70: 1385 بازرگان  وجود دارد )جکسون، یهاارتباطا  فرامل  میان شرکت

ها با یکریگر مرتب  اسات و باروز لتها، امنیت دوبرلیل وابستگ  متقابل میان دولت

، لاذا باا توجاه باا باشار هر گونه ناامن ، بحران، در هر حوز  ای، بر دیگر نقاط ملرر م

گستر  رواب  تجاری، حضور بازیگران غیار دولتا  در عرصاه جهاان  و تعمیاق ایان 

واهر وابستگ  متقابل، هزینه تهریر و نقض امنیت برای یک بازیگر بیشتر از منفعت آن خ

ها به دنبال حفظ امنیت جهان  ولو به خاطر حفاظ بود در یک فراینر ترریج  همه دولت

                                                           
1. sensivity 
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ای با طارح ارار متقابال میاان باازیگران دایار  ساط  نو  نکوه منافع خود خواهنر بود.

بازیگران را افزایش داد  و معتقرنر که عالو  بر بازیگران مل ، باازیگران فراملا  و فارو 

و وابستگ  متقابل به دو ساط  متقاارن و غیار متقاارن  شونر گران ممل  نیز شامل بازی

: این تقسیم بنری عالو  بر وابستگ  سخت افزاری و نظام  باه هماریگر گردد تقسیم م

و معتقرنار کشاورها نسابت باه هام  کننر وابستگ  اقتصادی و تکنولوژیک را اضافه م

 ی بیشتر است )عبارا  خاان ،پذیری یک  نسبت به دیگرآسی  پذیر هستنر ول  آسی 

1385 :45 .) 

در مورد اررا  وابستگ ، نای معتقر است کاه وابساتگ  متقابال مساتلزم حساسایت 

پذیری بلنرمر  است. حساسیت به مقرار و تثریرا  وابستگ  اشار  کوتا  مر  و آسی 

پذیری یکساان نیسات و ، اما سط  بااالی حساسایت باا ساط  بااالی  از آسای کنر م

بااالی نساب  ناشا  از تغییار سااختار در درون یاک سیساتم  یهانهیپذیری به هزی آس

نسبتاً متوازن در قیاس باا وابساتگ   یهاتیتقارن به موقع .کنر وابستگ  متقابل اشار  م

در یاک رابطاه  منشاث قارر  باشار، کیا توانار وابستگ  کمتر م نامتوازن اشار  دارد،

نامتقارن( نسبت  )وابستگ  ها وابستگ  کمتریاز طرفوابستگ  متقابل هنگام  که یک  

( اما باه 100: 1390)نای، قرر  بیشتری در آن رابطه است. دارای به دیگری داشته باشر،

، اقتصااد بهام شاود پذیری نمهر تقریر وابستگ  کمتر نیز منجر به مصاونیت از آسای 

بازرگ  یهاچنانچاه قارر  ردیپاذ پیوسته در دنیا از هر نوع تشتت و بحرانا  تاثریر م

 چنین ادعای  کننر. تواننر اقتصادی نیز نم

با توجه به مطال  ارائه شر ، در صور  تعامل و در هم تنیرگ  بیشتر اقتصاد ایاران 

دیگر کشورها در راستای منافع و امنیت ملا  ایاران   با اقتصاد جهان ، منافع و امنیت مل

ینه تحقق اقتصاد مقاومت  در داخل و همچنین و این مسئله باعر کاهش هز ردیگ قرار م

 .شود باعر کاهش تهریر نقاط آسی  پذیر و استراتژیک کشور م

 

 و عرضه نفت و گاز در جهان دیتول وضعیت ذخایر،

کاه اداماه ای گونهانرژی در زنرگ  بشر اهمیت فوق العاد  ای دارد. به  چنانکه م  دانیم،

صانعت، کشااورزی، خارما ، گرماایش و  زنرگ  برون انارژی بسایار مشاکل اسات.
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هاای پزشاک  و گری، فعالیتسرمایش، تولیر غذا، محی  خانوادگ ، حمل و نقل، نظام 

های علم  و غیر آن جملگ  به انرژی وابسته هساتنر. از ایان رو مناابع درمان ، پژوهش

نارژی فن آوری ا تثمین انرژی، مسیرهای انتقال انرژی، بازارهای مصرف، تجار  انرژی،

کننر. مسئله دسترس  و تثمین انرژی برای نیازمناران آن ای پیرا م و نظایر آن اعتبار ویژ 

کننرگان فوق و نظایر آن و نیز امنیت مسیرهای انتقال انرژی برای تولیرکننرگان و مصرف

العاد  اهمیت دارنر. به لحاظ ارتباط تنگاتنس، انرژی با زنرگ  روزمر  مردم و جواماع و 

هاای تولیار کننار  را های متقاض  و دولتها است که دولتحیا  کشورها و دولتنیز 

المللا  های ملا  و بیندائماً نگران کرد  است و از همین روست که انارژی در سیاسات

ای پیرا نمود  است و الگوهای  از رقابت، همکاری، کشمکش، تجااوز، نقش تعیین کننر 

ها شکل الملل و رواب  بین کشورها و دولترصه بینتعامل، همگرای  و واگرای  را در ع

هاای تولیار های مصرف کننار ، مکانداد  است. اهمیت انرژی بران حر است که دولت

های مصرف انارژی و هار دو مسایرهای انتقاال و های تولیر کننر ، مکانانرژی و دولت

کننر. محسوب م های مربوط به انرژی را جزو اهراف مل  و امنیت مل  خود تکنولوژی

های فسیل  بویژ  نفت و گاز از آن حیر که در بیالن انارژی جهاان ساهم بااالی  انرژی

المللا  را نیاز انر و سیاست بینالملل  پیرا کرد را در مناسبا  بین ایویژ دارنر، جایگا  

 شارر پیش نیاز انرژی (. چرا که امروز 102 :1385انر )حافظ نیا، تحت الشعاع قرار داد 

برین ترتی  آنچه که در این مقام بسیار حائز اهمیات  .شودم  محسوب هاملت اقتصادی

باشار. کاه ایان است، افزایش میزان مصرف انرژی از سوی کشورهای مختلف جهان م 

امر خود ارتباط معناداری با رشر و توسعه اقتصادی این کشورها دارد. به عباار  دیگار، 

ارتباط مستقیم بین رشر اقتصادی و انرژی دارد. در قارن  اصول بلنرمر  انرژی نشان از

برابر افزایش یافت، جمعیت ساه برابار  20بیستم برای مثال تولیر ناخالص داخل  جهان 

برابر گردیر. رشر اقتصادی و رشر جمعیت باعار افازایش  40شر و مصرف انرژی نیز 

ری سیاس  و اساتراتژیک تقاضای انرژی شر. از سوی دیگر به نحو فزاینر  ای انرژی بع

نفت بیش از هار مااد  »که ریمون، تحلیلگر آمریکای  گفته است، ای گونهیافته است. به 

الملل مسائل سیاس  و استراتژیک عجین شار  و محاال اسات ایان دو را از دیگری بین

 «یکریگر جرا نمود.
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 رشر میزان اب توسعه یافته مناطق جهان، انرژی مصرف هایکانون ترینبنابراین بزرگ

 ناگسساته نفت و گااز( پیونار (هیرروکربن  مواد با صنعت رو از این انر؛باالی اقتصادی

 اسات؛ یکام و بیست سر  در قرر  اساس صنعت و انرژی ب  ناگسسته دارد. این پیونر

 هیرروکربن  مواد تولیر هایکانون بر چیرگ  ،المللبین رواب  در قرر  لذا در مناسبا 

 سیاسا  واحارهای کنشاگرهای از دغرغه بسایاری طبیع  گاز بویژ  هاآن المسیر انتق و

 (.299: 1385است )کاویان  راد، 

در ادامه جرول جریرترین آمارهای منتشر شر  از میزان ذخایر نفت و گاز در جهاان 

 آمر  است.

 مکع ( ذخایر اربا  شر  نفت و گاز در جهان )هزار میلیون بشکه، میلیارد متر .1جرول شمار  

(BP,2018) 

 2017 2016 2007 1997 کشورها
درصر از 

 جهان

امریکای 

 شمال 

 13.3 226.1 227.7 221.5 127.1 نفت

 5.6 10.8 10.9 8.4 8.0 گاز

امریکای 

مرکزی و 

 جنوب 

 19.5 330.1 328.9 125.3 93.4 نفت

 4.2 8.2 8.3 7.8 6.6 گاز

 اروپا
 0.8 13.4 13.1 15.1 21.3 نفت

 1.5 3.0 3.0 5.0 4.9 گاز

آسیای میانه و 

 قفقاز

 8.5 144.9 144.9 145.3 121.4 نفت

 30.6 59.2 59.0 41.2 40.3 گاز

 خاورمیانه
 47.6 807.7 807.7 754.9 683.2 نفت

 40.9 79.1 78.8 73.6 48.6 گاز

 آفریقا
 7.5 126.5 126.5 119.7 75.3 نفت

 7.1 13.8 13.8 14.0 10.2 گاز

 فیکآسیا پاس
 2.8 48.0 48.3 45.3 40.3 نفت

 10.0 19.3 19.2 13.6 9.4 گاز

 کل جهان
 100 1696.6 1697.1 1427.1 1162.1 نفت

 100 193.5 193.1 163.5 128.1 گاز

- BP statistical review of world energy 2018 
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 ایران

 (BP,2017) 2017و  2007، 1997ای ذخایر نفت در جهان در سالهای نمودار مقایسه .1 نمودار

 
 

 (BP,2018) نمودار نسبت ذخایر به تولیر نفت در جهان .2 نمودار

 
- BP statistical review of world energy 2018 

 

خاورمیانه با ذخاایری  2017چنانکه در جرول فوق قابل مشاهر  است در پایان سال 

آمریکاای  درصر ذخایر اربا  شر  نفت در جهان رتباه نخسات را داشاته و 47بیش از 

انر. لاذا جنوب  و مرکزی در رتبه دوم و آمریکای شمال  در رتبه سوم جهان قارار داشاته

ترین منبع ذخایر اربا  شر  نفت در جهان باه شامار خاورمیانه هم اکنون نیز بعنوان مهم

 رود.م 
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 (BP,2018) نمودار نسبت ذخایر به تولیر گاز در جهان .3 نمودار

 
 

 (BP,2017) 2017و  2007، 1997دار مقایسه ای ذخایر گاز در جهان در سالهای نمو .4 نمودار

 
- BP statistical review of world energy 2018 

 

درصار ذخاایر گااز دنیاا در  40در رابطه با منبع گاز نیز خاورمیانه با داشتن بیش از 

 30بایش از گیرد و پ  از آن، منطقه آسایای مرکازی و قفقااز باا رتبه نخست جای م 

درصر ذخایر گاز دنیا در رتبه دوم جای گرفته است. الزم به ذکر اسات بیشاترین میازان 

 18.1)تارین ذخاایر گااز دنیاا ذخایر گاز در منطقه متعلق به روسیه است. روسایه بزرگ

 درصر ذخایر نفت جهان را در خود جای داد  است. 6.3درصر ذخایر گاز جهان( و 

را بررسا   2017یر مناطق مختلاف جهاان تاا پایاان ساال حال الزم است میزان تول

 نماییم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
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: میزان تولیر نفت و گاز در جهان )هزار بشکه در روز و میلیارد متر مکع ( 2 جرول شمار 
(BP,2018) 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 کشورها
درصر 

از 

 جهان

امریکااای 

 شمال 

 21.7 20112 19292 19726 18823 16946 15555 14314 نفت

 25.9 951.5 944.6 949.2 915.1 860.1 850.3 820.5 گاز

امریکااای 

مرکاازی 

 و جنوب 

 7.8 7182 7418 7759 7663 7403 7373 7449 نفت

 4.9 179.0 178.8 180.9 179.1 176.9 173.8 167.5 گاز

 اروپا
 3.8 3519 3566 3538 3390 3356 3523 3835 نفت

 6.6 241.9 238.6 241.7 246.7 259.4 266.5 262.9 گاز

آساااایای 

 میانه

 15.4 14288 14162 13966 13830 13834 13609 13557 نفت

 22.2 815.5 769.8 771.6 776.1 792.8 777.1 788.9 گاز و قفقاز 

 خاورمیانه
 34.1 31597 31849 30023 28496 28194 28523 28082 نفت

 17.9 659.9 630.8 608.4 589.9 569.1 552.2 526.4 گاز

 آفریقا
 8.7 8072 7687 8130 8191 8580 9264 8494 نفت

 6.1 225.0 207.0 203.6 200.6 198.3 207.8 202.6 گاز

آساااااایا 

 پاسفیک

 8.5 7879 8050 8405 8327 8257 8382 8296 نفت

 16.5 607.5 580.3 564.0 539.4 519.6 509.4 500.1 گاز

 کل جهان
 100 92649 92023 91547 88721 86570 86229 84027 نفت

 100 3680.4 3549.8 3519.4 3446.9 3376.2 3337.1 3269.0 گاز

- BP statistical review of world energy 2018 

 

ی شمال  باا بایش کایآمر 2017چنانکه در جرول فوق نیز آمر  است، در پایان سال 

میزان تولیر گاز در جهان را داشته است و آسیای مرکزی و قفقااز درصر بیشترین  25از 

درصر رتبه ساوم تولیار گااز در جهاان را  17.9درصر رتبه دوم و خاورمیانه با  22.2با 

داشته است. الزم به ذکر است در هریک از مناطق فوق یک یا دو کشور بیشاترین میازان 

به ایاال  متحار   توان مآمریکای شمال   که از آن جمله در حوز  انرداشتهتولیر گاز را 
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آمریکا )با اتکا به فناوری گاز شیل( و کانادا اشار  کرد و در حوز  آسیای مرکزی و قفقاز 

درصر رشر داشته و با ایان میازان روسایه  8.2به روسیه اشار  کرد. تولیر گاز در روسیه 

است. روسایه بطاور کلا   دومین کشور بزرگ صادر کننر  گاز در جهان )بعر از آمریکا(

درصر و در نفت با  17.3کنر و بیشترین سهم را در گاز با انرژی جهان را تولیر م  10.4

 اشار  کرد. توان مدرصر است. در حوز  خاورمیانه نیز به ایران و قطر  12.6

 میزان مصرف نفت و گاز مناطق مختلف جهان نیز در جرول ذیل ذکر شر  است.

 

 (BP,2018) یزان مصرف در هزار بشکه در روز و میلیارد متر مکع م .3 جرول شمار 

- BP statistical review of world energy 2018 

 

 35حاوز  آسایا پاسافیک باا بایش از  2017در زمینه مصرف نفت نیز در پایان سال 

درصر بیشترین میزان تقاضا را داشته است که در آن چین و هنر بیشترین میزان تقاضا را 

درصر از  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 کشورها

 جهان
 24.7 24219 24065 23818 23465 23379 22915 23329 نفت آمریکای شمال 

 25.7 942.8 951.6 924.5 905.6 883.6 854.6 824.6 گاز

آمریکای مرکزی و 

 جنوب 

 6.9 6794 6811 7021 7058 6987 6742 6570 نفت

 4.7 173.4 175.1 178.6 172.2 168.7 162.2 153.1 گاز

 15.3 14980 14696 14413 14049 14263 14443 14975 نفت اروپا

 14.5 531.7 505.6 475.8 458.9 506.2 512.3 523.3 گاز

 4.4 4282 4243 4162 4323 4176 4206 4118 نفت آسیای میانه و قفقاز

 15.7 574.6 572.9 568.4 582.7 583.1 600.5 606.2 گاز

 9.5 9290 9161 9029 9032 8870 8595 8271 نفت خاورمیانه

 14.6 536.5 508.9 487.2 455.0 429.0 417.6 403.6 گاز

 4.1 4047 3950 3877 3785 3724 3569 3388 نفت آفریقا

 3.9 141.8 133.2 129.6 122.1 116.6 116.2 108.3 گاز

 35.2 34274 33562 32521 31274 30689 30038 28911 نفت آسیا پاسفیک

 21.0 769.6 727.0 710.1 702.2 684.3 663.6 621.9 گاز

 100 98186 96488 94843 92986 92088 90509 89561 نفت کل جهان

 100 3670.4 3574.2 3474.2 3398.7 3371.5 3327.1 3241.0 گاز
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ی دوم و هارتباهدر  درصار 15و  24. امریکای شمال  و اروپا نیز به ترتیا  باا انرداشته

 .انربود سوم متقاض  نفت جهان 

 (BP,2018)وضعیت رشر تقاضای نفت در جهان  .5نمودار شمار  

 
 (BP,2018)وضعیت تولیر و عرضه جهان  نفت  .6نمودار شمار  

 
درصار در رتباه نخسات و آسایا  25در زمینه مصرف گاز نیاز امریکاای شامال  باا 

درصر در رتبه ساوم جهاان در  15دوم و آسیای مرکزی با درصر در رتبه  21پاسفیک با 

 .انربود  2017پایان سال 

 (BP,2018جهان )نمودار رشر تقاضای انرژی در مناطق مختلف  .7نمودار شمار  
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 (BP,2018)وضعیت تولیر و عرضه گاز در مناطق مختلف جهان  .8نمودار شمار  

 
- BP statistical review of world energy 2018 

 

، شاهر افزایش عرضه و تقاضای ریآ مبنابراین چنانکه از تحلیل آمار جراول فوق بر 

که در این میان بیشترین میزان تقاضا از ساوی چاین، هنار،  میابود نفت و گاز در جهان 

روسیه، اتحادیه اروپا و امریکا بود  است. در ادامه به تشری  وضعیت انارژی کشاورهای 

 اخت.مذکور خواهیم پرد

 *چین

درصار انارژی  23.2ترین مصرف کننر  انرژی در جهان اسات. ایان کشاور چین بزرگ

درصر تقاضای انارژی در جهاان از ساوی چاین  33.6، 2017بلعر. در سال جهان را م 

درصار رسایر   68باه میازان  2017بود  است. وابستگ  چین به واردا  نفت در ساال 

 تاریخ چین بود  است. است که این مقرار باالترین میزان در

، 2017درصار و در ساال  1.2، 2016بطور کل  میزان مصرف انرژی چین در ساال 

باه میازان  2017تا سال  2012درصر رشر داشته است. مصرف گاز در چین از سال  3.1

 درصر رشر داشته است. 3.9درصر و مصرف نفت  15
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مصرف نفت چین  و تولیر میزان مقایسه .9 نمودار شمار 

(Eia,2017)

 
- Http://Www. IEA.Org/Key World Energy Statistics/Pdf.2017 

 

 *هند

درصر رشر داشته است. سهم هنر  4.6در هنر نیز به میزان  2017مصرف انرژی در سال 

درصار و  2.6 درصر است. میزان مصرف نفت هنر 5.6از بازار انرژی دنیا چیزی حرود 

درصار  0.7ها است. لذا میزان واردا  نفت آندرصر رشر داشته  6.9میزان مصرف گاز 

 درصر رشر داشته است. 0.9و واردا  گاز 

 *روسیه

درصری از مصرف انارژی جهاان، چهاارمین کشاور مصارف کننار   5.2روسیه با سهم 

بعر از چین، آمریکا و هنر( است. میزان مصرف نفات و گااز روسایه در )انرژی در دنیا 

 درصر رشر داشته است. 1.4و  1.0به ترتی ،  2017سال 

 *اروپا

 1.6باا  2017به باالترین مقرار خاود در ساال  2006میزان مصرف اروپا نیز از سال 

 درصر رشر داشته است. 4.3درصر رسیر  است. مصرف گاز در اروپا 

 *آمریکا

درصر بود  که این میزان بیش از مصرف  4.3میزان تولیرا  انرژی ایاال  متحر  آمریکا 

درصر بود  است و لذا ایاال  متحر  آمریکا تبریل به صاادرکننر  گااز  0.6د آن که حرو

 درصر از انرژی مصرف  آمریکا گاز است. 28.4شر  است. 
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درصار کااهش  1.2درصر رشر و مصرف گاز نیز  0.9میزان مصرف نفت در آمریکا 

ان نفات داشته است. لذا میزان مصرف نفت بیشتر از گاز بود  است اما در عین حال میاز

میلیون بشکه کاهش یافته است که این میزان کمترین مقرار ربت  4.5واردات  آن به میزان 

 بود  است. 1985شر  از سال 
 (Eia,2018میزان تولیر و مصرف انرژی امریکا ) .10نمودار شمار  

 
- Http://Www. IEA.Org/Key World Energy Statistics/Pdf.2017 

 

هاای ناوین استحصاال در تاال  ست که با تکیه بار فناوریآمریکا از جمله کشوری ا

 است تا از میزان وابستگ  خود به نفت و گاز سایر مناطق دنیا بویژ  خاورمیاناه بکاهار اماا
 باه تولیرکننارگان و مصارف کننارگان و نارارد وجود مطلق استقالل انرژی جهان  بازار در

 مصارف کننارگان و و صاادرکننرگان وتولیرکننرگان  همه دارنر. متقابل وابستگ  یکریگر

 هار برابار در هااآن هماه .دارنار قارار متقابل وابستگ  از شبکه ای در انرژی واردکننرگان

 .پذیرنر آسی  دهر، رخ تقاضا یا عرضه در زمان هر و جا هر در که رویرادی

های اخیر کشورهای  بزرگا  چاون ایااال  متحار  آمریکاا برین ترتی ، هرچنر در سال

انر از میزان وابستگ  خود به منابع انرژی این منطقه بکاهنر اما با این حاال، حتا    داشتهتال

با امکان شکل گیری خودکفای  ایاال  متحر  در تاثمین امنیات انارژی بااز ایان موضاوع از 

اهمیت انرژی منطقه نخواهر کاست. این موضوع از دو بعر قابل بررس  است. نخسات آنکاه، 

فای  ایاال  متحر  در تثمین انرژی خود، باز هم این کشور به عنوان تنهاا حت  با فرض خودک

هژمون باق  مانر  پ  از جنس سرد تاال  خواهار داشات رشار و توساعه رقباای بزرگا  



261 

 

 

 

 

چشم انداز جهطان  

عرضططه و تضاضططای 

نفت و گاز و جایگاه 

تراتژیک ژئططا ا طط

 ایران

شاونر، همچون چین و هنر را که هرروز بیش از پیش به منابع انرژی ایان منطقاه وابساته م 

تاوان آن ور موضوع  دوبعری است؛ از یک ساو م کنترل نمایر. لذا مبحر انرژی در این کش

را پریر  ای اقتصادی و از سوی  دیگر پریر  ای سیاس  توصیف کرد. ابزار انارژی جارای از 

توانر به عنوان مللفه ای مهم در رواب  سیاس  میان کشورها اررگاذار باشار. اقتصادی بودن م 

تارین ر، آمریکاا را باه یکا  از بزرگبه کارگیری تکنولوژی جریر در آینر  ای نه چناران دو

تولیر کننرگان انرژی در سط  جهان تبریل خواهر کرد. تثمین امنیت انرژی، به این کشاور در 

، آزادی عمل بیشتری خواهر داد. از ایان رو آمریکاا باا تکیاه بار خودکفاای  المللبینعرصه 

ار از طریق اعمال فشار بر دیگار توانر در کنار مزایای اقتصادی از برد سیاس  این ابزانرژی، م 

الملل  بهر  ببرد. چراکه هر کشوری که بر ایان مناابع کشورها و در نهایت بازتوزیع قرر  بین

کنترل داشته باشر، اهرم قرر  جهان  را در چنر دهه آینر  کنترل خواهر کرد. ایاال  متحار  

ایان امار بارون تسال  بار آمریکا نیز، در پ  هژمون  و تثبیت قرر  خود در جهان است که 

 "نویسار کاهنیاز در ایان باار  اینگوناه م  1نمایر. ژاک اتوشاهرگ انرژی جهان غیرممکن م 

آمریکا به عنوان سوپر هژمون نیاز به استفاد  و بکارگیری منابع انرژی دارد که این امر مراخلاه 

متحر  امریکاا در  لذا، حضور ایاال  .(Otto2009,38)گردد نظام  در این منطقه را سب  م 

زیر سیستم خلیج فارس و استیال بر انرژی منطقه به عنوان مراخله گر باعار گساتر  حلقاه 

کنترل  آمریکا بر مانورهای سیاس  و اقتصادی رقبای  همچون چین در منطقه و در نهایات بار 

  بار به عبار  دیگر، آمریکا با تسل( wohl forth1999,8-25الملل خواهر گردیر. )نظام بین

توانار بازارهاای کنر و همچناین م این منابع عظیم دست رقبای خود را از این منابع کوتا  م 

جهان  نفت را کنترل کنر. برین ترتی  این موضوع مویر ایان مطلا  خواهار باود کاه ایان 

منطقه در آینر  نیز همچون گذشته در کانون توجه کشورها قرار خواهر داشت)رحمت  پاور و 

 (.15: 1395آجیل ، 

 

 امنیت انرژی و تحوالت حوزه انرژی

 یاا انارژی امنیات تقاضاای و گاز و نفت بزرگ کننرگان برای مصرف انرژی عرضه امنیت

 و باود  راهباردی اهام مساائل از هموار  گاز و نفت بزرگ صادرکننرگان برای بازار امنیت

 کارد  دوچناران را ایان مسائله اهمیت گاز و نفت جهان  بازار تحوال  آینر  .بود خواهر

                                                           
1. Jacques Otto 
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 در فنا  هایالف( پیشارفت :کرد تقسیم کل  دسته چهار به توانرا م  تحوال  این .است

 تااریخ  وابساتگ  الگاوی تغییار نامتعارف؛ ب( گاز و نفت ذخایر تجاری از برداری بهر 

 در ویاژ  باه نفات صاادرکننر  کشورهای بازرگ به مصرف کننر  بزرگ برخ  کشورهای

در  کننار  مصارف کشورهای گذاری های سرمایهسیاست کارای  در غییرت خلیج فارس؛ ج(

های سیاسات در تغییار د( و ذخاایر کشورهای صااح  در میادین تولیر و توسعه اکتشاف،

 گااز و نفات عظیم ذخایر کشف .گاز و صادرکننر  نفت و کننر  مصرف کشورهای تجاری

توساعه  امکاان و روسایه و کانادا ریکا،در ام ویژ  به گازی و نفت  های شیل نامتعارف ماننر

طبیعا ،  گااز و خام نفت قیمت افزایش به شرط آینر  در ذخایر این از تجاری برداری بهر 

جهاان   ساط  در گاز و نفت تقاضای و سیاس  عرضه اقتصاد تصویر که است شر  موج 

 .(185: 1391کنر )رخشان،  تغییر

 باه خاورمیاناه نفت به وابستگ  کاهش رد متحر  آمریکا ایاال  ساله چنرین راهبرد

 و توفیقاا  فاارس خلایج در خاام نفت و صادرکننر  تولیرکننر  بزرگ کشور پنج ویژ 

 ایان کشاور در نامتعاارف گازهای ذخایر از برداری آغاز بهر  همرا  به راهبرد این نسب 

 و گااز تنف بلنرمر ، و مر  میان در بتوانر که چین است کرد  ایجاد را مناسب  فضای

 حوز  خلیج کشورهای از حری تا است، حال افزایش در سرعت به که را خود نیاز مورد

 در ریشاه کشاورهای صانعت  برای انرژی عرضه امنیت از عرم کنر نگران  تثمین فارس

 که خاورمیانه و گاز نفت عظیم ذخایر .دارد گاز و نفت نامتناس  ذخایر جغرافیای  توزیع

 و نیساتنر کاه صانعت  است کشورهای  به متعلق دارد، فارس قرار خلیج حوز  در عمرتاً

باشانر. گااز م  و نفات از ای مالحظاه قابال ذخاایر فاقار صنعت  نوعاً بزرگ کشورهای

 تطاابق چنین عارم نامطلوب آرار با مقابله برای کشورهای صنعت  راهبردی هایسیاست

 .شودم  کل  تقسیم دسته دو به معموالً صنعت  با نیازهای گاز و نفت ذخایر طبیع 

 میادین تولیر از و توسعه اکتشاف، در گذاری سرمایه مربوط به اول دسته راهبردهای

 خاطری حاصال اطمینان ترتی  برین تا است صاح  ذخایر کشورهای در گازی و نفت 

کشاور  باه نفات صارور جریان نشر ، بین  اتفاق پیش یا بحران بروز صور  در که شود

 و نفات جهاان  باازار تحوال  به توجه با .داشت خواهر استمرار همچنان رگذا سرمایه
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اسات  دسات داد  از انرژی عرضه امنیت تثمین در را کارای  خود سنت ، راهبرد گاز، این

 .(186: 1391)درخشان، 

 در بازارهاای تجاری مناس  هایسیاست در اتخاذ توانم  را دوم دسته راهبردهای 

 نقش بازیگران گاز، و نفت جهان  بازارهای تحوال  .نمود الصهخ گاز و نفت ی جهان

 نفتا  خاارج ، هایشارکت .داد خواهار و داد  تثریر قرار تحت را بازارها این در اصل 

المللا  آژانا  بین و اوپک الملل  همچونبین و نهادهای هادولت نفت، مل  هایشرکت

 بارای مصارف انارژی عرضاه امنیت گر،یکری با در ارتباط یا و تنهای  به یک هر انرژی،

 چاین، .کارد خواهنر و کرد  متثرر را برای تولیرکننرگان انرژی تقاضای امنیت و کننرگان

 بر خام دارنر، نفت قیمت بهینه سط  از که با تصوری یک هر سعودی، عربستان و روسیه

 تنر.گاذار هسا تاثریر باازیگران دیگار تجااری هایو سیاست نفت جهان  بازار تحوال 

 و گااز خاام نفات صارور از حاصال ارزی به درآمرهای روسیه اقتصاد شریر وابستگ 

 عربستان .باشر قیمت از باالتری سطوح تحقق در پ  کشور این که کنرم  ایجاب طبیع 

 رشار سارمایه از ظاهر به نفت، شر  اربا  از ذخایر حجم باالترین داشتن با سعودی نیز

 آنکه توسعه ضمن است؛ نگران نامتعارف گاز و ذخایر نفت از تجاری تولیر برای گذاری

 که هاسترو سال این از بینر.نم  خود نفت  هایسیاست همسو را تجریرپذیر هایانرژی

 شاواهر هرچنار کاه اسات، کرد  دنبال را خام نفت افزایش قیمت از جلوگیری سیاست

 فاراهم نفات را قیمات یشافازا زمیناه باازار بنیادین هرگا  عوامل دهرم  نشان تاریخ 

 نشاان باه خاوب  قیمت افزایش از جلوگیری در را ناتوان  خود سعودی عربستان نمود ،

 بارای که همان دالیل  به نه اما است، خام نفت قیمت نگران افزایش نیز است. چین داد 

 .مطرح است سعودی عربستان

 آمارهای دلگرم و خوشبینانه   های رغم گزار عل  که گفت توانم  خالصه طور به

 بلنرمار  کاه و مار  میاان در طبیع  گاز و نفت خام تقاضای و عرضه توازن از کننر 

 کشورهای صنعت  شود،م  منتشر صنعت  کشورهای بزرگ در انرژی نهادهای اکثر توس 

 در عرضاه انارژی امنیات عارم معرض در چین و همچنین ژاپن و غرب  اروپای ویژ  به

 .(187: 1391درخشان، دارنر ) قرار بلنرمر 
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 وضعیت ذخایر، تولید و عرضه انرژی در خاورمیانه

خاورمیانه مرکز دنیای قاریم اسات. مرکازی کاه در دل آن خلایج  1به اعتقاد فون لوهازن

 کاه اسات ساال هفتااد از شود. بیششناخته م « مرکز مرکز»فارس قرار دارد و به منزله 

 خاورمیاناه اسات. انرژی جهان تثمین ستراتژیکا منبع ترینمهم فارس خلیج و خاورمیانه

 کاانون باه ساال اسات هااد  جهاان، سیاست و اقتصاد در حیات  منابع این از برخوردار

 .است شر  الملل  تبریلبین و ای منطقه هایرقابت

این منطقه به لحاظ موقعیت جغرافیای  ویژ  در نظریاا  ژئاوپلیتیک  دارای اهمیات 

عمر  تولیر کننر  نفت جهاان یعنا  عربساتان ساعودی، ایاران، بود  است. چهار کشور 

عراق و امارا  متحر  عرب  و دو کشور تولیر کننر  گاز جهان یعن  ایران و قطر؛ در این 

انر که نه تنها در گذشته بلکه در چشم انراز آینار  جهاان نیاز منطقه از جهان قرار گرفته

هاای اصال  شت. چرا کاه یکا  از ویژگ چنان گذشته اهمیت فوق العاد  ای خواهنر دا

نظام جریر جهان ، اهمیت یافتن اقتصاد در عرصه جهان  است. باه طاوری کاه قارر  

 2الملال اسات. آلفارد مکینارراقتصادی تعیین کننر  جایگا  و نقش کشورها در نظاام بین

جغرافیران سیاس  در اوایل قرن بیستم این منطقه را در نظریه معروف خود  ترینبرجسته

با عنوان هارتلنر تشری  کرد. در آغاز هزار  جریر با اهمیت یافتن اقتصاد در نظام جریر 

جهان ، مناطق  از جهان اهمیت یافتنر که از نظر اقتصادی و ذخایر انرژی غن  باشنر. بر 

های آینر ، برتری از آن قررت  خواهر باود کاه وازن قرر این اساس بر این اساس در ت

 (.119: 1388بر مناطق ژئواکونومیک  تسل  داشته باشر )جعفری ولران ،

منطقه خاورمیانه به جهت موقعیت ویژ  ژئوپلیتیک ، ژئواستراتژیک  و ژئواکونومیک  

گااز جهاان  ترین مناطق  است که به لحاظ دارا باودن ذخاایر عظیما  از نفات واز مهم

موقعیت ممتازی را در میان دیگر مناطق جغرافیای  در جهان دارد. عالو  بر ذخایر انرژی 

موجود که سهم بسزای  در اقتصاد جهان دارد مبادی ورود و خروج این ذخایر به دنیاای 

صنعت  نیز حائز اهمیت است. تنگه هرمز به جهت میزان انرژی کاه روزاناه از طریاق آن 

سهم قابل مالحظه ای را در امنیت انرژی جهان و واردکننارگان انارژی از  شود،صادر م 

                                                           
1. Lhaasen 

2. Alfred MacInDr 
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بارای تنگاه « شاهرگ حیات  انرژی دنیا»این منطقه دارد و از همین روست که از عبار  

 (.50: 1381شود )جعفری ولران ،هرمز یاد م 

یکاا، و آژان  اطالعا  انارژی آمر 1مطابق با آمارهای منتشر شر  در بریتیش پترولیوم

درصر برآورد شار  اسات  47، بیش از 2017ذخایر نفت منطقه خاورمیانه در پایان سال 

درصار از نفات  34باشار. همچناین که این میزان بیشترین مقرار ذخایر نفت در دنیا م 

 تولیر شر  دنیا از این منطقه بود  است.

   ساالهایدر ادامه جراول ذخایر اربا  شر  نفت و تولیار نفات در خاورمیاناه طا 

 مختلف آورد  شر  است.

 

 (BP,2018)ذخایر اربا  شر  نفت در خاورمیانه  .4جرول شمار  

- BP statistical review of world energy 2018 

                                                           
1. British Petroleum 

 درصر از جهان 2017 2016 2007 1997 کشورها

 9.3 157.2 157.2 138.2 92.6 ایران

 8.8 148.8 148.8 115.0 112.5 عراق

 6.0 101.5 101.5 101.5 96.5 کویت

 0.3 5.4 5.4 5.6 5.4 عمان

 1.5 25.2 25.2 27.3 12.5 قطر

 15.7 266.2 266.2 264.2 261.5 عربستان

 0.1 2.5 2.5 2.5 2.3 سوریه

 5.8 97.8 97.8 97.8 97.8 امارا 

 0.2 3.0 3.0 2.7 1.8 یمن

سایر کشورهای 

 خاورمیانه
 0.05کمتر از  0.1 0.1 0.1 0.2

 47.6 807.7 807.7 754.9 683.2 مجموع
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چنانکه در جرول فوق آمر  است، در میان کشورهای خاورمیانه، عربستان با بایش از 

 9درصر بیشترین میزان ذخایر نفت دنیا را دارد. ایران و عراق نیز با داشتن به ترتیا   15

 انر.های دوم و سوم قرار گرفتهدرصر از ذخایر نفت  دنیا در رتبه 8و 
 

 (BP,2018) . میزان تولیر نفت خاورمیانه )در هزار در بشکه در روز(5شمار  جرول 

 

- BP statistical review of world energy 2018 
 

درصار  12.9هزار بشاکه در روز،  11951در حوز  تولیر نفت نیز عربستان با تولیر 

، 5.4را برعهر  داشته است. ایران، عراق و امارا  نیاز باه ترتیا  باا  نفت تولیری جهان

 انر.های دوم، سوم و چهارم قرار گرفتهدرصر از تولیر نفت جهان در رتبه 4.2و  4.9

درصر از  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 کشورها

 جهان
 5.4 4982 4602 3862 3724 3617 3820 4472 ایران

 4.9 4520 4423 3986 3239 3103 3079 2773 عراق

 3.3 3025 3145 3065 3101 3129 3169 2913 کویت

 1.0 971 1004 981 943 942 918 885 عمان

 2.1 1916 1970 1958 1985 2002 1939 1834 قطر

 12.9 11951 12402 11994 11505 11393 11635 11144 عربستان

کمتر از  25 25 27 33 59 171 353 سوریه

0.05 

 4.2 3935 4020 3873 3599 3543 3430 3285 امارا 

 0.1 52 43 64 153 198 178 221 یمن

سایر 

کشورهای 

 خاورمیانه

201 184 209 214 213 214 220 0.2 

 34.1 31597 31849 30023 28496 28194 28523 28082 مجموع
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در عربستان، کویت و امارا  و از سال  2017تا سال  2009میزان تولیر نفت از سال 

انر و به همین نسبت ایران و عاراق داشتهدر قطر کاهش  2002در عمان و از سال  2006

 (.2018:44انر )اژان  اطالعا  انرژی امریکا،در میزان تولیرا  خود افزایش داشته

باشار کاه بصاور  عالو  بر نفت، خاورمیانه؛ دارای ذخایر عظیم گاز طبیع  نیاز م 

ران و دهار. ایاروزافزون  در تولیر انرژی جهان  سهم بیشتری را به خود اختصاا  م 

 قطر به عنوان دومین و سومین دارنرگان ذخایر گازی، بیشترین میزان را در اختیار دارنر.
 (BP2018میزان ذخایر اربا  شر  گاز در خاورمیانه )هزار میلیارد متر مکع ( ) .6جرول شمار  

- BP statistical review of world energy 2018 

 

درصار از  17ش از ، ایران با داشتن بی2017مطابق آمارهای منتشر شر  در پایان سال 

درصر در رتبه دوم منطقاه خاورمیاناه  12ذخایر گازی جهان، رتبه اول و قطر با بیش از 

 درصر از جهان 2017 2016 2007 1997 کشورها

 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 بحرین

 17.2 33.2 33.2 27.7 22.7 ایران

 1.8 3.5 3.5 3.0 3.0 عراق

 0.2 0.5 0.2 0.05کمتر از  0.05کمتر از  اسرائیل

 0.9 1.7 1.7 1.7 1.4 کویت

 0.3 0.7 0.7 0.9 0.5 عمان

 12.9 24.9 24.9 26.4 8.8 قطر

عربستان 

 سعودی

5.6 6.9 8.0 8.0 4.2 

 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 سوریه

 3.1 5.9 5.9 6.3 5.9 امارا 

 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 یمن

سایر 

کشورهای 

 خاورمیانه

کمتر از  0.05کمتر از  0.05کمتر از  0.05کمتر از  0.05کمتر از 

0.05 

 40.9 79.1 78.8 73.6 48.6 مجموع
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درصر در  40انر. که این امر نشان از اهمیت این منطقه با ذخایر گازی بیش از قرار گرفته

 باشر.سط  جهان م 

 

 (میزان تولیر گاز در خاورمیانه )میلیارد متر مکع  .7جرول شمار  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 کشورها
درصاار از 

 جهان
 0.4 15.1 14.7 14.8 14.7 14.0 13.1 12.6 بحرین

 6.1 223.9 203.2 191.4 183.1 164.3 163.7 157.5 ایران

 0.3 10.4 9.9 7.3 7.5 7.1 6.3 6.3 عراق

 0.5 17.4 16.4 16.1 14.3 15.5 14.7 12.9 کویت

 0.9 32.3 31.4 30.7 29.3 30.8 28.3 27.1 عمان

 4.8 175.7 177.0 175.2 169.1 167.7 162.5 150.4 قطر

 3.0 111.4 105.3 99.2 97.3 95.0 94.4 87.6 عربستان

 0.1 3.1 3.6 4.1 4.6 5.0 6.1 7.4 سوریه

 1.6 60.4 59.6 58.7 52.9 53.2 52.9 51.0 امارا 

ز کمتر ا 0.7 0.6 2.9 9.8 10.4 7.6 9.4 یمن

0.05 

سایر 

کشورهای 

 خاورمیانه

4.2 2.5 6.3 7.3 8.1 9.0 9.5 0.3 

 17.9 659.9 630.8 608.4 589.9 569.1 552.2 526.4 مجموع

- BP statistical review of world energy 2018 

 

درصر گاز جهان از منطقاه خاورمیاناه تاثمین شار   17، بیش از 2017در پایان سال 

درصر از گاز تولیر شر  از سوی ایران بود  است. قطر نیاز بعار  6است که از این میزان 

درصر از گاز تولیری جهان در رتبه دوم قرار گرفته است. لذا ایران و قطر  4.8از ایران با 

انر کاه درصر گاز تولیر شر  در خاورمیانه را برعهر  داشته 17درصر از  11جمعاً حرود 

کشور مذکور در تولیر گاز در منطقاه و جهاان این موضوع حاک  از نقش بسیار مهم دو 

 است.
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 10.5تولیر گاز بیشترین رشر را داشته اسات. تولیار گااز ایاران حارود  2011ز سال ا

بارای  1987درصر رشر داشته است و این در حال  است که از ساال  6.1درصر، عربستان 

جهاان  LNGدرا  درصر صاا 31اولین بار قطر میزان تولیر گاز خود را کاهش داد  است. 

کشاور قطار  LNGاز خاورمیانه صور  گرفته و باالترین میزان صادرکننر  گااز بصاور  

 (. 24: 2018 بود  است )آژان  اطالعا  انرژی امریکا،

بنابراین بطور کل ، با دقت در آمار و ارقام ارائه شر ، متوجه خواهیم شر کاه بیشاترین 

در منطقاه خاورمیاناه و  2017های مختلف تاا میزان ذخایر و تولیرا  نفت و گاز ط  سال

زیرسیستم آن یعن  خلیج فارس بود  و در عین حال بیشترین میزان مصارف انارژی نیاز از 

سوی کشورهای شرق آسیا و کشورهای توسعه یافته بود  است. برین ترتی  مطابق با ایان 

واهنار شار. بارین آمارها این کشورها بیش از پیش به منابع انارژی ایان منطقاه وابساته خ

ترتی ، اوالً رونر افزایش  نیاز جهان  به انرژی ادامه خواهر داشت اما این رشار بیشاتر در 

های نوظهور اقتصادی خواهر بود و دیگر اینکاه؛ حوز  کشورهای در حال توسعه و قرر 

علیرغم اکتشافا  نفت  جریر در اقص  نقاط جهان، عمالً بر وزن کشورهای اوپک و باویژ  

(. Cordesman2013,10یج فااارس در تااثمین اناارژی جهااان  افاازود  خواهاار شاار )خلاا

همچنین الزم به ذکر است این موضوع حت  با وجود منابع انرژی غیرمتعاارف نیاز صاادق 

های اخیر کشورهای  بزرگ  چون ایاال  متحار  آمریکاا تاال  است. همچنان که در سال

انرژی این منطقه بکاهنر اما با این حاال، حتا  باا انر از میزان وابستگ  خود به منابع داشته

امکان شکل گیری خودکفای  ایاال  متحر  در تاثمین امنیات انارژی بااز ایان موضاوع از 

اهمیت این منطقه نخواهر کاست. چرا که منابع انرژی این منطقاه مزایاای خاا  خاود را 

 (.65: 1395رحمت  پور و آجیل ، ) باشرداشته و دارا م 

نمایر آنست که اگر چه در ساایر نقااط جهاان که ذکر آن در اینجا ضروری م  اینکته

شود اما این میزان جوابگوی رشر سریع تقاضای انارژی در میزان  از انرژی جهان تولیر م 

باشر. لذا منطقه خلیج فارس هنوز در کانون تثمین کننر  منابع انرژی جهان قارار جهان نم 

 دارد.

 ،های گونااگون علما  و تکنولاوژیک حاوال  روزافازون در زمیناهبنابراین با وجود ت

جهان هنوز نتوانسته است مسائل و مشکال  موجاود در زمیناه انارژی و جاایگزین  آن را 

های جریار ژئواکونومیاک منااطق  کاه برطرف سازد و چنانکه گفته شر، امروز  در نظریه
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انر. از ایان رهگاذر، حاوز  شار دارای ذخایر انرژی هستنر دارای اهمیت و ارز  افازون 

ترین منابع انرژی را در خود جای داد  است. بجاز خلایج فاارس، خلیج فارس هنوز بزرگ

باشانر، اماا باه دلیال تقاضاای سایر مناطق جهان با توجه به اینکه از نظر منابع نیز غنا  م 

باا باالی مصرف انرژی، خود نیازمنار نفات خلایج فاارس هساتنر و از ایان روی مطاابق 

و زیرسیساتم آن یعنا  خلایج فاارس، خاورمیاناه المللا  انارژی، های آژانا  بین بررس

مییشاود )رحمتا  پاور و همچنان تنها منبع بزرگ نفت کم هزینه و ارزان جهان محساوب 

 (.65: 1395آجیل ، 

نمایر که برانیم، اگرچاه تقاضاا و در کنار این مطال  توجه به این نکته نیز ضروری م 

 ی هااچالش را انرژی بازار این ول رف انرژی در جهان سر صعودی داشته است میزان مص

 در پایارار رشار برای و است جهان  کاالی یک نفت که حقیقت این ؛کنر م تهریر دائم 

 هایینجانشا یاافتن آن، باه دسترسا  امنیات سار بار بحر دارد، ضرور  جهان  اقتصاد

 ی هااچالش و مسائل .است داد  افزایش را ...و زیست محی  حفظ و قیمت تثبیت مناس ،

 خاود باه را اقتصاادی و سیاسا  محافل و سیاستمراران ذهن و است وابسته یکریگر به که

 :از است عبار  داشته، مشغول

 عضاو کشورهای در جهان نفت  منابع دوسوم ه:خاورمیان در نفت  ذخایر بیشتر تمرکز - 

 و سیاس  مسائل با خاورمیانه اینکه به توجه با ع،وض این .است خاورمیانه در بویژ  و اوپک

 رباات  با  مایاه و جهاان نفت تثمین برای تهریری است، رو روبه ای منطقه یهاکشمکش

 انقاالب ،1973 نفتا  تحاریم ماننر خاورمیانه در گذشته دهه سه های دگرگون ت.اس بازار

 از نفت بازار شریر اررپذیری دهنرة نشان کویت به عراق حمله و عراق و ایران جنس ایران،

 قارار توجه مورد بیشتر سپتامبر 11 یرادهایرو با تحلیل این .است ای منطقه های دگرگون

 .برآمر خاورمیانه نفت به خود وابستگ  از کاستن درصرد آمریکا کهای گونه به گرفت،

 چاالش اوپاک، عضو غیر کشورهای در نفت کشف برای صنعت  کشورهای کوشش - 

 .است انرژی عرصه در دیگر

ت. اسا باازار ایان در بازرگ چاالش دیگار انارژی، صانعت در تکنولوژی پیشرفت - 

 تا ح و انتقاال و تولیار فارآوری، اکتشاف،های ینههز کاهش معنای به تکنولوژی پیشرفت

 منااطق در نفت استحصال و اکتشاف هزینه اکنون .است انرژی گوناگونی هاحامل مصرف

 عمیاق یهااچا  زدن و تااز  ابزارهاای کارگیری به با ژرف یاهایدر و سخت و ای صخر 
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ی نفت و گااز مقارون باه هاچا اگرچه هنوز بانراز  استحصال طبیع  از  است یافته کاهش

 قضایه ایان دیگر بعر تکنولوژی، حوز  در اوپک عضو کشورهای ناچیز توان صرفه نیست.

 طلبر. مکه توجه الزم و درخور را  است

 

 یران در ژئوانرژی جهانجایگاه ا

 دهر م نشان آمارها .است منابع پراکنرگ  و انرژی تنوع نیازمنر سخت انرژی، جهان  بازار

 انارژی یهااانبار  پارداختیم، باران گذشاته بخاش در که جهان روزافزون نیاز وجود با که

 گااز و نفات ذخاایر انرازة .است نشر  پراکنر  جهان سط  در جغرافیای  تناس  به چنران

 درباار  .دارد موجاود ذخاایر مصارف و تااز  ذخاایر کشف به بستگ  و است متغیر جهان

 باه ذخاایر، این که داشت درنظر را نکته این بایر نیز آن جغرافیای  پراکنرگ  و نفت ذخایر

 و نفات شار  اربا  ذخایر سوم دو کمابیش ت.اس نشر  توزیع گوناگون نقاط در برابر گونة

 ذخاایر اگر ت.اس فارس خلیج حوزة کشورهای اختیار در جهان طبیع  گاز ذخایر سوم یک

 70 به شایر ذخایر این نسب  درصر بیفزاییم، ارقام این به نیز را مازنرران دریای شرة برآورد

 باعار کاه دیگاری بعارلذا  .برسر طبیع  گاز برای درصر 70 از بیش و نفت برای درصر

 کاانون مرکز در ایران شرن واقع ،گردد م جهان  یژانرایران در جایگا  ژئو تاهمی ارتقای

 معتقر است، استراتژیک جغرافیای کتاب در 1کمپ جفری .باشر م جهان انرژی استراتژیک

 یکا  را انارژی بیض  آنکه  گردیر  واقع خزر دریای –فارس خلیج انرژی بیض  در جهان

 بیضا  ایان مرکاز در ایاران ودانار  م کناون  دوران استراتژیک هاییتموقع ینترمهم از

درشمال وجناوب ایان ( 187-188: 1383)کمپ و هارکاوی،  .دارد قرار انرژی استراتژیک

منطقه کشورهای تولیر کننر  و در شرق و غرب آن کشورهای مصرف کننار  انارژی قارار 

اهمیات هااب . ایران را به هاب انارژی منطقاه تباریل کنار توانر این موقعیت م انر.گرفته

چراکاه در آن زماان  ،شاود اتژیک انرژی ایران بعر از یک یا حراکثر دو دهه روشن ماستر

ذخایر متعارف نفت و گاز اروپا و آمریکا به شر  کاهش پیرا خواهر کارد. قارن بیسات و 

یکم قرن عقالنیت اقتصادی است و سیاست مرارن کم فهام و تناررو بایار ایان عقالنیات 

که این بیض  انرژی وهااب انارژی نقاش  کنر ت ایجاب ماین عقالنی بپذیرنر. اقتصادی را

 (.15: 1391خود را پیرا کنر )درخشان،

                                                           
1. Jeffrey Camp 
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 انارژی بریل ب  منابع از گذشته ین کشورهای منطقه خاورمیانه، ازترمهمیک  از  ایران،

 چشامگیرهاای یتظرف از و بارق انارژی تولیار هاییرسااختز و فاراوان گااز و نفت و

 مراکاز تمرکاز از انارژی بازرگاان  ،اخیار یهاسال در .استبود   ربرخوردا نیز ژئوپلیتیک 

 و کفایات باراین، افازون پذیرفته اسات و ارر گوناگون جغرافیای  مناطق در تقاضا و عرضه

 دوردسات نقاط به گاز و نفت از بیشتری حجم انتقال برای نیاز موردهای یرساختز امنیت

 از یکا  در کاه نیز ایران. بود خواهربود  و  ل اصهای  نگران از جهان، استراتژیک نقاط و

 دارد، قارار انارژی جهاان  مسایرهای وآمارترین رفات پار و ینترپرآشاوب ،ترینیات ح

 از یکا  هرماز، تنگاه .اسات هرمز تنگه داشتن دست در ،ا یتیک ژئوپل مزیت ینتربزرگ

ی دریاا را  از را فاارس خلایج کاه آیار م شمار به جهان استراتژیک یهاگذرگا  ینترمهم

 به آبرا ، این .دهر م پیونر آزاد دریای الملل  بهبین کشتیران  خطوط و هنر اقیانوس عمان،

 یهاقارر  بارای وشود  م شمرد  جهان اقتصاد شاهرگ استراتژیکش، ویژة جایگا  سب 

 کال از درصار 40 باه نزدیاک روزانه د.دار بسیار راهبردی و اقتصادی اهمیت جهان  بزرگ

 تنگاه ایان از ،(جهاان مصارف  نفات درصار 20 شامل) ها نفتکش توس  شر  حمل فتن

گذرد. حاشیه شامال  ایان تنگاه در اختیاار ایاران اسات و ساواحل جناوب  آن تحات  م

حاکمیت دولت عمان قرار دارد، از آنجائیکه عمان حضور چنران  در خلایج فاارس نارارد 

منطقه مزبور است و از اهمیت شاایان  برخاوردار ایران به عنوان تنها تثمین کننر  امنیت در 

سواحل ایران در خلیج فارس باه نحاوی اسات کاه سرتاسار  1باشر. وضعیت توپوگراف م 

 یهااارز  (.7؛ 1387باشر )عزتا ، سواحل برای اجرای عملیا  )آب  خاک ( مساعر م 

 و اسات ملرر سیارب جهان  قرر  موازنه در هرمز، تنگه ژئواستراتژیک و اقتصادی ارتباط ،

 او ساود باه جهاان  قارر  موازناه باشار، داشته دست در را تنگه این کنترل که قررت  هر

 د.بو خواهر

در بازار مصرف  شارق  توانر ایران با داشتن موقعیت جغرافیای  مناس  هم مبنابراین، 

ار  )اروپای غرب  وحتا  قا پاکستان( و هم در بازار مصرف  غرب جهان هنر، )چین، جهان

هم از طریق احراث خ  لوله و هم از طریق تولیار و صاادرا  گااز ماایع توسا   آمریکا(

بزرگ حضور یابر ودر تثمین منافع و امنیات ملا  خاویش از آن حاراکثر بهار   یها کشت

موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقال انارژی و  (.36:1386منری را داشته باشر )حیرری، 

                                                           
1. Topography 
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امنیات جهاان  انارژی اسات. ایاران باا موقعیات جغرافیاای  و  نقش حیات  این کشور در

که برای منطقه محصاور در خشاک  آسایای مرکازی دارد، یاک کشاور ایویژ ژئوپلیتیک  

توانر تولیرا  نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان را به بهتارین ترانزیت  مطلوب است و م 

انر. با وجود تاال  دولات آمریکاا شکل به دریای آزاد و حت  از طریق ترکیه به اروپا برس

برای نادیر  گرفتن این ویژگ  و سیاس  کردن را  انتقال نفت و گاز، هنوز ایران باه عناوان 

هاای آزاد مطارح ترین مسیر برای انتقال منابع انرژی به آبترین و کوتا ترین، اقتصادیامن

 است.

 مناابع شارن پیارابارد.  م ر به نیز مازنرران دریای هاییتظرف از ایران دیگر، سوی از

 آسایای منطقاه سیاسا  و اقتصاادی اهمیت بر مازنرران دریای حوز  در گاز و نفت بزرگ

تا  87 از مازنرران دریای نفت  مسلّم ذخایر. است الملل افزود بین سیاست و اقتصاد در میانه

المللا  بین هاایبازار به مازنرران دریای انرژی ول  ،شود م زد  تخمین بشکه یلیاردم 110

 امکاناا  از مازنارران دریاای کناار  در دیگر جمهوری سه روسیه، و ایران جز و نرارد را 

 به رو، این از. انربهر  ب  دریا، از چه و خشک  از چه خود، گاز و نفت صرور برای مستقل

 دسترسا  و ایاران در مناس  صنعت  هاییرساختز به توجه با تحلیلگران، از بسیاری باور

  ربها از گذشاته ایران ول  ت.اس ایران منطقه، این نفت انتقال را  بهترین فارس، خلیج به آن

 .اسات برخوردار نیز دیگری ژئوپلیتیک  مزایای از فارس، خلیج و مازنرران دریای از گیری

 اروپاا، قاار  ساه مسایر در شرن واقع همجواری، نظر از ا یای جغراف جایگا ه برپای ایران،

 خطاوط گساترد  شابکه داشاتن ترابری، مناس  و پهناور سرزمین  بودن دارا آفریقا، و آسیا

 کشاورهای با همسایگ  است، انرژی نیازمنر که دور خاور به نزدیک  گاز، و خام نفت لوله

 نرارنار آن صرور برای راه  فراوان، انرژی از برخورداری وجود با برخ  که ( میانه آسیای

 و امنیات ،(نرارنر ایران از آن تثمین جز راه  برق همچون انرژی تثمین برای دیگر برخ  و

 .است برخوردار ...و داخل  ربا 

از سوی دیگر، ایران دومین کشور بزرگ عرضه کننار  نفات در خاورمیاناه و یکا  از 

تاوان باه  مین کشورهای تولیر کننر  نفات در جهاان اسات کاه عاالو  بار ایان تربزرگ

نیز اشاار  کارد در آن اولاین کشاور بازرگ تولیار کننار  گااز در های گازی ایران یتظرف

جمهاوری اساالم  ین تولیر کننرگان گاز در جهاان اسات. بناابراین، ترمهمخاورمیانه و از 

ایران دارای چهارمین ذخایر بزرگ نفت  جهان و دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعا  در جهاان 
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ز طبیع  جهاان را دراختیاار دارد. باراین است. ایران درحرود نیم  از ذخایر اربا  شر  گا

اساااس جمهااوری اسااالم  ایااران درمجمااوع ذخایرنفاات و گاااز رتبااه اول را دارد 

 (.13: 1391)رستم ،

ی آماری نیز مشهود است، رفته رفتاه اقباال عماوم  باه گااز هاداد چنانکه در بررس  

رفته اسات. چنانکاه بیشتر شر  و در برخ  از کشورها میزان مصرف آن از نفت نیز پیش  گ

این رویکرد جامعه جهان  به گاز طبیع  آنچنان زیاد شر  است که این روزها صادرا  گاز 

توانر با ایجاد پیونارهای عمیاق در عرصاه روابا  با   مایران عالو  بر مزایای اقتصادی، 

الملل  و منطقه ای به صور  ابزاری برای تثمین امنیات ملا  و ارتقاای موقعیات سیاسا  

 الملل  ایفای نقش کنر.های بین زنان در چانه ایر

ی آماری میزان مصرف انرژی در جهان که رونر رو به رشاری را نشاان هاداد مطابق با 

های نفت  و گازی ویژ  خود بیش از پیش توجاه یتظرفتوان به جایگا  ایران با  مدهنر  م

 و ظرفیات ایاران که است واقعیت این کننر  بیان ایران طبیع  گاز و نفت ذخایر میزانکرد. 

باویژ  هنار و  (جهان بزرگ کننرگان مصرف شرکای ترینیمحور از یک  به رسیرن قابلیت

 باشر. م دارا راچین( 
 

 (BP Outlook 2018میزان افزایش مصرف انرژی در چشم انراز جهان  ) .11نمودار شمار  

 

 
- BP statistical review of world energy 2018 

 

ین کشور مصرف کننر  انرژی در جهان بود  است تربزرگ 2017در پایان سال  چین

که این میزان در تاریخ این کشور ب  سابقه بود  است. با توجه به آمارهاای منتشار شار  
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نیز این رونار صاعودی اداماه خواهار  2040نیز تا پایان سال  2018در چشم انراز سال 

 وارد کننرگان انرژی خواهنر مانر.ین تربزرگداشت و دوکشور چین و هنر 

 چاین .شاود م محسوب چین انرژی امنیت ساختار در مهم  رقل مرکز اکنون ایران 

 و تولیار رونار بررسا  .رود م شمار به آسیا در ایران، از نفت بزرگ کننر  وارد دومین

 و مصرف میزان بین نزدیک آینر  در که است واقعیت این مبین نیز هنر در انرژی مصرف

 این و باشر م شرن ایجاد حال در عمیق  شکاف کشور این طبیع  گاز و خام نفت تولیر

 هافراورد  این واردا  با را شکاف این خود اقتصادی رشر تراوم برای است ناچار کشور

 .نمایر جبران

 در را مناساب  بسایار فرصت طبیع ، گاز و خام نفت واردا  به هنر تزایر به رو نیاز

 ایان در .داد خواهار قرار جهان ج .ان .آل و طبیع  گاز خام، نفت ولیرکننرگانت اختیار

 هنار، باا ژئوپلیتیاک قرابات همچناین و گاز و نفت غن  منابع داشتن دلیل به ایران میان

 حاال در و دارد را کشاور ایان بارای مطمائن انارژی شریک یک به شرن تبریل ظرفیت

 و انرژی هاییهمکار هنر، و ایران کشور دو یهمکار هایینهزم ینترمهم از یک  حاضر،

: 1389)صافوی و مهاریان،  باشار م طبیع  گاز و خام نفت زمینه در همکاری خصوصاً

38) 

 باالدسات  صانایع در هنر و چین ماننر بزرگ  یهاقرر  گذاری سرمایه و مشارکت

 جهت در ایران(. 55:1387برد )عادل ، م باال انرژی دیپلماس  در را ما توان گاز، و نفت

 داشاتن نیازمنار غارب از خاود بیشاتر چاه هر اقتصادی و سیاس  استقالل نمودن دنبال

 انارژی، امنیت طریق از هاآن مل  منافع که باشر م ارزشمنری انرژی استراتژیک شرکای

 و کاالن هاییگاذار سرمایه جذب دلیل، همین به .باشر خورد  پیونر ایران مل  منافع با

 ایاران بارای تاوجه  قابل منافع کشورها، این با انرژی عرضه بلنرمر  ادهایقرارد عقر

 باا ؛نماینار م گاذاری سارمایه ایاران گاز و نفت یهاپروژ  در که کشورهای  زیرا .دارد

 این از حاصل منافع همچنین و نماینر م گذاری سرمایه توجه  قابل حجم اینکه به توجه

 نتیجاه بیننار. م خاود مل  منافع با پیونر در را ایران  مل منافع و امنیت گذاری، سرمایه

 جهان  نظام در تاریرگذار یهاقرر  برابر در ایران زن  چانه قرر  رفتن باال امری، چنین

 عرضاه باه دسترسا  اهمیات باه توجاه با نیز هنر و چین کشورهای سوی  از .باشر م



276 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   اول 

 ب ست و هفتم 

 1397 بهار

 

 شارکای یاافتن صارد در کیا هار اقتصادیشاان، رشار اداماه بارای انرژی منابع مطمئن

: 1389)صافوی و مهاریان،  .باشنر م خود برای اتکای  قابل و مطمئن انرژی استراتژیک

 بعناوان هم توانر م ایران رویکرد، این چارچوب در نیازها، این به توجه با( همچنین 40

 مالتعا. کنار پیارا دسترسا نیاز  اروپاا بازار به کننر ، ترانزیت نقش در هم و تولیرکننر 

 فاراهم کشاور به تکنولوژی انتقال برای را زمینه فراوان، سود از گذشته اروپا، با اقتصادی

 افازایش اروپاا بارای مطمائن ای کننار  تاثمین بعناوان باازار در را ایران وزن و سازد م

 .دهر م

گااز  نفات و مخاازن ین دارنر ترواض  است که ایران به عنوان بزرگبرین ترتی ، 

گرفات  گااز قارار م نفت و ٔ  کنون در ردیف کشورهای اصل  صادرکننر  جهان بایر تا

است، تحریم صنعت نفات و گااز ایاران و  که مانع چنین چیزی شر  ین عامل ترمهم اما

، در این بخش است. بایر دانسات کاه ایاران ساهم منابع سرمایه گذاری ناکاف در نتیجه 

توانار  مرد و حذف ایاران از ایان باازار قابل توجه  از بازار نفت جهان را در اختیار دا

لطما  جبران ناپذیری را به اقتصاد ناپایرار جهان  وارد کنر و کشورهای بزرگ آسایای  

که به شر  به واردا  نفت وابسته هستنر تمایل  به قطع کامال واردا  نفات از ایاران 

 .نرارنر

 پوشا  چشم معتقرنر کارشناسان های ایران در حوز  نفت و گاز،ظرفیت به توجه با

 نتیجاه در شار. خواهار جهان انرژی بازار بر هزینه موج  افزایش ایران فسیل  منابع از

 و عرضاه میان فاصله تغییر از ناش  به حساسیت باتوجه که کرد اذعان امر این به توانم 

 محارود بارای تال  نفت تقاضا برای رشر با همزمان که رسرنم  نظر به نفت، تقاضای

المللا  بین حمایت باازار مورد بتوانر نفت ، تحریم طریق از ایران، نفت تولیر توان نمودن

 انارژی واردکننار گاان از های  یاک که است موقعیت  در چرا که ایران .گیرد قرار نفت

 و روابا  کاه داشات دور نظر از نبایر البته بگیرنر. نادیر  را کشورمان تواننر جایگا نم 

 را اساسا  نقش اقتصادی هایعرصه در بویژ  کشورها نقش عیینت در های سیاس رقابت

 صاحنه در توقاع موفقیات تواننرنم  خود هایظرفیت به تکیه با کشورها و کننرایفا م 

 (klare, 2008, 12) .باشنر داشته الملل  ب  تعامل
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 و ساط  در کشاورهای  باا انارژی اساتراتژیک رواب  به یافتن دست برای ایرانلذا 

 دهر م نشان مطالعا  باشر. م فعال  انرژی دیپلماس  اتخاذ نیازمنر هنر، و چین  جایگا

 بایار انارژی بارای راهباردی چه اینکه و تاس انرژی امنیت استراتژی یک فاقر ایران که

 انارژی باه را ملا  مناافع و است چگونه انرژی با ارتباط در کشور امنیت و درنظرگرفت

 پیونر انرژی بخش به را مل  بقای و مل  امنیت بتوانیم اگر باشر. م ضروری بزنر، پیونر

 .یمابرداشته موفق گام یک بزنیم

 ملا  مناافع ینتاثم بارای را زیاادی هاییلپتانس ایران منحصربفرد انرژی ژئوپلیتیک

 انارژی بازرگ کننرگان مصرف انرژی امنیت یهادغرغه نمودن مرتفع همچنین و کشور

 و باشار م اقتصادی قرر  بالقو  منابع ترین اصل از ایران نرژیا .دارد هنر و چین ماننر

 درآمار کسا  باعر هنر، و چین ماننر اقتصادی بزرگ شرکای افزایش طریق از توانر م

 از قوی یهادولت اینکه گرفتن نظر در با و گردد کشور اقتصادی قرر  افزایش و بیشتر

 متغیار(. 308: 1381)افتخاری،  وردارنربرخ باالتری تاریرگذاری از توان اقتصادی، حیر

 نتیجاه در و ژئوپلیتیاک وزن ارتقاای باعر ایجاب  صور  به توانر م انرژی ژئوپلیتیک

 .بشود کشور مل  امنیت و منافع ینتثم

 

 گیرینتیجه

ی سیاست و رهبارد جریار آمریکاا در هاتال علیرغم  با توجه به مطالب  که عنوان شر،

امکان پذیر نیست. چرا کاه  عمالًازار انرژی جهان ، این موضوع موضوع حذف ایران از ب

درصار از نیازهاای  6ایران با داشتن موقعیت منحصر به فرد و ذخایر انرژی خود حرود 

و لذا کشورهای مهم  چون هنر و چین وابستگ  زیاادی  رینما م نیتثمانرژی جهان را 

زم باا ایااال  متحار ، خاود را از به منابع انرژی داشته و تاال  دارنار باا ماذاکرا  ال

باا توجاه باه افازایش دریافت کاه  توان م ی نفت  ایران معاف نماینر. بنابراین،هامیتحر

ی تولیری هاتیظرفاز  توانر متقاضا برای نفت و گاز در جهان، جمهوری اسالم  ایران 

 نیتارگبزرخود در دو حوز  نفت و گاز استفاد  کرد  و در جهت جذب هر چه بیشاتر 

جمهوری اسالم  ایران با وجود برخورداری مصرف کننرگان انرژی تال  نمایر. اگرچه 

و نقاط قو  مناس  در عرصه بهر  گیری از ابزار انرژی در جهت حضاور  هاتیموقعاز 

، هنوز نتوانسته است به جایگا  شایساته خاود در ایان حاوز  المللبیندر معادال   ملرر
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. باا باشار متیجه فقران یک دیپلماسا  انارژی قاوی و کارآمار دست یابر که این امر ن

 تاوان مکشاور در حاوز  انارژی  یهالیپتانسنگاه  به آینر  انرژی جهان و با تکیه بر 

دریافت که بازارهای مناسب  برای کشور در وضعیت کنون  وجود دارد، که در آینر  نیاز 

ا با این حاال حضاور ایاران در ایان بر حجم و اهمیت این بازارها افزود  خواهر شر، ام

بازارها مستلزم یک رقابت تنگاتنس با کشورهای ، چون روسیه و قطر است، که از مناابع 

دیپلماس  انرژی ایران، بایسات   مال  و امکانا  مناسب  برای رقابت با ایران برخوردارنر.

ورهای جهاان باه بتوانر با توجه به موقعیت مناس  جغرافیای  ایران و نیااز فزاینار  کشا

از نیااز  تاوان مرا به ساوی خاود جلا  نمایار. بارین ترتیا  کاه  هاآنانرژی، توجه 

کشورهای دنیا به تنوع بخش  به مبادی واردا  گاز خود استفاد  کرد  و با بهر  گیری از 

موقت  بوجود آمر  در رواب  انرژی اروپا و روسیه و تروین قوانین مناسا  و  یهابحران

را به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایاران تشاویق نماود، تاا  هاآنر ، ترغی  کنن

ایران نیز بتوانر بخش  از نیاز این کشورها را برآورد  سازد. در صورت  که ایاران بتوانار 

اروپا و شرق دور را از جهت تثمین پایرار گاز طبیع  خود مطمائن ساازد، ایان سارمایه 

یت مل  ایران شر  و حت  با بهر  گیری از این موقعیت، سب  ارتقای امن توانر مگذاری 

در چاارچوب نظریاه وابساتگ   لاذا .نیازهای تکنولوژیک کشور را برآورد  کرد توان م

در صور  تعامل و در هم تنیرگ  بیشتر اقتصاد ایران با اقتصاد جهان ، منافع متقابل نیز، 

و ایان  ردیاگ ملا  ایاران قارار م دیگر کشورها در راستای منافع و امنیت  و امنیت مل

مسئله باعر کاهش هزینه تحقق اقتصااد مقااومت  در داخال و همچناین باعار کااهش 

 .شود تهریر نقاط آسی  پذیر و استراتژیک کشور م
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