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 دهيچك

ناظر به اي دارد. اين اصطالح ( در ادبياش جغرافياي سياسي جايگاه ويژه1997ديدگاه بيضي استراتژيک انرژي جفري کمپ )
ته پريرف امنيتي صورش -طب  نظر برخي از کارشناسان با اهداف سياسي  کشف ذخاير فسيلي جديد در حوزه خزر بوده که بر

ظکر  نمنطقکه در   اياالش متحده از طرح خاورميانه بزرگ براي دسترسي ذخاير ياست و برخي نيز آن را يکي از اهداف پنهان
توان از اين اصطالح استفاده کرد؟ به عبکارش  ن است که آيا در حال حاضر نيز مياي حاضر  سؤال اصلي پژوهش گيرند.مي

الش بينيهاي گرشته جامه عم  پوشانده است؟ و آيا ايکا ديگر آيا کشف ذخاير جديد در سالهاي اخير در حوزه خزر به پيش
تصويري  قاله ارائهدا کند؟ هدف اين ممتحده توانسته است به اهداف اقتصادي خود از نظر منابع انرژي در اين حوزه دست پي

امنيتکي   -يروشن از روند تحول در کشف منابع جديد انرژي در اين حوزه  است  که خود منشأ بسياري از تحوالش سياس
 باشد.مي
ه ربارسساش م تبر دتحليلي و مبتني بر جديدترين آمار منتشر شده از مراکز و مؤ –اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي  

دهکد بکين   ککه نتکاي  بررسکي نشکان مکي     ده است. چنانشفارس در دهه اخير انجام ميزان ذخاير انرژي حوزه خزر و خلي 
 شده کنوني، تفاوش چشمگيري وجود دارد. در نتيجکه بکر اسکاس ايکن    برآوردهاي اوليه صورش گرفته و ميزان ذخاير اثباش

راتژيک خلي  فارس نادرست بوده و همچنين اطکالق بيضکي اسکت    ديدگاه، جايگزين کردن حوزه درياي خزر به جاي حوزه
 انرژي حداق  در شراي  کنوني با واق يتهاي منطقه تطاب  ندارد.

 

 .فارس، حوزه خزربيضي استراتژيک انرژي، حوزه خلي  :يديكل يهاهواژ
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 مقدمه -1

ب از نفت ارتکزاق  در شراي  کنوني و حداق  تا دو دهه ديگر، موتور محرکه اقتصاد صن تي غر

 درصد احتياجکاش  65هاي نفتي آن، امروزه بيش از خواهد کرد. به عبارش ديگر نفت و فرآورده

کنند. به همين دلي  است که قکدرتهاي بکزرگ جهکاني از بکدو     تأمين ميرا دنياي صن تي انرژي 

د تا ذخکاير  انگيري از ابزارهاي مختلف تالش کردهگراري صن ت نوين نفت همواره با بهرهپايه

نفت و ساز و کار مبادله آن را در بازارهاي جهاني تحت کنترل خود درآورند و يا حداق  بر آن 

 (.16: 1384تأثير بگرارند )ميرترابي، 

دهد که استفاده از تراوشاش نفتي بکه قکرن چهکارم قبک  از مکيالد توسک        تاريخ گزارش مي

کننکده  تکرين منکاط  توليکد   ديمييکي از ق گردد و حوزه درياي خزرسربازان اسکندر کبير برمي

ه باشد. کشور آذربايجان نيز به عنوان زادگاه نفت خزر با استخراج تجاري )کک نفت در جهان مي

آذربايجکان بکه    1900شکود. تکا سکالهاي    است( در نظر گرفته مي 19 شروع آن در نيمه دوم قرن

  دريکا  شد و اولين چاه نفت داخعنوان بزرگترين منطقه توليدکننده نفت در جهان محسوب مي

 157 :2000 ,)از يکک سککوي چکوبي نزديکک بکاکو حفکر شکد       م.  1924در آذربايجان در سکال  

Effimoff.) تکا پايکان    19هاي دور )از اواس  قرن خيز باکو از گرشتهبه عبارش ديگر منطقه نفت

آمد، مکورد  شمار مياين قرن( هنگامي که آسياي مرکزي و قفقاز بخشي از امپراتوري روسيه به 

 کرد.توجه بود و نيمي از تقاضاي نفت دنيا را توليد مي

در زمان جنگ جهاني دوم نيز هنگامي که از طرف آلمان به روسيه حمله شد، هيتلکر سک ي   

در حکالي   م.1945ب د از سکال   (.24: 1381کرد مناط  نفتي قفقاز و باکو را تصرف کند )بيژني،

هزار بشکه در روز بود، به دلي  تغيير جهکت   500اوج خود حدود  که توليد نفت اين منطقه در

گراري دولت شوروي ساب  از حوزه خزر به سيبري غربي، توليد منطقکه شکاهد ککاهش    سرمايه

و اعکالم اسکتقالل    م.1991فروپاشکي شکوروي در سکال     (.50: 1381مستمري شکد )فرزانگکان،  

رگ جهکاني همکراه بکود. مطکرح شکدن      هاي بکز گانه با چرخش در استراتژي 15هاي جمهوري

هاي نظامي از يکک طکرف و از طکرف ديگکر     استراتژي جديد ژئواکونوميک در مقاب  استراتژي

بينانکه و  آغاز کاوش براي نفت از سوي کشورهاي حکوزه خکزر و اعکالم ارقکام بسکيار خکوش      

بکه دنبکال    کننده از ذخاير و منابع نفت و گاز، چرخش نگاهها به سکمت منطقکه خکزر را   اميدوار
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( و باعث شد که برخي از کارشناسان، مؤسساش و مراکز مربوط بکه  124: 1382داشت )اکبريان،

فکارس  مطال اش انرژي، ميزان ذخاير حوزه خزر را قاب  مقايسه با منطقه مجاور آن، ي ني خلکي  

 بدانند.

ا باعکث  هاي فراوان در منطقه بر تحقيقکاش يکا کاوشکه   انداز بازدهيدر نهايت جرابيت چش.

ن المللي عمده سراسر جهاسرازير شدن صدها ميليون دالر به منطقه از طري  شرکتهاي نفتي بين

ير در نتيجکه کشکف ذخکا    (.Bahgat 2007: 167)به منطقه عمدتاً به قزاقسکتان و آذربايجکان شکد    

ه شد جديد نفت و گاز در حوزه خزر موجب توجه قدرتها و شرکتهاي بزرگ نفتي به اين منطق

، 1997برآوردهاي مختلفي در ارتباط با ميزان ذخاير آن صکورش گرفکت . از جملکه در بهکار     و 

ممکنکه   ووزارش امور خارجه آمريکا در گزارش خود به کنگره اطالع داد که ذخاير اثباش شده 

لي آالسککا  برابر ذخاير نفتي دامنه شما 30ميليارد بشکه است. اين مقدار  178نفت حوزه خزر، 

ين همکه  اين مقدار ممکن است نفکت مکورد نيکاز يکک نسک  مکردم آمريککا و يکا بنکز         باشد. مي

طکور  توان گفکت ککه خکزر بکه    ها را تا قرن بيست و سوم تأمين کند. از همين جا ميکاليفرنيايي

 .م1930هاي نفتي عربستان س ودي در سالهاي بالقوه مهمترين منطقه نفتي از زمان کشف حوزه

 (.21: 1385باشد )زون، مي

اين شراي  بود که جفري کمکپ، ژئوپوليسکين م کروف آمريککايي بکر اسکاس يککي از         در

ا رميليارد بشکه و ذخاير گکاز طبي کي آن    200ها، ميزان ذخاير نفت خام اين حوزه را تا تخمين

 تريليون فوش مک ب عنوان ککرد و بکا ابکداع اصکطالح بيضکي اسکتراتژيک انکرژي، ي نکي         279

اي که سکرزمينهاي ايرانکي   فارس و درياي خزر، دو منطقهرگيرنده خلي مجموعه سرزمينهاي درب

. پيونکد  را در ميان خود دارند و ايران چون پلي استراتژيک ايکن دو منبکع انکرژي جهکان را بهک     

فکارس را در آينکده،   کنندگان نفت خلکي  (، مست دترين رقيب توليد292: 1385 زند)احمدي،مي

 حوزه درياي خزر اعالم کرد. 

دف اين پژوهش بررسي اين مسأله است که طرح اصطالح بيضکي اسکتراتژيک انکرژي در    ه

ني حکوزه  حال حاضر تا چه اندازه با واق ياش منطقه همخواني و تطاب  دارد و آيکا ذخکاير کنکو   

سکت،  اخزر با توجه به اينکه سالهاي زيادي از اجراي طرحهکاي اکتشکافاتي در منطقکه گرشکته     

 جامه عم  پوشانده است؟هاي گرشته را بينيپيش
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 نظري بحث -2

پس از حدود يک سال که از انتشار نظريه پايان تاريخ فرانسيس فوکويامکا گرشکته بکود، ادوارد    

اي که تحت عنوان از ژئوپوليتيک تکا  گيري وي در مقالهلها و نتيجهاللوتواک در مخالفت با استد

وم ژئواکونکومي را مطکرح ککرد. او در    منتشر کرد، مفهک  1ژئواکونوميک در نشريه نشنال اينترست

دهنکده تغييکر مسکير و حرککت از     مقاله خود استدالل کرد که زوال جنگ سکرد در واقکع نشکان   

 (.60: 1385نيا،ژئوپوليتيک به سوي ژئواکونومي در دنياي سياست است )حافظ

 ژئواکونومي از ترکيب سه عنصر جغرافيا، قدرش و اقتصکاد شکک  گرفتکه اسکت و بکه نظکر      

ما ايکن  ارسد سياست که عام  مهمي در ژئوپوليتيک بوده جاي خود را به اقتصاد داده است. مي

ک ئوپوليتيک موضوع به اين م نا نيست که ژئواکونومي چيزي غير از ژئوپوليتيک و يکا در برابکر ژ  

هاي ژئوپوليتيک در عصر حاضکر  ي از ژئوپوليتيک و يکي از انديشهئاست بلکه ژئواکونومي جز

 (.29: 1385)عزتي و ويسي،  باشدمي

ر ددر هر حال پس از فروپاشي نظام دوقطبي، برخي تحليلگکران، رقابکت رو بکه رشکدي را     

 ميان سه بلوک اقتصادي بزرگ مشکاهده کردنکد: نخسکت بلکوک آمريککا بکر اسکاس موافقتنامکه        

در  رککز تجارش آزاد آمريکاي شمالي )نفتا( به رهبري ايکاالش متحکده، دوم بلکوک اروپکايي متم    

شد چنين بيني مياتحاديه اروپايي به رهبري آلمان و سوم بلوک آسيايي به رهبري ژاپن که پيش

سکابقاش  مي ني فاقد ب کد امنيتکي )نبکود     ؛رقابت بلوکي اصوالً يک ويژگي اقتصادي داشته باشد

 (.22: 1383تسليحاتي و جنگ افزارهاي توس ه يافته( باشد )کمپ و هارکاوي،

ژئواکونومي از يک طرف و کشف ذخاير جديد نفکت و گکاز در حکوزه     مطرح شدن ديدگاه

 خزر از طرف ديگر باعث شد تا جفري کمپ در کتاب خود بکه عنکوان جغرافيکاي اسکتراتژيک    

اب خکود  خاورميانه از اصطالح جديدي با نام بيضي استراتژيک انرژي استفاده کنکد. وي در کتک  

ز درصکد منکابع گکا    40هاني نفکت و بکيش از   درصد ذخاير ثابت شده ج 70بيان کرد که حدود 

ي و مرغ شک  از جنوب روسيه و قزاقستان تا عربسکتان سک ود  طبي ي در داخ  اين منطقه تخ.

 (.14اماراش متحده عربي محصور شده است )همان: 

                                                           

1- National Interset 
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فکارس، حکوزه دريکاي    کنندگان نفت خلي وي در عين حال مدعي شد مست دترين رقيب توليد

ه بک ت و گاز برآورده شده اين حوزه بسيار وسيع بکوده و ممککن اسکت    خزر است که ذخاير نف

لگکران  تريليون فوش مک ب گاز طبي ي برسد، گرچه بيشتر تحلي 279ميليارد بشکه نفت و  200

 (.217برند )همان :ميليارد را براي نفت اين منطقه به کار مي 90نفتي رق. 

ارشناسکان يککي از اهکداف طکرح     در هرحال موارد مرکور باعث شده است تکا برخکي از ک  

بع خاورميانه بزرگ و حضور اياالش متحده در کشورهاي حوزه خزر را در راسکتاي کسکب منکا   

زه خلکي   در قسمت ب د به مقايسه ذخاير ف لي اين حوزه با حکو  انرژي اين حوزه قلمداد کنند.

ره ايکن حکوزه بکا    بينيهاي مطرح شده درباشود که تا چه اندازه پيشفارس پرداخته و بررسي مي

ي طکرح  واق ياش منطقه تطاب  دارد و تا چه اندازه ايکاالش متحکده در راسکتاي اهکداف اقتصکاد     

 خاورميانه بزرگ خود در زمينه ذخاير انرژي در اين حوزه به موفقيت رسيده است.

 روش تحقيج -3

ده از شک  تحليلي و مبتني بر جديدترين آمکار منتشکر   –اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي 

م فارس در دهه اخير انجامراکز و مؤسساش م تبر درباره ميزان ذخاير انرژي حوزه خزر و خلي 

 شده است.

 ي تحقيجهاهيافت -4

ي اطالعاش گردآوري شده در دو بخش خالصه شده است: در بخش اول به بررسي ذخاير انرژ

پرداختکه  ر دهکه اخيکر   به بررسي ذخاير نفت و گکاز خکزر د   فارس و در بخش دومحوزه خلي 

 شود.مي

 فارسميران ذخاير انرژي منطقه خليج -1-4

منتشکر شکده    .م 2007ککه در مکاه ژوئکن سکال     ) 1براساس آمار مؤسسه اطالعاش انرژي آمريککا 

فارس که شام  بحکرين، ايکران، عکراق، کويکت، قطکر، عربسکتان       ، کشورهاي حوزه خلي (است

                                                           

  Energy Information Administraion-1  
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کنند و اين درصد نفت جهان را توليد مي 28در حدود  باشند،متحده عربي ميس ودي و اماراش

شکود،  ميليارد بشککه مکي   728درصد ذخاير نفت خام جهان را که بالغ بر  55در حالي است که 

ميليون بشکه در  2/18فارس کشورهاي حوزه خلي  م.2006در اختيار دارند . همچنين در سال 

از طري  خطکوط   بقيهاز طري  تنگه هرمز و ميليون بشکه در روز  17روز نفت صادر کردند که 

لولککککه عربسککککتان و ترکيککککه بککککه دريککککاي سککککرخ و دريککککاي مديترانککککه منتقکککک       

 (.http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Persian_Gulf/pdf.pdf)شدند

ميليارد  115و 3/136، 3/262در بين کشورهاي اين منطقه عربستان، ايران و عراق بترتيب با 

 م.2006باشند و عربستان س ودي به تنهکايي در سکال   ين ذخاير نفت خام ميبشکه داراي بيشتر

 (. 1)جدول شماره  ه استميليون بشکه در روز نفت صادر کرد 11ميانگين حدود  بطور

 2006نفتي کشورهاي حوزه خلي  فارس در سال  : آمار و ارقام ذخاير1جدول شماره 

 كشور

ميران ذخاير 
حسب نفت بر

 ميليارد بشكه

رفيت توليد نفت ظ
حسب ميليون بر

 بشكه در روز

ميران توليد 
حسب ميليون بر

 بشكه در روز

ميران مصرف 
برحسب ميليون 

 بشكه در روز

ميران صادرات 
برحسب ميليون 

 بشكه در روز

 0.7 2.1 10.7 12.1 262.3 عربستان

 2.5 1.6 4.1 4.3 136.3 ايران

 1.4 0.6 2 2 115 عراق

 2 0.1 1.1 1.2 15.2 قطر

 2.5 0.4 2.9 3.1 97.8 امارات

 2.2 0.5 2.7 2.8 101.5 كويت

 0.02 0.03 0.05 0.1 0.1 بحرين

 18.2 5.3 23.6 23.6 728 جمع

مأخذ:   EIA Short Term Energy Outlook                                                                                

يانه به الب خاورمبريتيش پتروليوم يا نشريه نفت و گاز منطقه خلي  فارس را در ق ب ضي از منابع، همچون

رس آورند ولي با توجه به اينکه مقادير قاب  توجهي از ذخاير انرژي در کشورهاي حوزه خلي  فکا حساب مي

 (. 2و1واقع شده است، بين ذخاير خاورميانه و خلي  فارس تفاوش چنداني وجود ندارد)جداول شماره 
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 که(:  ميزان ذخاير اثباش شده نفت خام خاورميانه در دهه اخير)ميليارد بش2جدول شماره 
 سهم جهاني 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 كشور

 %11.4 137.5 137.5 132.7 133.3 130.7 99.1 99.5 93.1 93.7 92.6 92.6 ايران

 %9.5 115 115 115 115 115 115 112.5 112.5 112.5 112.5 112 عراق

 %8.4 101.5 101.5 101.5 99 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 كويت

 %0.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.9 5.8 5.7 5.4 5.4 5.3 عمان

 %1.3 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 13.2 3.7 3.7 3.7 3.7 قطر

 %21.9 264.3 264.2 264.3 262.7 262.8 262.7 262.8 262.8 261.5 261.5 261.4 عربستان

 %0.2 3 3 3.2 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 سوريه

 %8.1 97.8 97.8 97.8 978 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 امارات

 %0.2 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 0.7 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 يمن

ساير كشورهاي 

 خاورميانه
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0% 

 %61.5 742.7 742.7 738.2 733.9 728.9 695.3 691 674.8 673.8 672.8 672.2 جمع

 http://www.bp.com/statistical_review_full_report_workbook_2007 :مأخر              
فارس و  بين ذخاير کشورهاي حوزه خلي ،شودمشاهده مي 2و 1طور که در جداول همان

ير ذخا شده خاورميانه تفاوش چنداني وجود ندارد و در حقيقت قسمت اعظ.ک  ذخاير اثباش

 فارس واقع شده است. خاورميانه در حوزه خلي 

 اير نفتذخ ، ميزاناست در اين ارتباط طب  برآوردي که شرکت بريتيش پتروليوم انجام داده

ه با فارس است( در مقايسورهاي حوزه خلي خام خاورميانه )که قسمت اعظ. آن مت ل  به کش

دة نفت ميليارد بشکه ذخاير شناخته ش 1208ساير مناط  تفاوش چشمگيري وجود دارد و از 

خاير ک  جهان ميليارد بشکه از ذ 7/742خاورميانه به تنهايي  .م2006خام جهان در پايان سال 

 (.1را به خود اختصاو داده است )نقشه شماره 
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 امريكاي شمالي    آسياي پاسفيكامريكاي جنوبي و مركزي             فريقاآ      اوراسيا   روپا وا   هخاورميان

 )برحسب ميليارد بشکه( 2006: ذخاير اثباش شده نفت در پايان سال 1نقشه شماره 

.Bp statistical_review of World Energy 2007 مأخر : 

 .م1986دهد که در سال دهه گرشته نشان مي م  آمده در طول سه همچنين تحقيقاش ب

که اين رق. در سال  ه استميليارد بشکه بود 4/877شده نفت جهان ميزان ک  ذخاير اثباش

ميليارد  1208به  .م2006ميليارد بشکه افزايش پيدا کرد و اين ميزان در سال  1049به  .م1996

لها ميزان شود، در هر کدام از اين سامشاهده مي 1ره گونه که در نمودار شمابشکه رسيد. همان

 طوري که درصدبه ؛ددارذخاير نفت خاورميانه نسبت به ساير نقاط جهان تفاوش چشمگيري 

 5/61و  2/61 ،1/64ترتيب ب 2006و  1996، 1986هاي ذخاير نفت خام اين منطقه طي سال

کنند با توجه به بيني ميشد و حتي ب ضي از منابع پيشدرصد ذخاير ک  جهان را شام  مي

ر درصدي حال حاض 5/61کاهش ذخاير نفت ساير نقاط )آمريکا و درياي شمال(، ميزان 

 (.1درصد نيز افزايش پيدا کند)نمودار  80خاورميانه طي سالهاي آينده تا مرز 
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 خاورميانه                                                                                                                                                                                                          

 رواسيا اروپا و                                                                                                                                                                                                                                

 آافريقا                                                                                                                                                                                                                              

 آمريكاي مركزي و جنوبي                                                                                                                                                                                                                              

 آمريكاي شمالي                                                                                                                                                                                                                              

 آسياي پاسفيک                                                                                                                                                                                                                             

       2006               1996           1986  

 )ميليارد بشکه( 1986، 1996، 2006شده نفت طي سالهاي : درصد توزيع ذخاير اثباش1نمودار شماره 

مأخذ :   Bp statistical_review of World Energy 2007. 

باشند. راي ذخاير قاب  توجهي گاز طبي ي ميفارس داعالوه بر نفت، کشورهاي منطقه خلي 

ميليارد بشکه و  205/739شده نفت خام خاورميانه را ژورنال نفت و گاز ميزان ذخاير اثباش

 .Vol ه استتريليون فوش مک ب اعالم کرد 037/2566ميزان ذخاير گاز طبي ي منطقه را 

104.47 December 18 2006)  Oil & Gas Journal شده ميزان ذخاير گازي اثباش(. اوپک نيز

 تريليون متر مک ب اعالم کرده است. 319/72کشورهاي خاورميانه را 

ميزان ذخاير  .م2007همچنين برطب  آمار و ارقام مؤسسه اطالعاش انرژي آمريکا در سال  

درصد  41باشد که اين ميزان تريليون فوش مک ب مي 2509شده اين منطقه بالغ بر گازي اثباش

شود )طب  برآوردهاي شرکت انگليسي بريتيش پتروليوم، ر گازي اثباش شده جهان را شام  ميذخاي

دهد(.ايران، قطر، عربستان س ودي و درصد ذخاير گازي جهان را تشکي  مي 5/40اين ميزان ذخاير 

چهارمين و پنجمين  ،تريليون فوش مک ب دومين، سومين 214و  240، 910، 974اماراش بترتيب با 
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 (.3اير گازي جهان را ب د از روسيه در اختيار دارند)جدول شماره: ذخ

 فارسحوزه خلي  يکشورها ي يگاز طبو ارقام ذخاير مار : آ3جدول شماره 

 كشور

شده گاز ميران ذخاير اثبات
حسب تريليون فوت بر

 2006مكعب در سال 

ميران توليد گاز خشک در هر 
حسب تريليون فوت روز بر

 م2005مكعب در سال 

حسب ميران مصرف بر
تريليون فوت مكعب 

 م2005در سال 

حسب بر LNGصادرات 
تريليون فوت مكعب در 

 م2005 سال

 - 25 25 240 عربستان

 - 3.6 3.6 974 ايران

< 112 عراق   0.1  >   0.1  - 

 1 0.7 1.6 910 قطر

 0.3 1.5 1.7 214 امارات

 - 0.4 0.4 55 كويت

 - 0.4 0.4 3 بحرين

 1.3 9.1 10.3 2509 جمع

   Cedi gas :مأخذ

الب قطور که پيشتر ذکر شد، شرکت بريتيش پتروليوم ميزان ذخاير اين حوزه را در همان

ت و گاز آورد ولي با توجه به اينکه درصد بااليي از ذخاير نفمنطقه خاورميانه به حساب مي

و  بين ذخاير خاورميانهچنداني  فارس است، تفاوشخاورميانه همان ذخاير کشورهاي خلي 

 فارس وجود ندارد.خلي 

 ر مک ب(: ميزان ذخاير اثباش شده گاز طبکي ي خاورميانه در دهه اخير )تريليون مت4جدول شماره

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 كشور
درصد از 

 مجموع

 %0 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.11 0.11 0.12 0.14 0.14 0.14 بحرين

 %15.50 28.13 27.58 26.74 27.57 26.69 26.6 26.6 22.37 24.1 23 23 ايران

 %1.7 3.17 3.17 3.17 3.17 3.19 3.11 3.11 3.29 3.19 3.19 3.36 عراق

 %1 1.78 1.57 1.57 1.57 1.56 1.56 1.56 1.48 1.48 1.49 1.49 كويت

 %0.5 0.98 1 1 0.99 0.95 0.95 0.86 0.83 0.57 0.54 0.62 عمان

 %14 25.36 25.36 25.78 25.78 25.78 25.78 14.44 11.16 10.9 8.5 8.5 قطر

 %3.9 7.07 6.82 6.83 6.75 6.65 6.46 6.3 6.15 6.07 5.88 5.69 عربستان

 %0.2 0.29 0.3 0.31 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 سوريه

 %3.3 6.06 6.07 6.06 6.06 6.06 6.06 6.06 5.94 6 6.06 5.78 امارات

 %0.30 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 يمن
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ساير كشورهاي 

 خاورميانه
0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0% 

 %40.5 73.47 72.49 72.09 72.77 71.76 71.39 59.81 52.05 53.17 49.53 49.31 جمع

                : http://www.bp.com/ statistical_review_full_report_workbook_2007مأخذ 

رد اين اي که در ارتباط با ميزان ذخاير گازي منطقه خاورميانه وجود دادر هر حال نکته

هاي است که کشف ذخاير گازي جديد نسبت به کشف ذخاير نفتي رشد بيشتري طي دهه

 1986شده اين منطقه در سال طوري که ميزان ذخاير گازي اثباشهدهد، بگرشته نشان مي

ر نهايت ددرصد و  3/33ن به ميزا .م1996درصد جهان بود که در سال  2/28ميالدي برابر با 

 (.2درصد افزايش پيدا کرد )نمودار  5/40به ميزان . م 2006در سال 

 

                            
                                                                                                                 خاورميانه                                                                                                                                                                                                                                  

 اروپا و  رواسيا

 آافريقا                                                                                                                                                                                                                                                 

 آمريكاي مركزي و جنوبي                                                                                                                                                                                                                               

 آمريكاي شمالي                                                                                                                                                                                                                                            

 آسياي پاسفيک                                                                                                                                                                                                                              

 1986سال                          1996سال                               2006سال      

 2006،1996،1986هاي : درصد توزيع ذخاير اثباش شده گاز طبي ي طي سال2نمودار شماره 

      Bp statistical_review of World Energy 2007.مأخذ: 

 ميران ذخاير انرژي منطقه خرر -2-4
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شده و احتمالي وجود دارد. امروزه هاي مختلفي درباره ذخاير اثباشبراي منطقه خزر ارزيابي

(. مؤسسه وود مکنزي، 1ميليارد تن 3/2-1/34ميليارد بشکه است ) 250تا  17اين مقدار از 

يارد بشکه و ذخاير حوزه نفتي درياي خزر ميل 28اي خزر را حدود ذخاير نفتي دريايي و کرانه

سر و صداترين ادعا درباره خزر ناشي از گزارشي کند. پرميليارد بشکه برآورد مي 65را حداکثر 

اعالم کرد. بنا بر آن   CIAبا استناد به آمار  .م1995است که وزارش خارجه آمريکا در سال 

خيره نفتي است )احمدي و ميليارد بشکه ذ 200گزارش، حوزه درياي خزر داراي 

نفت و گاز خزر: پتانسي  "المللي انرژي نيز در گزارش (. مؤسسه بين70: 1383ميررضوي،

شده منطقه را بين ، ميزان ذخاير اثباش1998مورخ اول ژوئن  "آسياي مرکزي و ماوراء قفقاز

ي از شناسي نيز برخميليارد بشکه اعالم کرده است. ضمن اينکه از نظر زمين 40 -15

 200ميليارد بشکه تا  90اي به ميزان کنند که ک  منطقه خزر ذخيرهشناسان تصور ميزمين

ميليارد بشکه را ه. قبول  90شناس روسي ميزان ميليارد بشکه خواهد داشت. متخصصان زمين

ميليارد بشکه نفت خام جهت استخراج دارد  20اند که اين منطقه کمتر از ندارند و بر اين عقيده

 (.5(. ) جدول شماره 45: 1381)فرزانگان.

 : ميزان ذخاير اثباش شده و احتمالي نفت در منطقه خزر5حدول شماره 

                                                           
 باشد.بشکه نفت مي 49/7هر تن م ادل -1

 نام مؤسسه

 
 سال انتشار گزارش

 ذخيره نفت

 ميليارد تن/ميليارد بشكه
 درجه شناسايي ذخاير

مؤسسه اطالعات انرژي 
 2-4       15-29 1997 مريكاآ

191-178   26-24 
 ت شدهذخاير ثاب

 ذخاير ممكن

 كشف شده  8/3    28     1998 مكينزي شركت وود

 اثبات شده 8      60  1998 يونوكال، آمريكا
 بالقوه
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 (26: 1385مأخذ: )زون،            

وس  شرکت تم جديدترين آمارها در ارتباط با ذخاير منطقه در گزارشي 2007همچنين در سال 

، 2006ال شده نفت خام منطقه را در سکه ميزان ک  ذخاير اثباشبريتيش پتروليوم منتشر شده است 

شود. به عبارش ديگر درصد سه. جهاني را شام  مي 12ميليارد بشکه برآورد کرده است که  4/127

ذخاير  شرکت بريتيش پتروليوم ميزان ک  ،شودمشاهده مي 3 شماره طور که در جدولهمان

 4/127تا  9/88بين  2006تا  1998ز سال در دهة گرشته اشده نفت خام کشورهاي خزر را اثباش

زه خزر ه حوبالبته بايد توجه داشت که اين ذخاير تنها مربوط  ،ميليارد بشکه اعالم کرده است

 (.6هشود )جدول شمارنيست و ک  ذخاير کشورهاي منطقه را شام  مي

 ه(خزر در دهه اخير )ميليارد بشکشده نفت خام کشورهاي حوزه  :  ميزان ذخاير اثباش6جدول شماره

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 كشور
درصد سه. 

 جهاني

 1n/a n/a 7 7 6.9 7 7 7 7 7 7 0.6% آذربايجان

 n/a n/a 25 25 25 39.6 39.6 39.6 39.6 39.8 39.8 3.3% قراقستان

 n/a n/a 55.8 59.2 59.6 64.6 69 72.6 75.1 79.1 79.5 6.6% روسيه

 n/a n/a 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0% تركمنستان

 n/a n/a 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0% 2ازبكستان

 %12 127.4 127 122.8 120.3 116.7 112.3 92.6 92.3 88.9 - - جمع

                                                           

 باشد.غير قاب  دسترس مي -1

 .ا توجه به اينکه ازبکستان نيز در بيضي استراتژيک انرژي قرار دارد، اين کشور نيز اضافه شده استب -2

 7/2-9/4       20-36 1998 وزارت انرژي آمريكا
200        2/27 

 اثبات شده
 بالقوه

مركز تحقيقات استراتژيكي 
 مجموع ذخاير 8       60  1998 لندن

و كشورهاي مستقل انستيت
 بينيپيش 5/15       5/17 1998 المناف مشترك

 

 اثبات شده 15      40 1998 المللي انرژيمؤسسه بين
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: http://www.bp.com /statistical_review_full_report_workbook_2007  مأخذ             

ن آيد چرا که ايدقيقتر به نظر ميدر نتيجه، در اينجا آمار مؤسسه اطالعاش انرژي آمريکا 

 .(7باشد )جدول شماره آمار مربوط به ميادين حوزه خزر مي

 

 

 

 

 
 

 

 

 (2006حسب ميليارد بشکه ): ذخاير نفت حوزه خزر  بر7جدول شماره 

 1خاير ممکنذ شدهذخاير اثباش کشور
 جمع

Low High Low High 

 39 39 32 7 7 آذربايجان

 15.1 15 0.1 ايران

 132 101 92 40 9 قزاقستان

 7.3 7 0.3 روسيه

 39.7 38.55 38 1.7 0.55 ترکمنستان

 2.59 2.3 2 0.59 0.3 ازبکستان

 235.7 203.2 186 49.7 17.2 مجموع

                                                             Eia.doe.gov/Caspian_balances مأخذ :       

                                                           

ش فني از تجهيزا ي با استفادهتوان در زمان ارزيابمي ،ذخايري هستند که با اطمينان نسبت به مقدار آن شدهذخاير اثباش -1

شناسي ممکن گراري از آن استخراج کرد. ذخاير احتمالي، ذخايري هستند که با توجه به اطالعاش ف لي زمينو سرمايه

ر به ذخاي نسبت است با احتمال بسيار زياد قاب  استحصال باشند. ذخاير ممکن ذخايري هستند که درجه اطمينان از آن

 .احتمالي کمتر است
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شده ثباشميزان ذخاير ا ،شودمشاهده مي 5در هر صورش همان طور که در جدول شماره 

شود که حد پايين آن قاب  ميليارد بشکه تخمين زده مي 49تا  17نفت خام اين حوزه بين 

ير بته ذخاباشد. الالي آن قاب  مقايسه با ذخاير ليبي ميمقايسه با ميزان ذخاير قطر و حد با

شود ولي احتمال آنها بيني ميديگري چون ذخاير احتمالي و ممکن نيز براي اين حوزه پيش

سه  وقرار دارد  ذخاير گاز طبي ي حوزه نسبت به ذخاير نفت در وض يت بهتري باشد.کمتر مي

ير گاز کشورهاي داراي ذخا 16و  15، 14رده  کشور ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان در

 شوند.طبي ي جهان محسوب مي

تان، کشور قزاقستان، ترکمنس 4ميزان ذخاير گاز  .م2006ژورنال نفت و گاز در سال 

 (. 3ر شماره تريليون فوش مک ب تخمين زده است )نمودا 300آذربايجان و ازبکستان را کمتر از 

 ذخاير گاز طبي ي )تريليون فوش مک ب( : مقايسه ميزان3اره شم نمودار
 1روسيه

 ايران

 قطر

 كشور 4شامل  حوزه خزر

 عربستان سعودي

 درياي شمال

 نيجريه

 الجزاير 

 مصر

 هلند

 

Cedigaz (2006) به نق  از: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Caspian/Full.html مأخر 

ي دهه گرشته برطب  برآورد شرکت شده کشورهاي حوزه خزر در طميزان ذخاير گازي اثباش

آمده است. در اين جدول ذخاير برحسب تريليون متر مک ب   8بريتيش پتروليوم در جدول شماره 

                                                           

 بدون محاسبه ذخاير سيبري شرقي -1
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 ک  ذخاير کشورهاي حوزه خزر منظور شده است. 6برآورد شده است و مانند جدول شماره 

  ب(ر دهه اخير )تريليون متر مکرهاي حوزه خزر دشده گاز طبکي ي کشو: ميزان ذخاير اثباش8جدول شماره 

 of 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 كشور

total 

 n/a 0.9 0.9 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.35 1.35 0.7% آذربايجان

 n/a 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1.7% قزاقستان

 n/a 48.42 48.08 46.9 46.7 46.8 47 48 47.8 47.66 47.65 روسيه
26.3
% 

 n/a 2.9 2.77 2.85 2.86 2.9 2.9 2.9 2.9 2.86 2.86 1.6% تركمنستان

 n/a 1.75 1.75 1.75 1.85 1.85 1.85 1.86 1.86 1.85 1.87 1% ازبكستان

 %35.3 56.73 56.08 56.93 57.13 56.12 54.92 54.78 54.87 55.5 55.97 - جمع

 .statistical_review_full_report_workbook_2007مأخذ :           

رآورد بفتي نموسسه مطال اش انرژي آمريکا براي ذخاير گازي اين منطقه نيز همانند ذخاير 

 باشد.موجود مي 9قط ي و ممکن انجام داده است که نتاي  آن در جدول شماره 

 : ذخاير گاز حوزه خزر برحسب تريليون فوش مک ب9جدول شماره 

 ذخاير ممكن هذخاير اثبات شد كشور

 35 30 آذربايجان

 11 0 ايران

 88 65 قزاقستان

 N/A N/A روسيه

 159 71 تركمنستان

 35 66.2 ازبكستان

 328 232 جمع

Eia.doe.gov/Caspian_balances مأخذ : 

يني تخم با توجه به مطالب ذکر شده و ساير منابع موجود و همچنين جداول باال، ميزان

 باشد:رهاي منطقه خزر به صورش خواهد ميذخاير نفت و گاز کشو
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ميليارد  13تا  7ها در ارتباط با ميزان ذخاير نفت خام آذربايجان بين اکثر تخمين آذربايجان:

از، فت و گنزده شده است و در ارتباط با ميزان ذخاير گازي برطب  آمار نشريه تخمين بشکه 

نيز ميزان ذخاير  شرکت بريتيش پتروليومرسد. تريليون فوش مک ب مي 30ميزان اين ذخاير به 

 تريليون فوش مک ب برآورد کرده است. 48گاز آذربايجان را 

ه شده است ميليارد بشکه تخمين زد 40تا  9ذخاير نفت خام اين کشور بين  مجموع: قراقستان

باشد. يليبي م خايرکه حد پايين آن قاب  مقايسه با نفت الجزاير و حد باالي آن قاب  مقايسه با ذ

 شود.تريليون فوش مک ب تخمين زده مي 100تا  65ذخاير گاز طبي ي اين کشور نيز بين 

ميليون  546باً نشريه نفت و گاز ميزان ذخاير اثباش شده نفت خام اين کشور را تقري تركمنستان:

رآورد ميليارد بشکه نيز ب 7/1بشکه برآورد کرده است، درحالي که برخي منابع تا سقف 

ون فوش مک ب تريلي 71شده گاز ترکمنستان را اند. همچنين اين نشريه ميزان ذخاير اثباشکرده

 شود.کشور برتر داراي ذخاير گاز طبي ي محسوب مي 15تخمين زده است که جزء 

 ب برابربترتي و گاز ازبکستان نيز برطب  گزارش نشريه نفت و گاز ميزان ذخاير نفت ازبكستان:

 تريليون فوش مک ب برآورد شده است. 2/66ميليون بشکه و  594

 تجريه و تحليل -5

 فارس و درياي خررهاي خليجمقايسه ذخاير حوزه
( هاي آينده در منطقه حساس خاورميانه بر محور منابع انرژي )آب و نفتچه رقابتچنان

ر دارخورمتمرکز شود، بازساخت الگوهاي رقابت و ت ام  در منطقه نيز از اهميت بسزايي ب

ه بيار مه. شود. از اين جهت بررسي و تحلي  روندهاي کاهنده و يا افزاينده منابع انرژي بسمي

 رسد. نظر مي
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 س ازپکشف ذخاير جديد انرژي در حوزه خزر و تقويت ديدگاه ژئواکونوميک در سالهاي 

که  فروپاشي شوروي موجباش طرح اصطالحاتي چون بيضي استراتژيک انرژي را فراه. کرد

صادي اقت جهتگيري ذهن کارشناسان در زمينه اهداف پنهاني طرح خاورميانه بزرگ در ب د در

زر جزء زه خنفش بسزايي ايفا کرده است. در هر حال فارغ از اينکه تسل  بر منابع انرژي حو

ز ده اشاهداف پنهاني طرح خاورميانه بزرگ بوده يا نبوده است، برطب  گزارشهاي منتشر 

 هيچ وجهبرآوردکننده انرژي جهان، ذخاير برآورد شده کنوني خزر به ين مراکزترم تبر

دهد، طوري که آمار منتشر شده نيز نشان ميباشد و همانهاي گرشته نميبينيکننده پيشتوجيه

ه.  فارس و درياي خزر از نظر ميزان، تفاوش بسيار زيادي باذخاير انرژي دو حوزه خلي 

ودي، کشور عربستان س  6فارس که در آن فق  با ذخاير خلي  داشته و ذخاير خزر را نبايد

ا در ني رعراق، کويت، اماراش، ايران و قطر تقريباً دو سوم ک  ذخاير ثابت شدة نفت جها

 (.24: 1385مقايسه کرد )زون، ،اختيار دارند

 ه ازدر اين قسمت با توجه به جداول و آمار و ارقام مطرح شده به بررسي نتايجي ک

 شود:ساش به دست آمده است پرداخته ميمقاي

ة کشور برتر دارند 6دهد که در حال حاضر از جديدترين آمار و ارقام نشان مي الف(

فارس واق ند و از حوزه خزر کشوري در اين ليست کشور در حوزه خلي  5ذخاير نفت خام 

 (.10قرار ندارد )جدول شماره 

 ر ذخاير نفت خام )ميليارد بشکه(کشور برتر دنيکا از نظ 12: 10جدول شماره

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 عربستان كانادا ايران عراق كويت امارات ونزوئال روسيه ليبي نيجريه آمريكا مكزيک

12 21 36.2 41.5 60 80 97 99 115 136 179 260 
مأخذ  : Oil & Gas Journal January 2007. 
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ماراش و کشور ايران، قطر، ا 4گاز طبي ي نيز  کشور برتر دارندة ذخاير 16همچنين از 

اي کشور برتر دارنده ذخاير گاز طبي ي هستند و از حوزه خزر کشوره 5عربستان جزو 

 (. 11اره قرار دارند )جدول شم 16و  15، 14ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان در جايگاه 

 )تريليون فوش مک ب(کشور برتر دنيا از نظر ذخاير گاز طبي ي  16: 11جدول شماره 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 روسيه ايران قطر عربستان امارات آمريكا نيجريه الجزاير ونزوئال عراق اندونزي نروژ مالزي تركمنستان ازبكستان قزاقستان

65 66 71 75 84 98 112 151 161 185 193 214 241 911 971 1680 

  Oil & Gas Journal, Vol. 103, No. 47 (Dec. 19, 2005). From: U.S. Energy Information :مأخذ
 

ا و نه شده منطقه درياي خزر ) ذخاير تمامي کشورهبرخي از منابع به ک  ذخاير اثباش ب(

بايد از آنها کنند که براي برآورد ميزان ذخاير حوزه حوزه درياي خزر( اشاره ميتنهايي به

اي )روسيه که ميليارد بشکه 60شده ال قسمت اعظ. ذخاير اثباشپوشي کرد. براي مثچش.

يکا آمر سسه مطال اش انرژيؤتوس  مراکز و مؤسساش م تبر از جمله ژورنال نفت و گاز و م

 هاي اورال و فالش سيبري مرکزي واقعبرآورد شده است( در قسمت سيبري غربي بين کوه

بي ن غرم  کراسنودار، استاوروپ  و اکرايشده است و همچنکين مناط  عمده گاز روسيه شا

گيرند. به عبارش ديگر جفري کمپ نيز ( که در اين محدوده قرار نمي44: 1381باشد )بيژني،مي

 رژي(روسيه را يکي از مهمترين جايگزينهاي نفت خاورميانه بزرگ )بيضي استراتژيک ان

ه در هايي از روسيه را کبايد بخش نگام برآورد ميزان ذخاير حوزه خزر تنهاداند. در نتيجه همي

گترين (. در صورتي که در مقاب ، بزر7شود، به حساب آورد ) جدول شماره آن حوزه واقع مي

 فارس يا در سواح  آن واقع است.ميادين نفت و گاز شناخته شده دنيا در خلي 

ذخاير حوزه بين ميزان برآوردهايي که از  ،با توجه به آمار و ارقام و جداول ذکرشده ج(
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شود، تفاوتهاي قاب  توجهي وجود دارد. يک علت آن به خاطر اين است که برخي از خزر مي

کنند که البته منابع در کنار ميزان ذخاير اثباش شده، ذخاير احتمالي و ممکن را ه. ذکر مي

باشد. در هر صورش ميزان برآوردهايي که احتمال اين ذخاير به خصوو ذخاير ممکن ک. مي

عان اکثر منابع و ذشود، هماهنگي بااليي دارد و به افارس ميز ذخاير کشورهاي حوزه خلي ا

(. از طرفي 7و 1ترين ذخاير انرژي دنيا در اين منطقه واق ند )جداول شماره کارشناسان، غني

برابري برآورد شرکتهاي نفتي آمريکايي اين  5تا  4ديگر برخي م تقدند دلي  اختالف فاحش 

شده نفت حوزه خزر، حضور خواهد با بزرگنمايي ذخاير اثباشاياالش متحده مي است که

نظامي خود در منطقه و تنگتر کردن کمربند امنيتي دور فدراسيون روسيه را توجيه 

 (. 303: 1384کند)موسوي،

بشکه نفت  ميليارد 200پيروز مجتهدزاده نيز در اين ارتباط م تقد است آمريکا صحبت از 

فارس هيچ کند که حتي اگر اين ارقام واق يت داشته باشد باز در مقاب  خلي خزر مي در درياي

اي سيدهاست و در ثاني انتقال انرژي خزر به ديگر نقاط بسيار پر هزينه است و اگر سوب

قداماش هاي نفت و توليد آن و استخراج و غيره نباشد، هيچ يک از اين اآمريکايي روي لوله

 (.20: 1383اهد داشت )قبادزاده،صرفه اقتصادي نخو

يانه اورمبرطب  آمار شرکت بريتيش پتروليوم طي دهه گرشته، ميزان ذخاير نفت خام خ د(

ن م نا که يه ارسيده است، ب .م2006در سال  7/742به  1996ميليارد بشکه در سال  2/672از 

اله دوم )ب د س 5يش در ميليارد بشکه افزايش داشته است که بيش از دو سوم اين مقدار افزا 70

 (. 2م( کشف شده است )جدول شماره 2000از سال

در ارتباط با ميزان ذخاير نفت خام حوزة خزر بدون احتساب ذخاير روسيه، تنها کشور 

به  .م1998ميليارد بشکه در سال  25قزاقستان است که طي چند سالة اخير ميزان ذخايرش از 
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سيده است و ميزان ذخاير نفت خام کشورهاي ر م.2006ميليارد بشکه در سال  8/39

 (.6آذربايجان، ترکمنستان و ازبکستان ثابت مانده است )جدول شماره 

گر يز اندر ارتباط با ميزان ذخاير گاز طبي ي و ميزان افزايش آن طي سالهاي اخير ه(

حوزة شود که طي سالهاي اخير ميادين گازي با ذخاير عظي. در اي شود، مالحظه ميمقايسه

ال شده ايران و قطر که درساشکه تنها، ذخاير گازي اثبطوريهفارس کشف شده است، بخلي 

 .م2006تريليون مترمک ب در سال  5/53تريليون مترمک ب بود به  5/31 .م1996

 تريليون مترمک ب افزايش(. 22رسيد)

برنگاران با در جمع خ 1386بهمن  13در تاريخ  همچنين وزير نفت جمهوري اسالمي ايران

فارس بين ميدان پارس شمالي و در خلي « فارسي»جديد با نام گازي خبر کشف ميدان  اعالم

اعالم کرد که اين مطلب تريليون فوش مک ب  11 را اوليه آن ، ميزان ذخايرميادين گلشن و فردوس

رس براي فاتواند در حوزة خلي حاکي از آن است که هنوز ميادين نفتي و گازي زيادي مي نيز

 (.http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8611130563اکتشاف و استخراج وجود داشته باشد

فارس ميزان افزايش ذخاير گازي طي دهه اخير در حوزة خزر نسبت به حوزه خلي  اما

کشور  4ميزان ذخاير  .م2006تا  1997هاي که طي سالطوريهب .تميزان ناچيزي بوده اس

تريليون متر  08/9تريليون متر مک ب به  55/7ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و آذربايجان از 

 (.8 و 4)جداول شماره  ه استمک ب افزايش پيدا کرد

شر تمار و ارقام مندر نتيجه از نظر کشف ذخاير جديد در سالهاي اخير ه. اگر نگاهي به آ

سال اخير ميزان ذخاير  5هاي اخير بخصوو در شود که در سالشده انداخته شود، مشاهده مي

حوزه خزر تفاوش چنداني نکرده است و در حقيقت انتظاراش مطرح شده درباره اين حوزه 

ارس فغيرواق ي از آب درآمده است. در مقاب  طي اين سالها شاهد افزايش ذخاير انرژي خلي 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8611130563
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 اي..بوده

ن مثال شود. به عنوارشد ذخاير انرژي )نفت و گاز(در ب ضي از نقاط جهان نيز ديده مي و(

هاي گرشته افزايش ميزان ذخاير انرژي قاره آفريقا طي دهه 2و  1طب  نمودارهاي شماره بر

 قه برونمنط وپيدا کرده است و برخي منابع م تقدند ذخاير اساسي در آفريقا، آمريکاي جنوبي 

ر شوند، بويژه اگر تالشهاي بيشتري در جهت اکتشاف ذخاير مشخصي دساحلي آسيا کشف مي

، ريردپمکزيک و سيبري روسيه به جاي انجام اين تالشها در آسياي مرکزي و قفقاز صورش 

 (.45: 1381برگشت سرمايه بيشتري را شاهد خواهي. بود )فرزانگان،

ي را طبي  مناسب براي تغيير عمده قيمتهاي نفت و گازدر هر حال حوزه درياي خزر منابع 

فارس در ي ي خلندارد. مضافاً، اين منطقه نبايد به عنوان يک جايگزين يا يک رقيب بالقوه برا

 (.Bahgat 2007: 167)نظر گرفته شود

که ساالنه  1در نهايت، کالم آخر را با اين جمله از گزارش مرکز تحقيقاش استراتژيک لندن

مريکا را در مورد ذخيره آبري. که اين مرکز قوياً اظهاراش وزير انرژي شود به پايان ميمي منتشر

ده اي که آن را نوعي احتکار دانسته و رد کرده است. در اين گزارش آمميليارد بشکه 200

مراتب کمتر از آن است که بسياري از تحليلگران ذکر اهميت منابع انرژي خزر به "است:

 (. 24: 1385ن،کنند )زومي

 گيرينتيجه -6
بررسي اين پژوهش حاوي تحلي  منابع آماري م طوف به مراکز م تبر سنجش ذخاير 

دهد که روند فزاينده فارس و خزر است. آمارها نشان ميشده انرژي در دو حوزه خلي شناخته

ه تنها و کاهنده قاب  توجهي در بيضي انرژي مورد ادعاي جفري کمپ پديد نيامده است و ن
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فارس به سطح باالتري نسبت به اين روند تبلور فضايي پيدا نکرده بلکه منابع انرژي خلي 

در نتيجه با توجه به اينکه در چند سالة اخير بر ميزان ذخاير انرژي حوزه  گرشته رسيده است.

هاي نفت خام اين حوزه خزر مقادير قاب  توجهي افزوده نشده است و همچنين اکثر برآورد

باشد )که حد پايين آن برابر ذخاير نفت پنجمين کشور حوزه ميليارد بشکه مي 49تا  17ين ب

فارس )قطر( و حد باالي آن برابر با ذخاير ليبي است(، بنابراين اهميت منابع انرژي خزر خلي 

اساس اين ديدگاه کنند و برمراتب کمتر از آن است که بسياري از تحليلگران ذکر ميبه

فارس صحيح نبوده و حداق  در شراي  کردن حوزه درياي خزر به جاي حوزه خلي جايگزين

 هاي فوق خالي از اشکال نيست.کنوني اطالق بيضي استراتژيک به حوزه

وزه خزر شود که هدف مقاله ناديده گرفتن و ک. اهميت جلوه دادن ذخاير حدر پايان مترکر مي

جاي  دارد که بهدهاي م طوف به آينده اذعان مينبوده، بلکه با تبيين وضع موجود و برآور

هاي مکم  انرژي با تأکيد بر ح  ترانزيت کشورهاي توان از واحدبيضي استراتژيک انرژي مي

ه بخشي بمنطقه استفاده کرد. در چنين رويکردي اهميت استراتژيک کشور ايران در ت ادل

 .فضاي عرضه و تقاضاي نفت و گاز بايد مد نظر قرار گيرد

 قدرداني -7
هاي ايران و آمريکا در : چالشعنوان بانامه کارشناسي ارشد مقاله حاضر مستخرج از پايان

ايتهاي باشد، لرا بدينوسيله از دانشگاه تهران به خاطر حمچارچوب طرح خاورميانه بزرگ مي

 شود.مالي قدراني مي
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