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 چکیده
هاای مرریااا    رغم تحریم و انرژی علیروسیه با توجه به استراتژی فعال در حوزه اقتصادی 

توانسته است سهم زیادی از بازارهای جهانی نفت را به خود اختصاص دهد. این کشور به 

دلیل اولویت حوزه نفت و گاز اقتصاد کشورهای اروپایی به رنابع انرژی روسایه تاا حادود    

یه با ایجاد جبهه اثر نموده و حتی روس در حوزه نفت و گاز بی های مرریاا را زیادی تحریم

هاا یاا مرریااا باه وجاود مورده       رشترک با کشورهای چین و ونزوئال توفیقاتی علیه تحریم

است. این رقاله راهبردهای روسیه در حوزه نفات و گااز را روردبررسای قارارداده اسات.      

 وابسته نمودن اقتصااد کشاورهای اروپاایی باه نفات و گااز        روسیه ترین راهبردهای رهم

المللای    باین  هاای  شارکت  به دولتی نفتی های شرکت سهام قیمتی  واگذاریگری  تنظیم

توسعه خطوط لوله انتقال نفت و گاز  گسترش تولید گااز راایع و بازارهاای من و توساعه     

همااری بلندردت با برخی از رقبای نفتی ایران نظیر عربستان و عراق است. همچنین  باا  

هاای رشاترک باا روسایه       گذاری یی در سررایهها توسط اروپا توجه به جدی بودن تحریم

در این ریان رویاارد   استراتژی این کشور از اروپا به کشورهایی مسیایی تغییر یافته است.

عنوان هماار یا رقیب در حوزه نفات و گااز قابال     ایران برای استفاده از ظرفیت روسیه به

های فوق برای کشاور ارائاه    های روسیه در حوزه مروخته در این رقاله درس رالحظه است. 

این کشاورها   که بیشتر مسیایی شده است. روسیه با برقراری دیپلماسی فعال با کشورهای

مسیایی بوده  گذاری کشورهای سررایه جذب اند  در حال کرده رقاورت ها تحریم رقابل در

انتقاال نفات از   . اسات  جباران نماوده   غربی را با کشورهای روابط راهبرد کاهش و با این
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طریق خطوط لوله از عوارل تأرین ارنیت تقاضای نفت را به همراه داشته و بر این اسااس  

های راهبردی خود را در حیطه حمل نقال  انتقاال نفات و گااز از      روسیه یای از سیاست

هاای   افزایش نقاش شارکت   .طریق قراردادهای بلندردت و خطوط لوله اتخاذ نموده است

دسات موردن فنااوری یاا دسترسای      وسیه از استراتژی این کشور برای بهالمللی در ر بین

 ها است. صادرات گاز و نفت من یافتن به شباه 

 روسیه  ایران  راهبرد نفت و گاز  تحریم های كلیدی: واژه

 JEL :F13, 21,N74,Q48بندی  طبقه

 



 

 

 مقدمه

 سیویی   و خیی   نفی   تولیدکننید   کشیوگای   تیری   بیرگ   از یکی   عنوان به ایران
 نف  تولید از دگصد ۴ حدود دگ امچنی  و بود  یطرح جهین دگ اوپک تولیدکنند 

 واگدات تحیریم  قبییل  از یوانع  بی داگ بود  اس ، ای عهد  تی قبل از تحریم گا جهین
 بییز   جه  دگ کنند  یصرف کشوگای  از الگوپذیر  امچنی  و آیریکی خی  نف 

دگ  ۲۰۱۲ایی  اعمییل  دگ سیی      اس . اییران دگ تحیریم   یواجه خی  نف  بی قیم 
ای  نفت ، حوز  بینک  و ییل ، یوگد ایدف   ای  فروش نف  و بیمه یحموله حوز 

ای، فروش نف  خی  و دگآییدای  نفتی     قراگ گرف  و اسیسیً چیگچوب ای  تحریم
گ  ایی بیر بییزدا    که تمرکر ایی  تحیریم   طوگ  ایران گا تح  تأثیر شدید قراگداد، به

کشوگای  عضو اتحیدیه اگوپی و نیر ینطقه آسیی از ارگونه خریدوفروش نف  خیی   
یمنوعی  ای  حوز  نف   تری  تحریم ای  نفت  از ایران بود  اس . یهم و فرآوگد 
بیود   اییران  ای  نفی  و گییز    پروژ  ییل  نف  و تأیی بیمه  و ونقل حمل، واگدات

ایی  ییدشید  دگ ییوگد     اخیر یمنوعیی   ای  اس . یک  از یشکالت ایران دگ سی 
ای  نفت  بی توجه به وابستگ  بودجه کشوگ بیه دگآییدای     فروش نف  و فراوگد 

داد  اسی . از   که بیزاگای  خیود گا تیی حیدود زییید  ازدسی       طوگ  نفت  بود  به
تواند بیه بهبیود    سو تجربه و گاابردای  سییر تولیدکنندگین دگ شرایط یشیبه ی  ای 

 شوگ دگ حوز  نف  و گیز کمک شییین  نمیید.وضعی  ک
 صیدگکنندگین عمد  و تری  تولیدکنندگین یک  از برگ  گوسیه از سو  دیگر،

 گییز  و نفی   بییی   سیط  تولیید   بیه  توجه بی. اس  طبیع  جهین گیز و نف  خی 
وابسیته   انیرژ   صییدگات  بیه  ای  کشوگ اقتصید  توجه  از گشد سهم قیبل طبیع ،
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 فیدگا   بودجیه  دگآیید  از %۳۶ بیه  ۲۰۱۶ سیی   دگ طبیع  گیز و ف ن دگآید. اس 
خی  و ییعینییت   نف  کنند  برگ  سویی  تولید گوسیه. اس  ییفته اختصیص گوسیه
 یتوسیط  بیی ( یتحد  آیریکی ایییت و عربستین از بعد) ۲۰۱۶جهین دگ سی   دگ گیز 
 ۲۱ طبیعی  اسی  کیه    گییز  تولیدکننید   گوز و دویی  دگ بشکه ییلیون ۲.۱۱ تولید

اداگ  اطالعییت انیرژ    ) داد  اس . اختصیص خود به گا تولید یکعب فوت تریلیون
 و اسی   جهیین  دگ ا  اسیته  انیرژ   تولیدکنند  چهیگیی  ( گوسیه۲: ۲۰۱7آیریکی، 
 عرضیه  از نفی   تولیید  توجه قیبل سهم گا داگد. شد  نصب ا  استه ظرفی  پنجمی 
 قدگت ای  کشوگ جهین توسط گوسیه، گیز او  تولیدکنند  نقش امچنی  و جهین 

 جهیین  وابسیتگ   افرایش بی. اس  نمود  ازپیش تقوی  گا بیش جهین  اقتصید دگ گا
 یکیم،  و بیسی   قیرن  «انیرژ   ابرقیدگت » عنیوان  بیه  گوسییه  ظهیوگ  نیر و انرژ  به

 آسیییی ،  و اگوپیی  بیزاگای  به کشوگ ای  خطوط لوله( از) انرژ  انتقی  یسیرای 
 سهم گوسیه اگتبیط دگای . اس  قراگگرفته جهین  ای  قدگت یوگدتوجه ازپیش بیش
 اولیی   عنیوان  بیه  گا آن یقییطع   دگ حت  و داد  افرایش چی  دگ گا خود نف  بیزاگ

 بییی گوسیییه دیگییر، سییو  از. نمییود چییی  قلمییداد بییه نفیی  بییرگ  صیییدگکنند 
 آتی   بیزاگای  دگ خود قدگت افرایش حی  دگ 1«گیز یییع»حوز   دگ گذاگ  سریییه
دگ ای  ییین گوسیه دگ ایجید اجمیع ییین کشوگای  عضو اوپک  .اس  جهین انرژ 

عضو ای  سیزیین برا  تنظیم بیزاگ نف  بی توجه بیه افی  شیدید     بی کشوگای  غیر
دیگ دگ ایر بشیکه( نقیش گاابیرد  گا بیه عهید         ۲۸) ۲۰۱۶قیم  نف  دگ سی  

یتحد  آیریکی دگ حیوز    توسط ایییت ای  اعمیل  حریمداش . ایران و گوسیه دگ ت
 فشیگ افرایش دنبی  به امچنین صنع  نف  و گیز از اشتراکیت  برخوگداگند. آیریکی

 شد شروع ۲۰۱۸ سی  از ای تحریم ای . اس  گوسیه بر اعمیل  ای  تحریم طریق از
 اعطیی   نمیودن  یمنیوع  و آیریکیی  به گوسیه از نفت  ای  فرآوگد  واگدات توقف و
 حیی   دگ امچنیین  آیریکیی  .شود گا شییل ی  گوسیه به آیریکیی  ای  بینک ای  وا 

 واگدات توقیف  البتیه . آیریکیی اسی    یل  اینی  ینیفع بر ای تحریم ای  تأثیر برگس 
 اییی  اس  نداشته بیزاگ دگ ای قیم  بر چندان  تأثیر آیریکی سو  از گوسیه نف  خی 
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 کشیوگ  ایی   اقتصیید  بیر  عمیقی   تأثیر الملل  بی  ای  وا  به گوسیه دسترس  توقف
تحلییل گاابیرد تجییگ  دگ     یحققی  حضوگ به نییز گسد ی  نظر اس . لذا به داشته

 الملیل  بییزاگ بیی    بسرای  دگصیحنه  تواند نقش حوز  نف  و گیز ایران و گوسیه ی 
اییی  بیییزیگران  نظیییر  نفیی  نقییش دگ خنمیی  نمییودن اثییرات نییییطلوب سییسیی 

 .یتحد  آیریکی داشته بیشد ییتای
یقیله حیضر دگ پ  برگس  به ای  سؤا  اس  که گاابردای  گوسیه دگ حیوز   

ای  ایریکی برا  حفی  سیهم بییزاگ     الملل دگ یقیبل تحریم نف  و گیز دگ سط  بی 
و جمهوگ  اسالی   خود چیس ؟ یوانع عد  گسترش جد  گوابط تجیگ  گوسیه

چه عوایل  بیود  اسی ؟ و سیؤا      بی توجه به اشتراکیتایران دگ حوز  نف  و گیز 
عنوان یک  از بیزیگران  سو  ای  اس  که دگ صوگت برطرف شدن یوانع، گوسیه به

توانید دگ شیرایط    الملل  نف  دگ چه یواگد تجیگ  نف  و گییز یی    اصل  بیزاگ بی 
 تحریم به کمک کشوگ بییید؟

ای  تجیگت    بر گو  یؤلفهشد تحقیقیت  که تیکنون دگ خصوص گوسیه انجی 
بود  اس . نوآوگ  تحقیق حیضر  الملل و جییگی  انرژ  گوسیه غیرنفت ، گوابط بی 

اسی  کیه    وییه  دگ شیرایط تحریمی     دگ برگس  گاابردای  حوز  نف  و گییز بیه  
به ای  ینظوگ ابتدا یطیلعییت  کیه دگ    نشد  اس . تیکنون تحقیق  دگ ای  حوز  انجی 

شد ، یوگدبرگسی  قراگگرفتیه و سی       بط ایران بی گوسیه انجی حوز  گوسیه و گوا
المللی  نفی  و    چیگچوب نظر  بی تأکید بر بخش اشتراکیت و استفید  از بیزاگ بیی  

ایی  گوسییه دگ حیوز      گیرد. دگ ادایه گاابردای و سییس  گیز یوگدیطیلعه قراگ ی 
وتحلییل   یوگد تجریهنف  و گیز و حف  بیزاگای  آن و پتینسیل آن دگ حوز  انرژ  

ایی    آیوختیه  گردد. دگ پییین یوانع گوابط تجیگ  دگ حوز  نف  و گیز و دگس ی 
 ای  حوز  آوگد  شد  اس .

 . ادبیات موضوع1

ییب  به نتییج یطلوب دگ ار پهواش نییزیند برگس  ادبیییت تولیدشید     برا  دس 
ایی    دگس»وضیوع  طوگ خیص بیه ی  یقیله به دگ آن حوز  استیم. بی توجه به اینکه

تجیگت نف  و گیز جمهوگ  اسالی  ایران یبتن  بر گاابردایی  تجییگت نفی  و    
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پرداخته و یقیله یی کتیب  علم  و پهواش  بیه امیی    « گیز گوسیه دگ دوگان تحریم
یوضوع دگ ینیبع فیگس  و انگلیس  توسط نگیگنیدگین دیید  نشید  اسی ، سیع       

ع پرداختیه شیود. دگ ایی  گاسیتی سیع       ای  دیگر یرتبط بی یوضو شود به حوز  ی 
 ای برگس  شود. تری  آن شود چند یوگد از یهم ی 

بیرا  برگسی  گاابردایی      یک  از ای  ادبییت تولیدشید  علمی  و پهواشی    
 تیأثیر » عنیوان  تحی   ا  یقیلیه  دگ( ۲۰۱۹) امکییگان  و 1«لوایین »انرژ  گوسییه گا  

انید. ایی     نگیگش دگآوگد  به «اگوپی انرژ  تأیی  دگ گوسیه و یتحد  ایییت سییس 
 بیر  ایریکی جینبه یک ای  تحریم پیییدای  برگس  به توصیف  تحلیل  یقیله بی گوش

 برگسی   از بعید  و پرداختیه  اگوپیی  یصرف  گیز بیزاگ گشد حی  دگ گقیب  و گوسیه
 کریمیه  جرییر   شبه دگ گوسیه و آیریکی ژئوپلیتیک تقیبل از نیش  تحریم  پیییدای 

 توسیط  گوسییه  جینبیه  ییک  ایی   تحیریم  به ینتج که گوسیه به کریمه الحیق از پ 
 که اس  گسید  نتیجه ای  به شد، «گوسیه زندان »تح  عنوان  ایریکی یتحد  ایییت

 اگوپیی  انرژ  ینیبع ثبیت گوسیه فدگاسیون و یتحد  ایییت بی  ژئوپلیتیک  اختالفیت
 آینید   دگ گا گوسیه گیز صیدگات یتحد  ایییت دول  اگر. کند ی  تهدید گا آلمین و

 تیأثیر  آن، گقیبی   و اگوپیی  صینعت   پیییه  بیر  طوگجد  ایر، به ای  داد، قراگ ادف
 .گذاگد ی 

 ایی   تحیریم »تحی  عنیوان    (۲۰۱۹) و امکییگان  2«بولینیو »ا  دیگر،  دگ یقیله
 نفی   بییزاگ  بیر  آیریکی ای  تحریم پیییدای  برگس  به« نف  بیزاگ پیییدای : ایران

 نفی   نییر بییزاگ   و ایران کشوگ بر شرایط داخل ای تحریم تأثیر برگس  به و پرداخته
 فرآینید  پرداختیه و از  KAPSARC الگیوبرداگ   اسییس  بر یختلف سنیگیو چهیگ دگ

( KTAB) گفتییگ   تحلییل  برا  KAPSARC ابراگ از استفید  بی سییس  گیر  تصمیم
 حیلی   بیدتری   دگ حتی   ایران تحریم که اس  گسید  نتیجه ای  به استفید  کرد  و

 ایجیید  یوجیب  تنهیی  و داشی   جهین  نخوااد بیزاگ دگ نف  قیم  بر شگرف  تأثیر
 شیوک  ای نظییر  شود. ای  شوک ی  ایران اقتصید داخل دگ اقتصید  ای  تنش بعض 
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 اس . ایران حیکمی  و آیریکی عملکرد از سییس  ای  نیگضییت  ایجید و توگی 
 تحی   اگوپی و گوسیه» عنوان تح  ا  یقیله دگ( ۲۰۱۵) 1«زینوتدینیو»امچنی  

 بیر  و توصیف  تحلیل  گوش به «انرژ  توسعه یشکالت یوگد  بییطیلعه ای، تحریم
 اییی  پییروژ  اجییرا  و اقتصییید  یشیییگک  برگسیی  بییه واقعیی  اییی  داد  یبنییی 
 نییر اعمیی    و بیی    ییی  ایی  فی    تحریم و اگوپی و ییین گوسیه یشترک گذاگ  سریییه
 و اقتصییید  گوابییط حیطییه دگ اگوپییی اتحیدیییه و گوسیییه فدگاسیییون یتقیبییل
 اگزیییب   و برگسی   بیی  و پرداخته سییس  گوابط از یتأثر یشترک ای  گذاگ  سریییه
 ای  تحریم دوگان دگ اوگاسیی قیگ  دگ یتقیبل اقتصید  توسعه ای  چیلش و خطرات
 یتقیبل اعمی  که گسید  نتیجه ای  پرداخته و به ۲۰۱۴ تی ۱۹۱7 ای  سی  بی  یتقیبل
 شیدن  بیه کوچیک   ینجیر  اگوپیی  اتحیدییه  و گوسییه  فدگا  جمهوگ  بی  ای تحریم

 ترکیه و گوسیه و چی  و گوسیه بی  جدید بیزاگای  ایجید و دو ای  ییین بیزاگای 
 از بهتیر  گفتگوای کیفی  بیی بردن گوش که اس  گسید  ای  نتیجه به و اس  شد 
 .اس  ییبی  ف  یسیئل حل پیسخگو  ای تحریم و یتقیبالنِ اعمی  گوش
: ییلیه  و ایویج  نفی ، »عنیوان  ا  دیگر تح   ( نیر دگ یقیله۲۰۱۱) 2«ای  نیون»
 تیأثیر تقویی    برگسی   بیه  «خییگج   سییس  ابراگ یک عنوان به گوسیه انرژ  ینیبع
 ایی   ینشیأ  خالصه طوگ بهو   اخیر پرداخته اس . ای  سی  دگ گوسیه انرژ  اار 
 و نییر  سییبق  شوگو  جمیایر اتحید یک یگچه انرژ  ای  شبکه دگ گوسیه گا قدگت
« نفی   قیدگت » از اسیتفید   اخییر  س   به برگس  ییواگد  و  .داند وگشو ی  پیمین

از ایی    گوسییه  توسط گوسیه پرداخته اس  و بعد از برگس  یتوجه شد  اس  کیه 
 اسیتفید   خیود  دشیمنین  یجیزات برا  ام و خود دوستین پیداش به برا  اار  ام

 نظییر  کشیوگای  برخی   داید کیه گوسییه از    اس . نتییج ای  تحقیق نشین یی   کرد 
 ا  ییگانیه  بییانرژ   «کوچمیی  نظییگت »عنیوان   تحی   اوکرای  و بالگوس اگینستین،

 یولیداو ،  گرجستین، گا نیر یینند حمیی  کرد  اس  و بعض  از کشوگای شدت به
 دگ اخیتال   استفید  از ای  اار  قیدگت و بیی ایجیید    بی اوکرای  و بیلتیک گای کشو

                                                                                                                                 

1. Ruslan Zaynutdinov 
2. Newham 
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 قدگت»کند که  و  بیین ی . یوگد یجیزات قراگداد  اس  ای قیم  افرایش و عرضه
زیرا گوسیه بیی ایی  اایر      اس ، برخوگداگ ا  ویه  اامی  از ایروز  گوسیه« جدید
 اس . گیز و قدگت برگ  بی ابراگ نف به یک  شدن تبدیل نردیک دگ حی  آیند  دگ

( دگ ۱۳۹۳دگ ادبییت تولیدشد  فیگس  نیر دگ ای  حیوز ، یتقی  و امکییگان )   
گرای  گاابرد  جمهیوگ  اسیالی  اییران و گوسییه دگ      عمل»عنوان ا  تح   یقیله

، گوابیط دو  «ای  قدگت نظی  جهین  بند  ای  گاابرد  و شکل چیگچوب امکیگ 
و گوسییه گا   ای  گوابیط اییران   داند و س   ویهگ  قراگ ی کشوگ گا یوگدبرگس  

عنیوان   گرای  گاابیرد  بیه   داد عمل تحقیق نشین ی   نمییند. نتییج وتحلیل ی  تجریه
ای  یختلف جغرافییی  اسی    یحوگ اصل  گوابط جمهوگ  اسالی  ایران دگ حوز 

ای  گااکنش    سیز  گاابرد ، امکیگ طرف سیز ، ب  و ای  ایر نییزیند به ائتالف
 سیز  سیختیگ  بی بیزیگران  یینند گوسیه اس . و یوازنه

ا  تحی  عنیوان    ( دگ یقیلیه ۱۳۸۹) دگجیی  دیگر یعیی  الدولیه و امکییگان   
کننیدگین   انیرژ  گا بیرا  یصیرف    ، اینی «اینی  انرژ  و دی لمیس  انرژ  گوسیه»

گد که دسترس  به ینییبع  دا داند. و  بیین ی  الملل ی  یک پیگایتر یهم دگ گوابط بی 
توسیعه یهیم    ای برا  کشوگای  غرب  و حت  کشوگای  دگحیی   انرژ  و انتقی  آن

ای اسی . نتیییج ایی      اس  زیرا ای  ینیبع عییل  یهم برا  گشد اقتصید  پییداگ آن
توسعه دگ حوز  گوابط  پهواش بعد از برگس  عملکرد کشوگای  اگوپیی  و دگحی 

که بیشتر تولیدکننیدگین نفی  دگ    داد، ازآنجیی    نشین ی اقتصید  انرژ  سییس  و
ثبییت    ایی  سییسی  بی     ینطقه خیوگییینه استند و ای  کشوگای یعمویً داگا  نظی 

کننیدگین   و نیر دس  ییفت  به ینیبع انرژ  بی اینی  بیی بیرا  ایی  یصیرف    استند
دگ زییر    یالحظه اس  و از طرف  چون گوسییه بیی توجیه بیه ثبییت سییسی        قیبل

کشوگای  داگا  ینیبع انرژ  بی اینی  بییی اسی ، ایی  اییر یوگدتوجیه بیزاگایی        
الملل  انرژ  اس  و یوجب شد  کیه یطلوبیی  اسیتفید  از ایی  ینییبع بیرا         بی 

توسعه بیشتر از سییر ینیبع انیرژ  ییننید ینییبع انیرژ       کشوگای  اگوپیی  و دگحی 
 کشوگای  خیوگییینه شد  اس .
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 نظری رچوب. چا2

بر اسیس ادف یقیله حیضر که بر گو  برگس  گاابردای  گوسیه دگ حوز  نف  و 
ویه  دگ شرایط تحریم تمرکر داگد. دگ ای  بخش، نظرییت یهم  که بر گو   گیز به

عنوان یتغیر بیزاگ(، حمل و نیوع قیراگداد نفی      عوایل یؤثر بر گو  قیم  نف  )به
به ذکر اس  که انجی  یعییالت برا  ایچ کیییی    یز  گردد. تأثیر داگد، برگس  ی 

ییسر نخوااد بود یگر آنکه عوایل تأثیرگذاگ بر گو  قیم  آن کیی یشخص شیود.  
اندازای  گشید اقتصیید  جهیین گرچیه برخی  کشیوگای        دگ دیدگی  نیظر بر چشم

د، برداگ  از انرژ  جدا سییزن  اند گشد اقتصید  گا از بهر  ویه  ژاپ ( یوفق شد  )به
 ایییی دگ بیشییتر کشییوگای بییی  اییی  دو یتغیییر امبسییتگ  شییدید  وجییود داگد.   

(Stirling et al, 2010) 
ایی  جهیین  گشید اقتصیید  وجیود داگد       ایی  که دگ خصیوص نیر    فرض

ای  ینیبع انرژ  و گوندای  قیم  انیرژ  بیر گو     داند  تأثیر چشمگیر نر  نشین
د اقتصید  جهین نقش گاابیرد  دگ  اندازای  گش گو، چشم ای  یهم اس . از امی 

تأیی  اینی  یل  انرژ  داگد. جدا  از فراام بودن ینیبع انرژ ، توانییی  دسترسی    
ای  عمید  دگگا  تضیمی  عرضیه انیرژ  بیرا        ییفت  به ای  ینیبع، یک  از چیلش

برآوگد  سیخت  گشد تقیضی دگ آیند  اس . یوانع یوجود دگگا  دسترس  بیه ینییبع   
لیذا تولیدکننیدگین    .و فنییوگ  اسی    عوایل اقتصید ، عوایل سییس  انرژ  شییل

 نمییند. برگ  و اصل  نقش گاابرد  دگ تأیی  انرژ  ایفی ی 
ای  برگ  اقتصید  به عرضیه انیرژ  توسیط     سیز  قدگت دگ گویکرد وابسته

تولیدکنندگین، بر گو  وابستگ  دائم به واگدات انرژ  تأکید شد  اس  زییرا ایی    
زنی    قدگت و اختییگات تولیدکنندگین گا دگ بیزاگای  انرژ  بیشتر و نییر چینیه  ایر 
الملل  دگ اگوپی نیر عبیگت سیالح   گران بی  تحلیل کند. ای گا تقوی  ی  الملل  آن بی 

انرژ  گوسیه گا برا  اشیگ  به یخیطرات وابسیتگ  بیه انیرژ  فدگاسییون گوسییه      
اعتمیید بیودن صییدگات انیرژ       غیرقیبیل  گفتمین (Simpsoun, 2010)یطرح نمودند. 

گیذاگان اگوپیی گواز زییید  داگد. بیرا  نمونیه، از آن       گوسیه نیر دگ ییین سییسی  
ا  دگ لیتوان  و حمییی    ای  استه عنوان استدی  اصل  دگ تأیید احداث نیروگی  به
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ای  یختلف کشیدن خطوط لوله گیز و نف  که گوسییه گا دوگ برنید    از انواع طرح
 اند.   ید  کرد استف

طیوگکل  سرشی     برخالف بیزاگ جهین  و نقد  نف ، بیزاگای  گیز طبیعی  بیه  
گیردد   اند. عل  ای  ایر بیشتر به ای  واقعیی  بییزی    ا  خودشین گا حف  کرد  ینطقه

که گیز طبیع  دگ یقییسه بی نف ، کیی  کمتر یلموس  اس  و به شکل  قیطع یتکی   
 (Dick de et al, 2010)قی  یعن  خطیوط لولیه اسی .    به نوع واحد  از زیرسیخ  انت

ا  اس ، دگ بقیه بیزاگای  یالحظه جر بیزاگ گیز آیریکی  شمیل  که البته استمنی  قیبل به
ای  برداش  یبتن  استند بیر یعیییالت گییز     نییه قراگدادای  بلندیدت که بر یوافق 

طبیع  به قیم  جییگری  اصیل   اند. یعمویً دگ ای  قراگدادای قیم  گیز  سییه انداخته
 که بیشتر نف  اس  گر  خوگد  اس .   آن

کنند  یعیدود یتمرکیر    دگ بیزاگ گیز اوگاسیی، طرف عرضه دگ دس  چند عرضه
گوسییه اسی ب بیرعک ، ویهگی       پیرو   ترینشین شرک  دولت  گیز اس  که غیلب

تر طرف تقیضی  )خیلص( دگ ای  بیزاگ، چنددسیتگ  بییزیگران آن اسی  کیه بیشی     
 از اتحید جمیایر شوگو  سیبق استند. جداشد کشوگای  اگوپیی  و کشوگای  

توانند  قیمت  دگ بیزاگ انرژ  استند، ی  ای  یؤلفه دگ یتمرکر بیزاگ که نظرییت
به تحلیل عوایل یؤثر بر قیم  نف  خی  و گیز طبیع  کمک کننید. ایی  عواییل گا    

 بند  نمود. )کییفم ،  تقسیم 2«بنیید غیر »و  1«بنیید »توان دگ چیگچوب عوایل  ی 
 طوگ خالصه ای  عوایل عبیگت استند از: ( به۲۰۱۰

 . عوامل بنیادی2-1

گردنید کیه    طوگکل  عوایل بنیید  تأثیرگذاگ بر قیم  نف  خی  شییل عوایل  ی  به
طوگ یستقیم یرتبط بی یسییئل بییزاگ نفی  بیود  و      گیشه دگ صنع  نف  داشته و به

طیوگ   داند. ایی  عواییل، بیه    تقیضی  نف  گا تح  تأثیر قراگ ی دگنهیی  عرضه و 
اند از: وضعی  تقیضی  جهین  نف  خیی ، تغیییرات و اخیتالیت دگ     عمد  عبیگت

و اوای ، تغییرات دگ   عرضه جهین  نف  خی ، تغییرات فصل  تقیضی، وضعی  آب
                                                                                                                                 

1. Fundamental Parameters 

2. Non Fundamental Parameters or Technicals 
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اقتصید ،  ای، تعمیرات و یشکالت پیییش ، وضعی  گشد ییران خوگاک پیییشگی 
ونقیل و   ای، یسیئل یرتبط بیی سیسیتم حمیل    سیز  ظرفی  ییزاد تولید، سط  ذخیر 

تواننید ینجیر بیه بیروز اخیتال  دگ       نوع  ی  کشتیران . ار یک از عوایل ییدشد  به
ایی    بیر قیمی    یی تقیضی  نف  خی  گردید  و از ای  طرییق  گوند عید  عرضه و

 (۱۳۹۱ کییل ،) نف  خی  اثرگذاگ بیشند.
ای کشوگای  خریداگ نفی ، ینجیر    سیز  از سو  دیگر، بیی بودن سط  ذخیر 

گیردد. چراکیه دگ    تر یی   به عد  تمییل به خرید بیشتر و دگنتیجه سط  قیم  پییی 
کننیدگین، بیه حییلت  اختیییگ  تبیدیل       ای  حیل ، خرید نف  خی  توسط یصیرف 

ایی، خریید بیرا      ز سیی  که دگ وضعی  پییی  بودن سیط  ذخییر    شود، دگحیل  ی 
و  شد  که ای  بیه یعنی  تقیضیی  بییلقو  بیشیتر      خریداگان به حیلت  اجبیگ  تبدیل

 ای  بییتر اس . قیم 
ای  خییص   تغییرات فصل  تقیضی به یعن  ایجید تقیضی  خیص برا  فرآوگد 

نوبه خود ینجر بیه تقیضیی  بیشیتر و بیه      و یتنیسب بی آن فصل اس  که ای  ایر به
 گردد که فرآوگد  یوگدنیییز بیشیتر  گا   ایی  ی  بییتر برا  نف  خی   قیم طبع آن 

  ای و دگ شرایط خیص بیزاگ، استحصی  نمود. توان از آن ی 

 مبانی حمل نفت خام

گا  عد  تنیسب یوجود بی  یبید  عرضه و تقیضی  نف  خیی ، لیرو  جیبجییی  آن   
ی  یرتبط بی خود امرا  اس . ا کیگ بی تحمیل ارینه سیزد که انجی  ای  ضروگ  ی 

ایی ازجملیه عواییل عمید       ایی  حمیل و یییران آن    دیگر یوضیوع ارینیه   عبیگت به
ای  نف  خی  بود  و به امی  جه  ایم تولیدکننیدگین و ایم     تأثیرگذاگ بر قیم 

بییسی  از چگیونگ  و نحیو  یحیسیبه آن      کنندگین )و یی پیییشیگران( یی    یصرف
( دو گوش بیرا  انتقیی  نفی  خیی  اسیتفید       ۲۰۱۳ ن ،لیو ) خوب  بیاطالع بیشند. به
ایسی .   کیش  خطوط لوله و دیگر  اسیتفید  از انیواع نفی     یک  از طریق شود، ی 

انتقی  از طریق خطیوط لولیه یعمیوًی بیر اسییس قراگدادایی  بلندییدت دو و ییی         
جواگ و یی ینیطق بیی فواصیل ینطقی  و لحییا یسییئل       چندجینبه بی  کشوگای  ام

ایی  یترتیب بیر آن، بیر      گیرد و یعمیویً ارینیه   و ژئوپلیتیک  صوگت ی  اقتصید 
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تیوان   گردد. ازجمله ای  خطوط ی  ای  بلندیدت و دوجینبه، تعیی  ی  اسیس توافق
، خط لولیه  2«سوید»جیحین، خط لوله  -، کرکوک 1«جیحین -بیکو »خطوط لوله:  به

اییی دگ   (ب۱۳۹۱ کیییل ، ) اشیگ  نمیود  ...و  3«س  پ  س »نووگوسیسک یی  -تنگیر 
که بخش عمد  انتقی  نف  خی  نیر بیه امیی  طرییق     کش گوش حمل توسط نف 

انیداز    ییران ارینه حمیل، بیر اسییس عواییل یتعیدد  ازجملیه       گیرد، صوگت ی 
ای  بنیدگ ، بیزگسی ،    کش، طو  دوگ  سفر، نوع اجیگ ، ارینه سوخ ، ارینه نف 

 گردد. ط گوز بیزاگ تعیی  ی بیمه و غیر  و کییالً بر اسیس شرای

 عوامل ناشی از قراردادها )بر مبنای دوره و مقدار برداشت(

گا بر اسییس اسیتراته  تولیدکننیدگین نفی       4«ا  ان ج »حت   قراگدادای  نف  و
گردد گا  که بر اسیس دوگ  و یقداگ برداش  تعیی  ی  ازنظر اگتبیط بی تعداد یشتریآن
 (:۱۳۸۳دگخشین، ) نمودبه دو گرو  قراگداد  تقسیم 

: یعمویً تولیدکنندگین نف  تمیی  قراگدادایی    5«تک یحموله»قراگدادای   -۱
 ۲۰بندند، بخش  از قراگدادای کیه یعمیویً حیدود     صوگت بلندیدت نم  خود گا به

ینظیوگ اسیتفید  از شیرایط بییزاگ      گا بیه  دگصد از کیل قراگدادایی  فیریکیی  اسی     
ش  یک یحموله بیی حجیم یشیخص و دگ دوگ     صوگت توافق دگ خصوص بردا به

 داند. یشخص انجی  ی 
ای پیداسی ، دوگ  تحوییل    طوگ که از نی  آن : امین6«بلندیدت»قراگدادای   -۲

و یقداگ تحویل دگ قراگداد بر اسیس دوگ  تحوییل   (1)دگ ای  قراگدادای طوین  بود 
گیردد. ایی  نیوع از     یعی ، ذکیر یی    7«ضریب عملییت »به یحمویت یشخص و بی 

دگصد از کل قراگدادای  فیریکی  نف  خی  گا شییل شید  کیه    ۸۰قراگدادای حدود 

                                                                                                                                 

1. Baku – Tbilisi – Ceyhan (BTC) 

2. Summed Pipeline 

3. Caspian Pipeline Consortium (CPC) 

4. LNG 

5. Spot Contracts 

6. Term Contracts 

7. Operational Tolerance 
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عل  بیی بودن ای  سهم، ایجید اینی  عرضه و تقیضی برا  طرفی  قراگداد اس  که 
 ای، برخوگداگ اس . از جهیت یختلف از اامی  بسرای  برا  آن

 ی محل تحویل محموله(عوامل قراردادها )بر مبنا

توان قراگدادایی گا بیه دو گیرو      ازنظر چگونگ  تحویل یحمویت نف  خی  نیر ی 
 زیر تفکیک نمود:

بنیدگ  »: دگ ای  حیل  یحمویت نفی  خیی  دگ   1«فوب»صوگت  تحویل به -۱
به خریداگ تحویل گردید  و به امی  جه  تمیی  گیسیک یحمولیه دگ    2«بیگگیر 

ای نیر بر امین یبنی  بنیدگ تحوییل    داگ ینتقل گردید  و قیم بندگ بیگگیر  به خری
گردد. به دلیل سیدگ  شرایط دگ ای  قراگدادای و عد  دگگیر   یحیسبه و اعمی  ی 

فروشندگین به یسیئل یربوط به حمل یحموله، اختالف اگقیی  بییگگیر  و تخلییه،    
یط عیید  تیرجی    کننیدگین دگ شیرا   و غیر ، یعمویً عرضیه  3«کسر  دگییی »بیمه، 
ای  خود گا تح  ای  نیوع از قراگدادایی بیه فیروش      داند که تحویل نف  خی  ی 

دگصد از کل قراگدادای بر ایی  یبنیی برداشی      ۹۵برسینند و به امی  جه  حدود 
 شوند. ی 

ایی بسیییگ    : دگ ای  نوع از قراگدادای که سهم آن4«سیف»صوگت  تحویل به - ۲
شیود، یحمیویت نفی  خیی       قراگدادای گا شییل ی دگصد از کل  ۵اندک و حدود 

یعمویً بندگ خریداگ( بیه خرییداگ   )توسط فروشند  بیگگیر  و دگ یحل یوگدتوافق 
گا نییر  ... ای ازجمله حمیل، بیمیه، کسیر  دگیییی  و      تحویل گردید  و کلیه ارینه

رفته و شود که البته ای  یواگد دگ زیین تعیی  قیم  یدنظر قراگگ فروشند  یتقبل ی 
یقیداگ خییلص    یحیسبه بیرا  تعییی  یقیداگ یحمولیه،     یعمویً دگ ای  یواگد یالک

 شد  دگ یخیزن خریداگ دگ بندگ تخلیه اس . تخلیه
 

                                                                                                                                 

1. Free On Board (FOB) 

2. Loading Port 

3. Ocean Lose 
4. Cost, Insurance and Freight (CIF) 
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 . عوامل غیر بنیادی2-2

شیود کیه دگ    ای  نف  خی  به عوایل  اطالق یی   عوایل غیر بنیید  یؤثر دگ قیم 
تواننید بیر    تنیسیب شیرایط یی     به ای خیگز از صنع  نف  بود ، لک  عمل ینشأ آن

از ایی    ای  نف  خی  حت  گی  بیش از عواییل بنییید  نییر اثرگیذاگ بیشیند.      قیم 
بیز  برا  کسب سود بیشیتر دگ بیزاگایی     اند از: اقداییت سفته جمله یواگد عبیگت

تغییرات دگ نر  تسعیر، وضیعی    ای  سییس  و ژئوپلیتیک، کشمکش بوگس نفت ،
ای  انرژ  جییگری  )نظیر گیز، ذغی  سنگ،  ای، قیم  سییر حییلبوگس سییر کیی

ایی و غییر  کیه یوجیب اخیتالیت دگ عرضیه        بروز اعتصیب، جنیگ، تحیریم   (،...
 (.۲۰۰۱پینداییک، ) گردد ی 

گیذاگ  نفی  خیی  ییؤثر      تیوان دگ قیمی    بر ای  اسیس عوایل یتعدد  گا ی 
وگکل  و بیر اسییس نظرییه    طی  گییرد کیه بیه    دانس . ای  وضعی  ازآنجی نشأت ی 

کالسیک بیزاگ، قیم  یک کیی دگ بیزاگ گقیب  کییل یعن  دگ حیلت  کیه اطالعییت   
کننیدگین و   کییل از یقداگ دقیق و زیین تولید کیی دگ بیزاگ وجیود داشیته و عرضیه   

ای   گردند، بی توجه به ارینه تقیضیکنندگین یتعدد یینع از بروز اختالیت قیمت  ی 
گیردد.   د آن کیی و دگ حیل  تعید  عرضه و تقیضی بیرا  آن، تعییی  یی    نهیی  تولی
طوگیعمو  از چنی  شیرایط  برخیوگداگ نبیود  و امیواگ       که بیزاگ نف ، به دگحیل 

نشید    بین   ای  یوجود دگ ای  بیزاگ، یوجب بروز تغییرات قیمت  پیش عد  اطمینین
  از عید  وجیود اطالعییت    تواند اثرات قیمت  نیشی  گردد که امی  یوضوع ی  ی 

 (.۲۰۱۰کیفم ، ) دقیق دگ بیزاگ گا افرایش داد
ایی    ای  یهم و کیگبرد  دگ بیزاگییب  توجه به حیوز   عالو ، یک  از حوز  به
ایی  گسیترد  دگ    دگواقع اییروز  دگ بیزاگیییب  تریوگ     الملل اس . ای  بی  فعیلی 

تحقیق سع  بر ای  داگیم کیه  شد  اس  که دگ ای  بخش از  الملل  یطرح حوز  بی 
الملیل عبییگت اسی  از     خود یفهو  بیزاگییب  بیی   به تشری  ای  یوضوع ب ردازیم.

گاابردای  تجیگ  برا  گسیندن کیی و خدییت یک کشوگ بیه یشیتریین دگ سیییر    
الملل  امچنی  شییل عملیییت تولیید و    بیزاگییب  بی  ینظوگ کسب سود. کشوگای به

که کیییی  از یرزایی     آن بدون  دگ بیش از یک کشوگ اس ، فروش کیی و خدییت
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یز  به توضی  اس  که یفهو  یراحیل  ( ۲۰۱۲ اصل  یک کشوگ عبوگ کند. )جیالن
 اجراسی ب  و اصو  بیزاگییب  جنبه استینداگد داگد و دگ تمی  بیزاگای و کشوگای قیبیل 

ربوط به حوز  فعیلیی   الملل  و بیزاگای  داخل  ی بنیبرای  وجه تمییر بیزاگای  بی 
 ا  شید  اسی    ا  پویی یتمرکر و حرفیه  طوگ فرایند  زیین  که گقیب  به ای اس . آن

تمرکیر   گسد که عملییت بیزاگییب  امچنین گویکردای  تمرکر بیر بییزاگ،   به نظر ی 
نییظر و  ) کنید.  بر گقبی، تمرکر بر یحصیویت و تمرکیر بیر یشیتر  گا تعقییب یی       

 (۲۰۱۰امکیگان، 

 تحریم

تنهیی  ییی   شود که از سو  یک کشوگ علیه کشوگ دیگر به به اعمیل  گفته ی تحریم 
بی اایداف یحیرو  سییخت      به کمک کشوگای  دیگر و برا  یجیزات ای  کشوگای

ای به پیذیرش انجیگاییی  یهیم و     ای ازآنجی  برخ  یبیدیت یی واداگ سیخت  آن آن
ایی    المللی  داگا  گونیه   یم بیی  تحیر  شود. یعی  )از دید یجریین تحریم( اجرا ی 

 یختلف  اس :
ییننید بسیت    ، کییاش ییی قطیع گوابیط دی لمیتییک     به ای  دی لمیتیک:  تحریم

 گویند. ی  ای سفیگت
اسی .   کیاش یی قطع ایکین تجیگتای شییل  ای  تحریم ای  اقتصید : تحریم

کردن ییواگد   استمنیبی  و یبیدیت تجیگ  افراگای دگ یوگد جنگای  ای  تحریم یعمویً
بیید بی  تحریم اقتصید  و تحریم بیزگگین  کیه   .شود شییل ی  پرشک  و خوگاک 

 تفیوت گذاش .، گیرد برا  ااداف اقتصید  و نه ااداف سییس  صوگت ی  فقط

 یالمل در قانون بین ۱«المللی تحریم بین»

ایی  که توسط یک کشوگ خییص   ادف قراگگرفتگین یمک  اس  ادعی کنند تحریم
ییی  « غیرقیینون  »، الملیل صیوگت گرفتیه    الملل  یمل سیزیین بیی   یی یک سیزیین بی 

شیود حیق توسیعه نیدیید       ای  اقتصید  ادعی یی   دگ یوگد تحریم اس .« یجریینه»
 ۱۹۹۶دگ سیی    «IPO» دگ گراگشی  از سییزیین توسیعه جهیین      .شید  اسی    گرفته

                                                                                                                                 

1. INTERNATIONAL SANCTIONS 
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معی  )غیرقیینون  علییه    شکل یجییزات ج  ای یوگدنقد قراگگرفته و آن گا یک تحریم
توصییف   بیمیگان و سییلخوگدگین( ، کودکین، نوزادان ،اعضی  ضعیف و فقیر جییعه

 .کرد  اس 

 المللی دالیل تحریم بین

ایی ازنظیر شیرایط     ای  دسته گردد. ه کل  تقسیم ی تدسسه ای به  بند  تحریم فریو 
ته او  دسی  کننید.  سییس  که نیش  از ییای  جهیین  قیینون اسی  بییام فیرق یی       

 الملل اسی .  ایی  استند که ادفشین یجبوگ کردن به امکیگ  بی حقوق بی  تحریم
 علییه عیراق شییاد بیودیم.     ۱۹۹۰آگوسی    ۶از ایی  نیوع تحیریم گا دگ     ا  نمونه
ایی  استند کیه   دسته دو  تحریم ای پ  از آغیز حمله به کوی  اعمی  شد. تحریم

بحی    گا بیه صیل  تبیدیل کننید.     ایدگ یک یرزبند  جغرافییی  قصد داگند تهدید
 ایسی .  ونه یعیصر از ای  نوع تحریممیک ن ۲۰۱۰ا  ایران دگ سی   گسترش استه

ایی  اس  که شوگا  اینیی  سییزیین یلیل علییه یکی  از       دسته سو  شییل تحریم
 کند. کشوگای  عضو/غیرعضو خود اعمی  ی 

 .یوت اسی  تفی یایی بییام    گوش تحریم یخیطب، ادف،ای از سه جنبه  تحریم
 بیایدف  یمتحیر و  کاستراتهی بیادف یمای بر اسیس ااداف، به دو نوع تحر تحریم
 کیی  کاسیتراتهی  ینییفع  کباستراتهی بیادف یمتحردگ  .شوند  ی میتقسگفتیگ  تغییر
جنیگ    یگریجیی  میصیوگت تحیر    ایی  دگ کیه  داگد قیراگ  یعرض خطر دگ وگکش
اعمیی  کننید      کشیوگای  ییکشوگ   و برا اس اش از جنگ کمتر  نهیشود. ار ی 
 حیل ، ای  دگ گفتیگاس . تغییر بیادف یمتحر ،دو . حیل  اس  هیقیبل توج کییالً
 .سی  یثبیت کیردن آن ییوگدنظر ن    و ب میگژ رییجینبه نخوااد بود و تغ امه متحری
 (۵-۶: ۱۳۹۱ابراایم  و امکیگان، )

و  چندجینبیه  میتحیر  ،جینبیه  کیی  میبه سیه نیوع تحیر    میتحر خیطب،ازنظر ی
 بیر  متحری فرستند  وگجینبه، کش کی میتحر دگ .شود ی  میتقس یلل یزیینس متحری

 و چندجینبیه از سی   میکند. تحیر  گا اعمی  ی  میطرفه خود تحر کی میاسیس تصم
 کیه  اسی   یلل یزیینس متحری و گیرد. س کشوگ ادف صوگت ی  هعلی کشوگ چند
 شود. اعمی  ی   یاین وگا ش وسیله به
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 های اقتصادی و نفتی روسیه برنامه. 3

 از پی   سییز   خصوصی   برنیییه  عنیوان  تحی   ای  عموی  داگای  تیگاز بی گوسیه

 بیر  دولی   کنتیر   پیوتی   اقتصیید   اصیالحیت  شوگو  یواجیه بیود. بیی    فروپیش 

 داگایی   بیه  دسترسی   بیایدف  ایی  برنیییه  ایی   گسترش ییف . خصوص  ای  بخش

 بیه  یشیکوک  یعیییالت  گا  از و جمهوگ  یلتسیی   گییس  زیین دگ که ایی  شرک 

دگ برنیییه   (Cooper, 2019)شید.   انجیی   بیود  گرفتیه  تعلیق  حییکم  اعضیی   از اقلیت 
 خصوص  ای  شرک  ییلکی  غیریستقیم یی یستقیم طوگ به دول  پوتی ، اصالحیت

ایی  اقتصیید  پیوتی  سیه یوضیوع       اس . گاابردای  کالن برنییه گرفته برعهد  گا
 کرد. ا دنبی  ی اصل  گ

 خصوص  بخش و دولت  بخش شییل ترکیب  اقتصید یک ایجید -
 کشوگ اقتصید  زیربنیای  تقوی  برا  طبیع  ینیبع دگ گذاگ  سریییه افرایش -
 بخش ای  دگ دولت  یدیری  قدگتمندتر حضوگ و انرژ  بخش بر تمرکر -

 بیادف اجراشد  امکیگانش و پوتی  توسط که ازنظر گاابرد  یدل  گوسیه دگ

 تولیید   صنییع سو  به ای آن ادای  و گیز و نف  از ای  حیصل داگای  یسیر کنتر 

 تیأیی   دگ گوسییه  کلیید   نقیش  اس  لذا اقتصید  گوسیه جذب ظرفی  افرایش و
 و نف  الملل  بی  بیزاگای  دگ اصل  بیزیگران از یک  به گا کشوگ ای  جهین انرژ 
 اند از: گوسیه عبیگت ای  حوز  انرژ  برنییه اام. اس  نمود  تبدیل گیز

 .عرضه ینیبع سیز  تنوع -۱
 .عرضه ینیطق سیز  تنوع -۲
 .انرژ  انتقی  ای  زیرسیخ  توسعه -۳
 و المللی   بی  ییل  بیزاگای  انرژ ، الملل  بی  بیزاگای  دگ فعی  یشیگک  -۴
 الملل بی  ای  سیزیین و انرژ 

 حوزه نفت و گاز. راهبردهای تجارت روسیه در 4

  ایی،  گوسیه یک دول  نفت  نسبتیً نییعمول  اس . صیدگات ای  کشوگ اییدگوکرب  
ایی  اخییر    ای  تسلیحیت  بود  اس  و دگ سی  ا ، سییینه فلرات، گآکتوگای  استه

نیر دگ صدوگ غالت نقش یهم  داگد. دگ حیی  حیضیر گابیران گوسییه بیر لیرو        
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اقتصید  تأکیدداگند. اقتصید گوسییه نسیبتیً   ای   نوسیز  دگ بخش صنییع و سییس 
ییفته و یتنوع شد  اس . گوسیه داگا  ییک شیرک  یلی  نفی  انحصییگ        توسعه
ای  خصوص   دگصد( توسط شرک  ۶۰زیرا که بیشتر نف  گوسیه )حدود  نیس ب
 شود. ید ی تول

ایی  کشیوگ بیر     ای  یک دول  نفتی  گا داگد. گابیران سییسی     گوسیه ویهگ 
کننید و حضیوگ    نفیوذ شیدید  یی     نفی  خصوصی  گوسییه اعمیی     ایی    شرک 
کیه   الملل  نف  دگ گوسیه نیر بسییگ یحدود اس . گوسیه برا  ایی   ای  بی  شرک 

ایی خییگز شیود اقیدا  بیه اسیتفید  از ابراگایی  یختلیف سییسی ،           از فشیگ تحریم
بلیه  ای  جدید  گا برا  یقی گو گوسیه سییس  اقتصید  و نظیی  کرد  اس . ازای 

 گیرد. دگ ذیل یوگدبرگس  قراگ ی  ای اتخیذ کرد  اس  که بی تحریم

 ها های مالی روسیه در حوزه نفت و گاز برای مقابله با تحریم . سیاست4-1

 ایی  . اسی   گوسییه  بیر  اعمییل   ایی   تحریم طریق از فشیگ افرایش دگصدد آیریکی
 ایی   فیرآوگد   واگدات توقیف  و توسط آیریکی تشدید شید  ۲۰۱۸ سی  از ای تحریم
 بیه  آیریکییی   ایی   بینیک  ای  وا  اعطی  نمودن یمنوع و آیریکی به گوسیه از نفت 
 بیر  ایی  تحیریم  ایی   تیأثیر  برگس  حی  دگ امچنین آیریکی .شود گا شییل ی  گوسیه
 سیو   از گوسییه  نفی  خیی    واگدات توقیف  البتیه . آیریکی اسی   یل  اینی  ینیفع
 به گوسیه دسترس  توقف ایی اس  نداشته بیزاگ گد ای قیم  بر چندان  تأثیر آیریکی
اداگ  اطالعییت  ) اسی .  داشیته  کشوگ ای  اقتصید بر عمیق  تأثیر الملل  بی  ای  وا 

 بیی  گوسییه  ایی  یقیبلیه   سییسی   از عنیوان نمونیه یکی     ( بیه ۲۰۱۹ انرژ  آیریکیی، 
یمیی    عنیوان  بیه حذف دیگ از یعییالت نفت  خود بیود  اسی .    ای  آیریکی، تحریم

جیی  دیگ بیی ییوان     ابتدا یطیلبیت خود گا به چی ، خود بی نفت  گوسیه دگ یبیدیت
 ایی  . انتقی  داد  اس  گوسیه تبدیل کرد  به طال به چی  گا دگ گرفته و س   یوآن

 ایی   فرآوگد  گوز دگ بشکه اراگ ۳۱۸ حدود ۲۰۱۸ سی  ابتدای  یی  ییزد  دگ کشوگ
 اسی . پیوتی    نمیود   واگد گوسییه  از نف  خیی   گوز دگ بشکه اراگ ۶7 و پیییش 
 یییین  بیشیتر  گفتگیو   دگصیدد  و دانید  نمی   ییؤثر   ابراگ گوسیه علیه گا ای تحریم

 انیرژ   اطالعیت اس . )اداگ  ای امکیگ  و تقوی  یشتریین نف  و گیز ای  کشوگ
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 ییداگ د از بعید  آیریکیی  فشییگای   افیرایش  بیی  زییین  ایم  پیوتی   (۲۰۱۹ ،۳ آیریکی،
 گفتیه  و کیرد   اعال  یمب  گا دیداگ ای  فنالند، السینک  دگ ترایپ بی او خصوص 

 دیداگ یک ط  دگ کشوگ دو بی  قبل  یشکالت و یسیئل امه نداگد انتظیگ ک  ایچ
 چیه  ایر  نریی   نگران کنگر  دگ آیریکی گذاگان قینون ایی شودب وفصل حل سیعته دو

 دلییل،  امیی   بیه  و استند خصوص  دیداگ ازآن پ  گوسیه یقیبل دگ ترایپ بیشتر
تیری  دیییل افیرایش فشییگای  کنگیر        یهیم . اند داد  افرایش گا گوسیه بر فشیگای

 اند از: آیریکی به گوسیه عبیگت
  گسید تراییپ   به نظر ی  ایی آیریکیس ، انتخیبیت دگ اتهی  گوسیه به دخیل 
 نیس . کشوگ ای  علیه سختگیر  به یییل

 جیسیوس  ییک  بیولیوژیک   ه از سو  انگلستین بیه تیروگ  یتهم شدن گوسی 
 لندن. دگ ایسی  اوایل دگ دخترش و دوجینبه

وییه    ایی از سیو  غیرب بیه     ای  فشیگای که ینجر به اعمی  برخی  از تحیریم  
یتحید  آیریکییی علییه گوسییه شیید ، ایی  کشیوگ گا بییه اتخییذ گاابرداییی و        اییییت 
 تحریم بر اقتصید خودکرد  اس .ایی  برا  کیاش فشیگای  حیصل از  سییس 

 روسیه برای صادرات نفت خام در شرایط تحریم . سیاست4-2

خیگج  گوسییه   گوابط و انرژ  گو  بخش بر آیریکی علیه گوسیه ای  تحریم تأثیر
 غربی   ایی   صیوگت اسی  کیه شیرک       ای  یهیم بیه ایی    . اس  بی سییر کشوگای

داگد و  تیوجه   قیبیل  سهی  ای آن دگ گوسیه که ایی  زیرسیخ  خود گا دگ یشیگک 
 از خییگز  کشیوگ دگ  انیرژ  ایی    ای  امچنی  پروژ  و گوسیه نیر صیدگات انرژ 

 ایی  تحریم یقیبل دگ بیشتر آسییی  کشوگای  دگ نقطه یقیبل،. یحدود نمودند کشوگ
 کیرد   علیه گوسیه اعمی  گا بینک  یحدودی  برخ  از ژاپ  تنهی و اند کرد  یقیوی 
 بیرا   گوسییه  گاابیرد اصیل    آسیییی ،  گذاگ  کشیوگای   سریییه جذب لذا. اس 

 ییعینییت  و خیی   صیدگات نف . اس  بود  غرب  بی کشوگای  گوابط جبران کیاش
 7۰حیدود   بود  اس . گوز دگ بشکه ییلیون ۵ از بیش ۲۰۱۸گوسیه دگ سی   گیز 
 و لهستین آلمین، الند، اگوپیی  نظیر کشوگای  به گوسیه صیدگات نف  خی  دگصد

 دگ حوز  فعیلی  از گوسیه فدگا  بودجه دگآید از دگصد ۳۶ حدود بالگوس اس .
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 و انید  وابسیته  گوسییه  نفی   عرضیه  بیه  کشوگای  اگوپییی  . اس  بود  گیز و نف 
 گوسییه  از خیود گا  خیی   نفی   واگدات سو  یک از صنعت  اگوپیی  بیش کشوگای 
 صییدگات  از دگصید  ۲۶ اقیینوسیه و آسیی ای  دگ صوگت  اس  که .نمییند تأیی  ی 

 از گوسییه  سهم واگدات نف  چی  اند و داد  اختصیص خود به گا گوسیه خی  نف 
 خیی   نفی   کننید   تأیی  تری  تبدیل به برگ  گوسیه ا  که گونه گو به گشد اس  به

 سیی   دگ سیعود   عربستین از شد  اس  و ای  ایر تی آنجی پیش گفته اس  که چی 
صیدگات نف  خی  و ییعینیت نفتی  گوسییه بیه     ۱دگ شکل  .گفته اس  فراتر ۲۰۱۶

 گردد. تفکیک کشوگ یشیاد  ی 

 برحسبمقصد)واحدهزاربشکهدرروز(۲۰1۶صادراتنفتخامومیعاناتگازیروسیهدرسال.1شکل

 
 .EIA.com WWWینبع: 

 گوابط بیشتر توسعه تالش برا  ای  آیریکی دگ گوسیه برا  یقیبله بی تحریم یقیییت
. بیشیند  یی   کیر  جنیوب    و ژاپ  چی ، ازجمله خود آسییی  اصل  بیامتییین انرژ 

دگ  اسیتراتهیک خیود نگیی  وییه  داشیته و      یوقعیی   ای، بیر  تحریم گوسیه دگ دوگ 
 افیرایش  ینظیوگ  بیه  ارینیه  کیم  نسیبتیً  کننید   تأیی  یک عنوان به خود ای  زیرسیخ 
اسیی .  کییرد  گییذاگ  سییریییه آسییییی  کی شییر بییی انییرژ  بخییش اییی  امکیییگ 
 ایی   پیروژ   دگ گیذاگ  سیریییه  جیذب  گیز، و نف  قراگدادای  ایضی  اگتبیط دگای 
ای گا دگ دستوگ کیگ قراگداد  اسی . ایی     ییل  پروژ  اینی  تأیی  و بییدست  اصل 
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 از سیو  دیگیر ییذاکرات    سیو و  از ییک  تجیگ  ای  وقوع تنش دگ حیل  اس  که
ایی   امکییگ   ایی   برا  گا جدید  ای  فرص  ام و خطر ام شمیل کر   بی صل 
تجییگ  یییین    ایی   تینش  توجیه  قیبل افرایش اخیر، ای  سی  دگ. اس  نمود  ایجید

 علییه  آیریکی ای  تحریم دوبیگ  بیزگش  سو و از سو  دیگر چی  و آیریکی از یک
تهدییدات   گوسییه،  علییه  جدید ای  تحریم اعمی  نیر احتمی  و نوایبر یی  دگ ایران
از فیروش   اییران  بییزاگ  سهم کیاش. اس  بود  ینطقه دگ انرژ  بخش برا  جد 

 ایی   تحیریم  بیه  توجیه  بیی . بیشید  گوسیه تولیدکنندگین برا  فرصت  تواند نف  ی 
 افیرایش  احتمیی   چیی ،  و آیریکی بی  تجیگ  جنگ بیی گرفت  و ایران علیه آیریکی
 بیی   تجییگ   ایی   تینش . اسی   زیید گوسیه از چی  دول  توسط نف  خی  خرید
 عنیوان  به تواند ی  و کرد نخوااد واگد گوسیه و چی  گوابط به خلل  چی  و آیریکی
نشیریه ییاینیه   ) بیشید.  چیی   و گوسییه  گوابط کردن یحکم و توسعه برا  فرصت 
 (۲۰۱۹ س تییبر،  الملل  صنع  نف  پالت ، بی 

 شرایط تحریم. سیاست روسیه برای صادرات گاز در 4-3

ازآنجیکه قراگدادای  گیز از طریق خط لوله اینی  فروش گیز گوسیه گا به یشتریین 
دگ بخش صیدگات گیز، بیه صییدگات گییز از     نمیید، فلذا تمرکر گوسیه گا تأیی  ی 

 ۲۰دگصید صییدگات گییز گوسییه از طرییق اوکیرای  و        ۸۰طریق خط لوله اس . 
گییرد. اختالفییت یییین شیرک       وگت یی  دگصد دیگر آن نیر از طریق بالگوس ص

ایی  ثیلی  دگ    انحصیگ  گیز پرو  گوسیه، کیف و یینسک تأثیر  جد  بر طیرف 
گذاگد. بی توجه به وابستگ  قیم  گیز طبیع  به  اگوپی  شرق ، یرکر  و غرب  ی 

ای  گییز نداگنید    گونه آثیگ خیگج  ایچ تأثیر  ازلحیا تغییر قیم  بهی  نف ، ای 
، آثییگ  ترتییب  ایی   . بیه (Stern et al, 2009)گذاگند  فیریک  آن تأثیر ی  ول  بر عرضه

 ا  بی آثیگ خیگج  یربوط به نف  داگد.  یالحظه خیگج  دگ یوگد گیز تفیوت قیبل
گییذاگ  و  اییی  قیمیی  دگ پیی  اختالفیی  کییه بییر سییر طییرح ۲۰۰۹دگ ژانویییه 

یولیداو ،   گییز طبیعی  بیه    ای ییین گوسیه و اوکیرای  بیروز کیرد عرضیه     پرداخ 
بلغیگستین، گویین ، صربستین و بوسن  ارزگوی  به یدت دو افته قطع شید. ایی    
 ایر سبب تعطیل  صنییع ای  کشیوگای و بسیته شیدن ییداگس و سیییر یؤسسییت      
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 ۱/۵عموی  شد و تأثیر عمیقی  بیر زنیدگ  عمیوی  گذاشی . گذشیته از حیدود        
ی  اقتصیید  قطیع گییز    ای  ییلییگد دیگ دگآید  که از جیب گیز پرو  گف  ارینیه 

 (Stern et al, 2009)گردیید.  ویه  برا  یرد  جنوب شرق  اگوپی چشمگیر قلمداد  به
از  بییش . داگد وابسیتگ   طبیعی   گییز  و نفی   تیأیی   ینبع عنوان به گوسیه به اگوپی
 و اقتصیید   امکیگ  سیزیین» دگ اگوپیی  کشوگای  به خی  نف  واگدات سو  یک

 گییز  واگدات دگصید  7۰ از بییش . آیید  دس  به گوسیه از ۲۰۱۶ سی  دگ 1«توسعه
 اگوپیی  به گوسیه. گرف  صوگت گوسیه دگ ۲۰۱۶ سی  از نیر کشوگای ای  به طبیع 

 آن صییدگات   دگآییدای   و اس  وابسته طبیع  گیز و نف  برا  بیزاگ یک عنوان به
 .شود ی  تولید

 7۵ از بییش  و گوسییه  خیی   نفی   صییدگات  دگصد ۶۰ تقریبیً ،۲۰۱۶ سی  دگ
کشیوگای  صینعت  اگوپیی اسی . نتیجیه       بیه  گوسیه طبیع  گیز صیدگات از دگصد

 و ا  ینطقیه  دوجینبیه،  یسییئل  ییوگد  دگ فنالنید  یذاکر  گؤسی  جمهیوگ گوسییه و  
 اگوپیی  بیه  گییز  عرضه ینبع بهتری  ویه  خط لوله انتقی  گیز ای  کشوگ الملل  به بی 
 ایی،  تحیریم  گا داگد. زیینه ای  کشوگ  دگگوسیه آییدگ  گقیب  بی ار  اس  و بود 

کردنید گا دگ   یشییگک   لولیه  خیط  ایی   سییخ   و ییل  تأیی  دگ که ایی  شرک 
فشییگ قیراگدادن یشیتریین     دگ یقیبل گوسیه بی تح . قراگ خوااد داد یعرض تحریم
قییگ    ایی   یصیرف  افیرایش  اگوپی بی توجه به دگ گیز تولید کیاش اگوپیی ، از ابراگ

 دگ گییز پیرو    گییز توسیط   عرضه دگصد  ۱۳ افرایش از ظرفی  و نمود استفید  
 عرضیه  کیه  داگد انتظییگ  پیرو   گیز به یک ابراگ استراتهیک استفید  کرد  اس . سی 
 ۲۰۵ بیه  قبل، سی  به نسب  افرایش دگصد ۶ بی جیگ  سی  دگ ترکیه و اگوپی به گیز

 ۲۰۱۸ او  ییایه  شیش  دگ گیز تحویل. اس  گکوگد یک که برسد یتریکعب ییلییگد
 ییلیییگد  ۵۵ سییینه  ظرفیی   بیی  استریم دو لوله نرد بود. خط گسید  گکوگد یک به

 ترتییب،  ایی   به و گسیند ی  آلمین به بیلتیک دگیی  طریق از گا گوسیه گیز یتریکعب
 نفی  و  و گوسیه گیز پرو  شرک  دو قراگداد. زند ی  دوگ گا اوکرای  ترانری  خط

المللی  صینع     شود. )نشریه ییاینیه بیی    ی  تمی  ۲۰۱۹ سی  پییین دگ گیز اوکرای 

                                                                                                                                 

1. OECD 
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 (  ۲۰۱۹اوت،   نف  پالت ،
 گییز  یتریکعیب  ییلیییگد  ۱۵ تی ۱۰ سیلیینه که اس  کرد  تمییل ابراز پرو  گیز
 اگسیی   جدیید  لولیه  خیط  تکمییل  بی داگد نظر دگ ایی کند، ینتقل اوکرای  از طبیع 
 ایی  دگ صیوگت  اسی  کیه     .داید  افیرایش  برابیر  دو بیه  گا آلمیین  بیه  گیز یستقیم
 افیرایش  بیرا   غیرگقییبت   گوش ییک  گوسیه، گیز علیه آیریکی چندبیگ  ای  تحریم
 بیی  یقییسیه  دگ گییز  ای  چراکه اگوپی اس ب بیزاگ دگ آیریکی 1«ا  ان ج »بیزاگ  سهم
 تییکنون  نییر  گوسییه  ا  ان جی   صییدگات  و تولید .شود تمی  تر گران لوله خط گیز
 تأسیسییت  اولیی   که دگحیل . اس  ن ذیرفته آیریکی ای  تحریم از توجه  قیبل تأثیر

 و گسیید   بیرداگ   بهیر   بیه  ۲۰۰۹ سیی   ، از۲ سیخیلی  پروژ  دگ گوسیه ا  ان ج 
 جی   ا  ان پروژ  دویی  اس ، شد  بیزاگییب  بلندیدت قراگدادای  تح  آن تولید
 شیرک   اگرچیه . گردیید  اسی    عملیییت   ۲۰۱7 سی  اواخر دگ( یییی ) کشوگ ای 
 شیییاد داگد عهیید  بییه دگ یییییل گا ا  ان جیی  پییروژ  گابییر  کییه 2«نواتییک»

 ایی   توانسی   حیی   بییای   بود  اسی ب  سریییه جذب برا  یوجود ای  یحدودی 
 گا ای آن پروژ ، دگ یشیگک  به چین  شرکی  از دعوت بی و کرد  برطرف گا یشکل

 .نمیید اضیفه توتی  یعن  خود اولیه شریک به

 در شرایط تحریم نفتی های شركت سهام مورد در روسیه . سیاست4-4

صوگت گسم  یسیتقل اسیتند    به 4«گزنِف »یی  3«اویل لوک»ای  گوس  یینند  شرک 
ایی   شیود. ایی  شیرک     طوگ یستقیم از کیریلی  اداگ  یی    ای به ول  سییس  نفت  آن

ایی  یشیترک    گذاگ  ای  جغرافییی  دشواگ  یینند سیخیلی  سریییه ویه  دگ پهنه به
انید. دگ   یوبییل کیرد    الملل  نف  یینند شل و اگران ای  بی  توجه  بی شرک  جیلب
  نف  انگلی  و شرک  دولت  گوس  شرک  سهیی  یشیترک گا  شرک ۲۰۰۸سی  
ایی  شیرک     سهیی  یشغو  خرید برخ  از داگای   گذاگ  کردند. ای  شرک  پییه

                                                                                                                                 

1. LNG 

2. Novatek 
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ای  ای  شرک  دگ ونروئالس . دگ ای   نف  انگلی  دگ سراسر جهین یینند داگای 
داگد یرحله تردید  نیس  که دیگر شرک  نف  انگلی  کنتر  ایوگ گا دگ دس  نی 

 (۲۰۱۳ لون ،) کنند. گذاگ  یشترک گا کنتر  ی  و ییلکین گوس ، ای  سریییه
ای  یل  نفی  آن   تری  تولیدکنند  نف  دگ جهین اس  و شرک  گوسیه برگ 

المللی    ایی  بیی    ای برا  تعییل بی شرک  گو، انگیر  آن بسییگ برگ  اس . از امی 
طوگ یستقل از آن اسیتفید  کننید ییی     دس  آوگدن فنیوگ  اس  تی بعد به  نف  یی به

ایی و دگ ایی  دو زیینیه، یعمیویً      صیدگات گیز و نفی  آن  دسترس  ییفت  به شبکه 
نظیر از   ای  یل  نف  قطع  گو، استقال  شرک  سییس  دس  بیی گا داگد. از امی 

 شود. ای یغلوب ینیفع یل  ی  سیختیگ سهی  آن
نمود تی از طریق واگذاگ  بخش  از  گیر  برنییه ۲۰۱۶ ژانویه از گوسیه دول 
الملل  وابستگ  به نف  و گیز ای   ای  بی  ای  دولت  خود به شرک  سهی  شرک 

 و نفتی   ای  شرک  سهی  از برخ  فروش کشوگ گا افرایش داد و بر امی  اسیس
. گا دگ اولویی  قیراگداد   2«گزنف » و 1«بیش نف » ای  شرک  ازجمله دولت  گیز 
بییش نفی  گا بیه     دگ خیود  هی س %۵۰.۰۸ سهی  فدگا  دول  ،۲۰۱۶ سی  اکتبر دگ

 اعیال   گوسییه  دولی   ،۲۰۱۶ دسییبر یی  دگ س  . فروخ  دیگ ییلییگد ۳.۵ ییران
 سیهی   ای . اس  فروخته دیگ ییلییگد ۱۱ برا  گا گزنف  سهی  دگصد ۵.۱۹ که کرد
 یسیتقل  صیندوق ) قطر گذاگ  سریییه اداگ  و 3«شرک  گلنکوگ» بی  یسیو  طوگ به

کییو   گلنکیوگ و  ،۲۰۱7 سی تییبر  دگ. شد تقسیم( یتعلق به قطر 4«کیو ا  آ »ثروت 
 اگزش بیه  چی  5«ا  اف س  س » شرک  انرژ  به گزنف  از %۱۴.۱۶ سهی  ا  آ 
نشیریه  ) کردنید.  حفی   %۴.7 و %۰.۵ گا گزنفی   سهی  و فروختند دیگ ییلییگد ۱.۹

 (۲۰۱۹ییگس، یوسسه پالت ،الملل  صنع  نف   ییاینه بی 
 

                                                                                                                                 

1. Bashneft 
2. Rosneft 
3. Glencore 
4. QIA 
5. CEFC 
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 در شرایط تحریم روسیه در بازارهای نفت و گاز . سیاست4-5

ای  آیریکی یتوجه شد که وگود بیه بیزاگایی  یحلی  انیرژ       گوسیه بعد از تحریم
سیز  اقتصید کشوگای بیه   تواند یحل  برا  وابسته نظیر بیزاگ کردستین، کر  و ... ی 

ای  نفت  آیریکیی بیشید. دگ ذییل بیه سییسی        تحریمخودش و کیاش کیگای  اثر 
 شود. سیز  اقتصید برخ  از کشوگای به نف  و گیز گوسیه پرداخته ی  وابسته

 عراق كردستان -الف

 خوگیوگ گیز  ییدان توسعه حق یوگد دگ کردستین دول  بی ینیقشیت شدن حل بی
 و دانیگییز  ایییگات   شیرک   دو از یتشیکل  1«پییر  » نفتی   کنسرسییو   چمچمی ، و

 کردستین خودیختیگ دول  بی گیز فروش برا  سیله ۲۰ قراگداد  پترولیو ، کرسن 
 گا خوگییوگ  ییدان از گیز تولید داگد نظر دگ کردستین دول . اس  کرد  ایضی عراق
 گیز به که عراق کردستین. برسیند گوز دگ یکعب فوت ییلیون ۹۰۰ به ۲۰۲۲ سی  تی

 گوسییه  گوس نفی   بیی  دیگر قراگداد  بی داگد شدید  نییز برق تولید افرایش برا 
 یحیل  از لوله خط ای  گیز. شد خوااد ام ترکیه به گیز صیدگات  لوله خط صیحب
 گییز   ایی   بلیوک  توسیعه  برا  ترکیه 2«جنرا  انرژ » ای  برنییه و قراگداد امی 
 یییدان  گوزانیه  تولیید  افیرایش  بیرا   پییر   نفتی   کنسرسیو . شود ی  تأیی  ینطقه

 دگ گوز دگ یکعیب  فیوت  ییلیون ۶۵۰ به فعل  یکعب فوت ییلیون ۴۰۰ از خوگیوگ
 ییلییون  7۰۰ حدود دگ ۲۰۲۲ سی  دگ یکعب فوت ییلیون ۹۰۰ گوزانه و ۲۰۲۱ سی 
 فروش و تولید ای  چی  حفر و کیگخینه دو سیخ . کرد خوااد گذاگ  سریییه دیگ
 داخلی   بییزاگ  دگ حیصیله  یییعییت  فروش و یحل  برق کیگخینه سه به حیصله گیز

 عراق یک  از بیزاگای  صیدگات  گییز اییران اسی .    اس . قراگداد ای  یواد ازجمله
 (۲۰۱۹ییگس،  الملل  صنع  نف  یوسسه پالت ، نشریه ییاینه بی )

 جزیره كره شبه -ب

 انیرژ   امکییگ   توانید  یی   آیریکیی  دولی   و جنیوب   کیر   یذاکرات کر  شیمیل ، 
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توان به  ای ی  ایجید کند، ازجمله ای  امکیگ  ییینه آسیی  گا دگ جدید  چندجینبه
. کیر  اشییگ  کیرد    جریر  شبه طریق از گیز لوله خط توسعه طرح تقوی  ازسرگیر 

 نیییه  توافق ۲۰۰۸ سی  دگ جنوب  کر  گیز دولت  شرک  و گوسیه پرو  گیز شرک 
کیر    طریق از گا گوسیه گیز از سی  دگ یتریکعب ییلییگد ۱۰ حدود عرضه سیله ۳۰

 ایی   گیسیک  دلییل  بیه  پیروژ   ای  ایی کردند جریر  کر  ایضی شبه جنوب به شمیل 
 توانید  یی   که ایی  پروژ  دیگر از. بود دگآید  تعلیق حیل  به ۲۰۱۲ سی  از سییس 

 چیی   و ژاپی   اتصی  بیشد، داشته چشمگیر  گشد کر  شمیل  صل  یعیاد  اثر دگ
 تقویی   بیرا   زیربنیی  ای  پروژ  دیگر و برق شبکه یک امچنی  و خط طریق از

 بیه  تواننید  یی   امچنیی   گیران، شیرکی   تحلیل گفته به. اس  ا  ینطقه ای  امکیگ 
سییی   ) بیشیند.  داشیته  نگیا  ام دیگر ینیطق به کر  شمیل  طریق از نف  عرضه

 (.۲۰۱۹فوگیه، ۲۶ خبر  گویترز،

 آذربایجان -ج

 1،«عل  آجیی » دگ آذگبییجین دولت  نف  شرک  ا  کهبش اراگ ۲۰۰ جدید پیییشگی 
 اییی  اسی   کیرد   بیگگیر  گا خود نفت  ای  فرآوگد  یحموله اولی  ترکیه، غرب دگ

 انیداز   گا  از پی  . شید  نخوااید  آغیز آوگیل یی  از قبل تی آن کییل تجیگ  فروش
 خوااید  پیییشگی  ای  نفت  ای  فرآوگد  واگدات به نییز ترکیه پیییشگی ، ای  کییل
 سیی   ژانوییه  ییی   دگ و شید  انداز  گا  ۲۰۱۸ سی  س تییبر دگ پیییشگی  ای  داش 
 بیشتر اس  که ترش نف  خی  پیییشگی  ای  خوگاک. گسید کییل ظرفی  به ۲۰۱۹
 سیبک  نفی  خیی    و گوسییه  اوگا  تیرش  یتوسیط  نف  خی  کرکوک، نف  خی  از

 ۶ الملل  آگگیوس،  صنع  نف  یوسسه بی  )نشریه گوزانه . بود خوااد آذگبییجین
 (۲۰۱۹ییگس، 

 عربستان -د

جی  ایی     ان  گیذاگ  عربسیتین دگ پیروژ  ا      گوسیه دگ تالش برا  جذب سریییه
عربسیتین   پیدشی  و پوتی  ویدیمیر گوسیه، جمهوگ کشوگ اس . دگ ای  گاستی، گئی 

                                                                                                                                 

1. Aliaga 
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 بیزاگایی   جهیین   شیرایط  ییوگد  دگ نظیر  تبیید   ایی  یشیترک و   ضم  امکییگ  
 ایی   سی  دگ .کردند تأکید ینیبع ای  سر بر خود ای  امکیگ  ادایه به ایدگوکربن 

 یمیی   عنیوان  بیه  اندب داد  افرایش انرژ  دگزیینه گا خود امکیگ  کشوگ دو ای  اخیر
 یتحیدانش  و اوپک تولید کیاش توافق ای  دو کشوگ دگ جه  توان به امکیگ  ی 
انیرژ    دگزیینیه  یشترک ای  گذاگ  سریییه برا  دوجینبه ای  امکیگ  امچنی  و

 سیر  بیر  امکییگ   جهی   گفتگیو  حیی   دگ کشیوگ  نییر دو  ازایی   پیش. اشیگ  کرد
 بودند. ج ا  ان  و پتروشیم  و نف  ای  پروژ 

 ونزوئال -و

ایی    شیرک   گیذاگ   یه سریی از توان تمی  بی توجه به ینیفع گاابرد  خود بی گوسیه
 دولتی   نفی   گزنف  کیه شیرک    دگواقع. نمود خوااد دفیع ونروئال ای  کشوگ دگ

 بیه . اسی   1«ونیروئال  دولتی   شیرک  » خیگج  اصل  شرکی  از اس  یک  گوسیه
 شیرک   ،۲۰۱۶ سیی   چهییگ   ییایه  سیه  دگ ونیروئال  توسط اخذشد  ای  وا  دنبی 

 از آن اقسییط  کیه  اسی   بیداکیگ  گوسییه  گزنف  به دیگ ییلییگد سه یذکوگ حدود
 گزنفی   به یتعلق که اند دگ 2«نیییگا» پیییشگی  به ونروئال نف  خی  صیدگات طریق
 آیریکیی،  پشیتیبین   و ونروئال دگ ایجیدشد  بحران دنبی  به. گردد ی  پرداخ  اس ،
 یشیکالت  گوآییدو،  یخیلفیین،  گابیر  از اگوپیی  و یتیی   آیریکی  کشوگای  کینیدا،

 گا یییدوگو  کوبیی امچنیین   و ترکیه چی ، گوسیه، البته. اس  گردید  ایجید یتعدد 
 ایی   یییدان  دگ گزنف  شرک  دگ ضم  .شنیسند ی  ونروئال جمهوگ گئی  عنوان به
ای  کشیوگ قیراگ داگد، سیهییداگ اسی       عمق کم ای  آب ونروئال که دگ طبیع  گیز

 .(۲۰۱۹ ییگس ۶الملل  آگگوس، )نشریه گوزانه  صنع  نف  یوسسه بی 

 حوزه قیمت نفت و گاز. سیاست روسیه در 4-6

ای  گذشته که  وابستگ  اقتصید گوسیه به دگآیدای  نفت  یوجب گردید تی دگ سی 
بی اعضی  اوپک برا  تنظییم قیمی     بیزاگ نف  شیاد اف  قیم  بود، گاابرد توافق
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 ۲۰۱۶تیی ییی  ییه     ۲۰۱۴اگتبیط قیم  نف  خی  از سیی    نف  گا اتخیذ نمیید. دگای 
ی  یهم به دلیل توسعه نف  شیل ایریکیی و فراوانی  عرضیه    گوند نرول  داش  و ا

نف  دگ بیزاگ بود. بی کیاش قیم  نف  بعض  کشیوگای  تولیدکننید  نفی  نظییر     
ای به دگآیدای  نفت ، دگصدد تعدیل عرضیه   گوسیه بی توجه به وابستگ  بودجه آن

المللی    بی  نشریه ییاینه  صنع  نف  یوسسه) د.بودنبیزاگ و ایجید تعید  دگ بیزاگ 
بیه   وابسیته ایی   ( از طرف  بعض  کشوگای  اوپک که بودجه آن۲۰۱۶ آگگوس، یه،

ایی  پیییی  نفی  گنیج بیرد  و ذخیییر        که از قیم  نف  بود یمل عربستین و ایرآن
اییشیین دگ تقیبیل و تضیید بییام قیراگ       اگزیشین پییی  آید  بود و از طرف  سییس 

جلسه دگ اوپیک بییام گذاشیتند      یچند ند.توانستند بیام اجمیع بکن داش  و نم 
ای  حیی  گوسییه توانسی  نقیش      دگ بخش نبود. نظیر جلسه دگ الجرایر ول  نتیجه

 ۲۰۱۶کلید  ییین اعضی  اوپک نظیر ایران و عربستین گا ایفی نمیید. دگ سی  نوایبر 
بشکه دگ گوز اعضی اوپیک و برخی  از کشیوگای      ونیلیی ۱.۸به توافق گسیدن که 

ییلییون   ۱.۲ غیرعضو اوپک به گابر  گوسیه از تولیدشین بکیاند که از ای  یقیداگ 
اییراگ بشییکه دگ گوز بییه  ۶۰۰بشیکه دگ گوز یتعلییق بییه اعضییی  اوپییک و حییدود  

 کشوگای  غیر عضو اوپک و گابر  گوسیه اختصیص داش .
یوجیب   سیزیین بی نقش یحوگ  گوسییه  توافق اعضی  اوپک بی غیر عضو ای 

و ایی  گونید تیی     یسیر صیعود برگیردد   به ۲۰۱7شد تی قیم  نف  دوبیگ  دگ سی  
کیه   ۲۰۱۸زیین  ادایه پیدا کرد که برخ  اعضیی از توافیق خییگز شیدند. دگ سیی       

ایی  حیی  برخی  از     دگ دیگ دگ حی  نوسیین بیود.   ۸۰تی  7۰قیم  نف  دگ کینی  
ینظوگ سود بیشتر افرایش دادند و  ز شدند و عرضه نف  گا بهاعضی  از توافق خیگ

ای دگ کینی  نرو  قراگ گرفی  و دوبییگ  کشیوگای  عضیو اوپیک بیی        دوبیگ  قیم 
 ۱.۲بی یکدیگر توافق کردند که دگ یجموع  ۲۰۱۸تولیدکنندگین غیر عضو دگ نوایبر 

پیک و یییبق    اراگ بشکه آن گا اعضی او ۹۰۰ییلیون بشکه دگ گوز کیاش داند که 
. )نشیریه گوزانیه   آن به کشوگای  غیر عضو اوپک به گابر  گوسییه واگیذاگ شید   

 (۲۰۱۹ییگس، ۱ الملل  پالت ، صنع  نف  یوسسه بی 
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 ونقل . سیاست روسیه در حوزه حمل4-7

ونقل دگییی  خطوط لوله اس .  ای  صیدگات نف  و گیز عالو  بر حمل یک  از گا 
  بلندییدت اسی  و دگ ایی  نیوع     قراگدادایی رییق  خطوط لوله انتقیی  نفی  از ط  

ایی  کیه یعمیویً    شود و به خیطر امی  تحریم قراگدادای، ینیفع بلندیدت لحیا ی 
شود تأثیر  گو  قراگدادای  انتقی  نفی  و گییز از طرییق خطیوط لولیه       بسته ی 

از  یقراگدادای ای کمتر اسی  و یعمیویً ایی       ای گو  ای  قراگداد نداگد. تأثیر تحریم
شیوند. گوسییه یکی  از     ای یعیفی  گرفته و شییل حی  تحیریم نمی    سیزیین تحریم

ای  گاابرد  خود گا دگ حیطه حمل نقیل، انتقیی  نفی  و گییز از طرییق       سییس 
 قراگدادای  بلندیدت و خطوط لوله بود.

ای  خی  اصل  کشوگ گوسیه خیط لولیه نفی  خیی       یک  از خطوط لوله نف 
 ۲۵ حیدود  صیرف  بیی  شیرق   سییبر   نف  خیی   لوله خط اس . 1«سیبر  شرق »

 توسیط  ۲۰۱۲ دسیییبر  ۵ تییگی   دگ و کیلویتر تکمیل ۴۸۰۳ طو  به و دیگ ییلییگد
 شیرق  دگ نفتی   حیوز   ۱۳ از نف  خیی  سییبر  شیرق   . شد افتتیح پوتی  ویدیمیر
 ت  ان کی و گیز پیرو  اداگ   -ب  پ  گزنف ، ای  شرک  توسط و تولیدشد  سیبر 
 قییدگ  گوز دگ بشکه اراگ ۳۰۰ حداکمر گوسیه لوله، خط ای  افتتیح از گردد. قبل ی 
 صییدگات  ظرفیی   لولیه  ای  خیط  افتتیح بی ول  کند صیدگ گا ESPO نف  خی  بود

ESPO (۲۰۱۳ب  س ،  ج  ) .ییف  افرایش گوز دگ بشکه اراگ ۶۰۰ به. 
آن دگ ایراگ بشیکه دگ گوز    7۲۰ییلیون و  ۳ از کل صیدگات گوسیه دگ حدود

تولید و از طرییق خیط لولیه یعیروف دژبیی و دگییی         نواح  سیبر  غرب  و ولگی
یسیرای  اصیل  خطیوط    ۲گردد. دگ شکل  بیلتیک و دگیی  سیی  به اگوپی صیدگ ی 

 شد  اس . لوله انتقی  نف  خی  و گیز کشوگ گوسیه برگس 
  

                                                                                                                                 

1. Ocean Pacific – Siberia East (ESPO( 
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وگازدرروسیههایانتقالنفتپروژه.۲شکل

 
 JBC energy.com ینبع:

خط لوله انتقی  نف  خی  اوگا  بیه  جه  انتقی  پییداگ نف ،  دیگر خط لوله گوسیه
 کیلیویتر  دگ اختیییگ شیرک     ۸۹۰۰ییلکی  ای  خیط لولیه   بینی  دژپی اس .  اگوپی
بیه   تواند تی دو ییلیون بشیکه دگ گوز نفی  خیی  اوگا  گا    بود  و ی  1«ترن  نف »

 بیزاگای  اگوپی ینتقل نمیید.

 اجمالی وضعیت كشور ایران در حوزه نفت و گاز . بررسی5

داگا اسی .   گا جهین شد  اثبیت طبیع  گیز و نف  ذخییر تری  برگ  از برخ  ایران
. شیود  شنیخته ی  جهین دگ طبیع  گیز و نف  ذخیر  داگند  چهیگیی  عنوان ایران به
 برتیر  تولیدکننید   ۵نییر   و جهین دگ نف  برتر تولیدکنند  ۱۰ بی  دگ امچنی  ایران
 یشیاد  اس . قیبل ۱داگد که ای  ایر دگ نموداگ  قراگ طبیع  گیز

  

                                                                                                                                 

1. Transneft 
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۲۰17طبیعیگازشدهثابتشدهذخیرهدارندگانترینبزرگ.1نمودار

 
 .EIA.com. WWWینبع: 

 و یییعییت  سیییر  و گوز نفی   دگ بشیکه  ییلیون ۴.7 دگ حدود ۲۰۱7 سی  دگ ایران
ای   بر اسیس تخمی  .اس  کرد  تولید خشک طبیع  گیز یکعب فوت تریلیون 7.۲
 خی  نف  ذخییر بشکه ییلییگد ۱۵7 داگا  حدود ایران ، کشوگ۲۰۱۸ ژانویه دگ اولیه
 از %۱۳ حیدود  و جهیین  خیی   نفی   ذخییر از %۱۰ حدوددگ  اس  که شد  اثبیت
تولیید و   داید.  یی   اختصییص  خیود  بیه  گا نفی   سیزیین توسط شد  ذخیر  ذخییر

گیراگش سییینه اداگ    .)شید  اسی    برگسی   ۲یصرف نف  خیی  اییران دگ نمیوداگ    
 (۲۰۱۸اطالعیت انرژ  ایریکی، 

ایراننفتمصرفوتولید.۲نمودار

 
 .EIA.com. WWWینبع: 

 صییدگ  عراق و آذگبییجین اگینستین، ترکیه، به لوله خط طریق از گا طبیع  گیز ایران
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 اییران  ،۲۰۱7 سیی   دگ. کند ی  دگییف  ترکمنستین از گا گیز خود واگدات و کند ی 
 %7۳ حیدود  ،۲۰۱7 سی  دگ .اس  کرد  گیز صیدگ یکعب فوت ییلییگد ۴۵۰ حدود

 بیه  طبیعی   گییز  صییدگات . ایران به ترکییه بیود  اسی     طبیع  گیز صیدگات کل از
اسی  و   بود  یکعب فوت ییلیون ۳۶ گوزانه یتوسط طوگ به ۲۰۱7 سی  دگ اگینستین
 گا بیرق  و طبیع  گیز تجیگت اگینستین و ایران. اس  کرد  دگییف  برق آن دگازا 

گونید   ۳نمیوداگ  . کننید  یی   یبیدلیه  یییبی ، تعیویو و   ف  سیله ۲۰ قراگداد طریق از
 داد. واگدات و صیدگات گیز طبیع  ایران گا از طریق خطوط لوله نشین ی 

 ایرانطبیعیگازلولهخطصادراتوواردات.3نمودار

 
 .EIA.com. WWWینبع: 

 گاز طبیعی

تریلییون   ۳۳.۹ حیدود  ۲۰۱7شید  اییران از دسیییبر سیی       ذخییر گیز طبیع  ثیبی  
 ذخیییر  زا %۱7ایران  اس .گوسیه  بعد از دو  بود  و صیحب جییگی   یکعب فوت
. ر اوپیک گا دگ اختیییگ داگد  سیو  ذخییی   شد  گیز طبیع  جهین و بیش از ییک  اثبیت

سویی  تولیدکنند  گیز طبیع  خشک دگ جهیین   گوسیه یتحد  و ایران پ  از ایییت
ت  از کیل دگ   ۹.۵نردیک به  ۲۰۱7گیز طبیع  نیخیلص ایران دگ سی   دیتول . اس 
دگ تولیید آن  ت  وزن گیز طبیعی  خشیک بیود  و     7.۳که از ای  یقداگ  ۲۰۱7سی  

 (.Oil&Gas.۲۰۱۸نشریه ) اس  داشته افرایش %۹ دگ حدود ۲۰۱۶یقییسه بی سی  
 کیه  طوگ  بهشود  دگ داخل کشوگ یصرف ی ایران بیشتر گیز طبیع  تولیدشد  

. دگ ت  بیرآوگد شید  اسی     ۶.۹طوگ تقریب   به ۲۰۱7ایران دگ سی  داخل  یصرف 
ان گیزایی  سیوزاند  شید  و    گوند تولید گیز طبیع  ایران به امیرا  یییر   ۴ نموداگ
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 ای نفت  برگس  گردید  اس . شد  به ییدان گیزای  بیز ترگیق

هایمختلفایراندرسالدرطبیعیگازتولید.4نمودار

 
 .EIA.com. WWWینبع: 

 . موانع تجاری جمهوری اسالمی ایران با روسیه در حوزه نفت و گاز6

تولیید نفی  و گییز دگ جهیین     بی توجیه بیه نقیش کشیوگای  اییران و گوسییه دگ       
دگ  عیییل  تواند تأثیرگذاگتری  ای  یشترک دگ حوز  انرژ  ییین آن دو ی  امکیگ 
خصیوص دگ شیرایط فعلی      جمهوگ  اسالی  ایران بیشد. به و گوسیه گوابط ثبیت

ای  اییران داشیته بیشید. دگ     تواند نقش یهم  دگ یقیبله بی تحریم کشوگ، گوسیه ی 
 شود. ای  یختلف یشیاد  ی    صیدگات نف  کشوگ دگ دوگ گوند نرول ۵ نموداگ

 هایآمریکابرصادراتنفتایرانبهبازارهایمختلفتأثیرتحریم.5نمودار

 
 Argus.comینبع:

 ای  ییین دگ. داگند کشوگ دو گوابط دگ تأثیرگذاگ  نقش عییل چند گسد ی  نظر به



 1398تابستان♦ونهمبیستشماره♦مهشتسال♦راهبرداقتصادی144

گوابیط   گسیترش  دگ یمبتی   انیرژ ، نقیش   به یربوط ای  یعیدله گذشته، ای  سی  دگ
ذخیییر   داشت  جه  از ایران و گوسیه اس . داشته ایران و گوسیه سییس  و اقتصید 

 سیوخ   زیینی   و دگیییی   انتقی  و ونقل حمل گاارو  انرژ ، و سوخ  توجه قیبل

 آسییی   خیرگ،  دگییی   ینییطق  انیرژ   ینییبع  کنندگین تأیی  اشتراک ینیفع داگند و از

 گونید.  بیه شیمیگ یی     کننیدگین یهیم جهیین،    یصیرف  بیه  نردییک  خییوگ  و یرکر 

 و گوسییه  گوابیط  دگ یهمی   نقیش  حوز  انرژ ، دگ چندجینبه ای  تجیگ  امکیگ 
توان گویکرد گقیبت  جمهوگ  اسیالی  اییران بیی     داگد. شیید اولی  یینع گا ی  ایران

جیی  گقیبی  بیی     گوسیه دگ کسب سهم بیزاگ نف  دانس . اسیتراته  امکییگ  بیه   
ایی ایجیید نمییید.     ای  ینیسب  برا  کشوگ دگ دوگ  تحیریم  تواند فرص  گوسیه ی 
وییه  نفی  خیی      ینه بهخیوگیی ای  خی  نف یشیبه  اوگا  شیخص گوسیه نف  خی 
ایی   تیر از آن  سبک ایران و سبک بصر  بیود  و ازنظیر سیولفوگ شییری      ،دب  ،عمین
اسی . لیذا بیر ایی  اسییس       %۱.۳۰و سولفوگ آن  ۵۵/۳۱برابر  1«ا  پ  ا » .اس 

امواگ  بی توجه به نردیک  یشخصیت فن  نفی  گوسییه بیه نفی  اییران امیواگ        
جی  امکیگ  یشترک بود  اسی .   بیزاگ بهگویکرد دو کشوگ گقیب  دگ کسب سهم 

 دگ اگوپیی نف  خی  اوگا  دگ  گین اصل واگدکنند اداگ  اطالعیت انرژ  بنیبر گراگش
ای  اس  که  توجه قیبلنکته  اند. بود کشوگای  آلمین و الند و لهستین  ۲۰۱۸ سی 

 ایی  آذگبییجیین و قراقسیتین گا واگد نمیود  و پی  از      گوسیه یقداگ  از نف  خی 
صییدگ   دوبییگ  ای گا به نی  نفی  خیی  اوگا     ای  خود آن یخلوط کردن بی نف  خی 

نیر بیع  شد  اسی  کیه گوسییه عالقیه     آیریکی کند. تحریم نفت  ایران از سو   ی 
امچنی  دویی  یینع ای  یهیم نییر    .خود به واگدات نف  از ایران گا نیر ابراز نمیید

یدیری  حییکم دگ وزاگت نفی  بیرا  اعطیی      توان به گویکرد عد  جدی  دگ  ی 
دگ  ینید  خیود گا   ایی عالقیه   طرف گوس  دانسی . گوس  ای  نف  و گیز به پروژ 
انید   ای  یختلیف نشیین داد    ای گیز  کشوگ دگ دوگ  گذاگ  دگ حوز  ییدان سریییه

ویه  بی توجه به یوقعی  ینیسب ایران برا  وگود به بیزاگای  برگ  نف  و گییز   به
ند یذاکرات یختلف  گا داشته اس . ای  دگ حیل  اس  که گویکیرد ییدیران   نظیر ا

                                                                                                                                 

1. API 
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ایی   صنع  نف  ایران، توجه به کشوگای  اگوپیی  نظیر توتی  و اولوی  دادن به آن
فرض امکیگ  بی شیرک  داگا  تکنولیوژ  پیشیرفته اسی .      بی دگ نظر گرفت  پیش

شرک  توتی  اشیگ  نمود. لذا  توان قراگداد فیز ییزد  پیگس جنوب  بی برا  نمونه ی 
کشوگ ایران گا بی توجه به سییبقه یشیترک    گویکرد یذکوگ بیع  شد  اس  گوسیه،

عنیوان امکییگ    گذاگ  و یعییالت تجیگ  گذشته دگ حوز  نف  و گیز به سریییه دگ
 جد  تلق  ننمیید.

 خام ایران های بازارهای نفت تحریم

گردد: بیزاگ آسییی، یدیترانیه    اصل  تقسیم ی خی  ایران گا به سه گرو   بیزاگای  نف 
اند از چی ، انید و   تری  بیزاگ یشتریین آسییی  ایران عبیگت غرب اگوپی. یهم و شمی 

جنوب . کشوگای  یونین، اس ینیی، ترکیه و ایتیلیی از یشتریین بیزاگ یدیترانه کشوگ  کر 
اسی . یییران صییدگات    غرب اگوپی نیر شییل الند و فرانسیه   بیشند. بیزاگ شمی   ی 

ایی  نفتی     )قبل از وضع یجیدد تحیریم   ۲۰۱7نف  و ییعینیت نفت  ایران دگ سی  
 ۲۰۰ییلیون بشکه دگ گوز بود کیه ایی  حیدود     ۵/۲طوگ یتوسط  توسط ترایپ( به

چیی  و انید حیدود     ۲۰۱7اس . دگ سی   ۲۰۱۶اراگ بشکه بیشتر از ییینگی  سی  
جنیوب    اند و ترکیه و کر  خود اختصیص داد دگصد از کل صیدگات ایران گا به  ۴۳

سیهم   ۴اند. دگ شکل  توجه  گا به خود اختصیص داد  دگ طو  ای  سی  حجم قیبل
 داد. گا به تفکیک کشوگای نشین ی بیزاگای  نف  ایران 

۲۰17خامایرانبهتفکیککشوردرسالبازارهایصادراتنفت.4شکل

 
 کیینبع: اداگ  اطالعیت انرژ  آیری
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 7/۲ژوئی  بیه حیدود     ۲۰۱۸صیدگات نف  خی  و ییعینیت گییز  اییران دگ سیی     
اراگ بشیکه دگ گوز بیشیتر از    ۳۰۰ییلیون بشکه دگ گوز گسید که ای  ییران حدود 

ای  یی  یه( اسی . ایی  دگ    ییینگی  دگ چهیگ یی  او  ای  سی  )قبل از اعال  تحریم
 ۹/۱خی  و ییعینیت گیز  ایران بیه  صوگت  اس  که دگ یی  س تییبر، صیدگات نف  

ایی    ای  گوند نرول  صییدگات نفی  دگ سیی     .ییلیون بشکه دگ گوز کیاش ییف 
تیری  سیط  خیود گسیید       که گقم آن به پیییی   طوگ  ادایه ییف  به ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸

 (۲۰۱۹الملل  صنع  نف  آگگوس،  اس . )نشریه ییاینه بی 
یمنوعیی    انید از:  یکیی عبییگت  ایی  حیوز  نفی  توسیط آیر     تری  تحریم یهم

، ای  اگوپییی (  یمنوعی  خرید از ایران )توسط شرک ، واگدات از ایران )به اگوپی(
)توسیط   یمنوعی  تأیی  یییل  ، ای  اگوپیی ( )توسط شرک  ونقل یمنوعی  حمل

 .ای  اگوپیی ( )توسط شرک  یمنوعی  بیمهو  ای  اگوپیی ( شرک 

 روسیه در حوزه نفت و گازهای ایران از  . درس آموخته7

 بازار گاز -الف

گیذاگ    سریییه ای  برگ  حوز  انرژ ، بی تغییر استراته  یینند بقیه شرک  گوسیه
الملل  نظیر گویی  داچ شل، ان  و ... از نفی  بیه گییز نییر گاابیرد       ای  بی  شرک 

ز  ای  گی خود گا تغییر داد  اس  و دگ ای  گاستی بر اسیس آنچه دگ بخش سییس 
برداگ  تولید گیز گا  گوسیه گفته شد، برا  ایفی  نقش دگ بیزاگای  آت  انرژ  بهر 
 بی گوسیه گاابرد اولی  دگ ییدان یییل ای  کشوگ گا از یدت  پیش آغیز نمود  اس .

 بییزاگ  دگ ج  ان ونقل ا  بر اسیس قیبلی  حمل قیبلی  توسعه و تنوع بیزاگ به توجه
ایی  یحصیو     دگزیینیه تولیید   زیید  گذاگ  گوسیه سریییهبود  اس .  جهین  آت 
 دگصیدد توسیعه   صییدگات گییز   بیزاگایی و  گسترش حی  حیضر بی دگ و داد  انجی 
بیر اسییس امیی     . یطلوب یوگدنظر اسی   کشوگای  بی اقتصید  و سییس  گوابط

المللی    ای  گوسیه دگ یعییالت بیی   زن  سییس  گوسیه دگ حوز  گیز، قدگت چینه
اثیر   ای  غرب دگ حوز  نف  و گیز گا بی   و گوسیه توانسته تحریم ییفته سترشگا گ

توانید   که ایران نیر ازنظر ینیبع گیز داگا  ذخییر غن  گیز  اس  یی   کند. ازآنجیی 
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ای  یختلف صیدگات گیز نظییر خیط لولیه و ییی تولیید ا  ان جی ،         بی ایجید کینی 
ق گوابط سییس  و اقتصیید  خیود بیی    بیزاگای  خود گا گسترش داد  و از ای  طری

 جهین گا گسترش داد  و اینی  کشوگ افرایش ییبد.

 حوزه روابط اقتصادی -ب

سیز  اقتصید کشوگای  غرب  به ینییبع   یک  از گاابردای  گوسیه استراته  وابسته
نف  و گیز از طریق خطوط لوله اس . گوسییه بیی صییدگات از طرییق خیط لولیه       

صنییع اگوپیی  گا به خود وابسته کرد  و چیون خیط    اگوپی، صیدگات  نف  و گیز به
گذاگ  یشترک بی  گوسیه و اتحیدیه اگوپی صوگت گرفته، ایکیین بیه    لوله بی سریییه

ام زدن قراگدادای و اخال  دگ صیدگات نف  و گیز گوسیه یمک  نیس . ای  الگیو  
ان پیکستین و اند گذاگ  یشترک دگ خطوط لوله ایر برا  ایران نیر از طریق سریییه

و تقوی  صیدگات گیز از طریق خط لوله گیز به ترکیه و ازآنجی بیه  بییزاگ اگوپیی و    
تواند اینی  صیدگات گییز   اس  و ی  عمل  امچنی  وابستگ  صنییع ترکیه و اگوپی

 کشوگ گا حف  کرد  و سهم بیزاگ ایران گا نیر گسترش داد.

رژی عاملی برای افززای  درآمزدهای   المللی ان گسترش روابط با نهادهای بین -ج

 نفتی

دگآییدای  نفتی  کشیوگای      ۲۰۱۶تی  ۲۰۱۴ای   سط  پییی  قیم  نف  ط  سی 
تولیدکنند  نف  اوپک گا کیاش داد  و ای  کشوگای گا بیی کسیر  بودجیه یواجیه     
نمود  اس . از طرف  اختالف ییین برخ  از اعضی  اوپک یینع از توافق اعضی ای  

نییر بیی کسیر      کیاش حجم تولید گردید  بود. دگ ای  یییین گوسییه  سیزیین برا  
تنهیی  ام ایکین تعدیل قیمی  نفی  دگ بیزاگایی      بودجه شدید  یواجه بود و به

الملل  گا نداش . بی توجه به ینیفع گوسیه و وابستگ  دگآید یل  آن بیه نفی ،    بی 
ایی  سییسی     ایرنی  سیز  ییین تولیدکنندگین اوپیک، از گ  ای  کشوگ بیادف اجمیع

عنوان ابراگ  برا  کنتر  قیم  نف  و تعدیل کسر  بودجه نیش  از اف  قیم   به
عنوان ابراگ   توان اوپک گا به توان دگ یحیسبیت خود، ی  نف  استفید  نمود. لذا ی 

نظر گرف . ایران نیر  دگ بیزاگای  نییطلوب بیزیگران  قدگتمند برا  تعدیل سییس 
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ایی  نظیر اوپیک و یجمیع صییدگکنندگین گییز و بیی       فید  از سیزیینتواند بی است ی 
ایجید ینیفع یشترک پییداگ بیی کشیوگای  عضیو اوپیک و اوپیک پیالس از طرییق        

گذاگ  یشترک برا  تعدیل قیم  دگ بیزاگ نف ، نقش یهمی  گا دگ کنتیر     سییس 
 ی کند.کنندگین برخوگداگ اس ، ایف ا  برا  یصرف قیم  نف  که از اامی  ویه 

 گذاری مشترک حوزه سرمایه -د

ایی  داخلی     الملل  دگ حیوز  شیرک    ای  بی  شراک  بی شرک  یس یبیسگوسیه 
الملل  گا به ینیبع انرژ  خود وابسته سیخته تیی از ایی     ای  بی  خود، ینیفع شرک 

بیرا    گوسییه نمییید.   طریق قدگت گوسیه گا دگ یقیبیل کشیوگای  غربی  تعیدیل     
از طرییق واگیذاگ  بخشی  از سیهی       المللی   ایی  بیی    ی شیرک  تقوی  اگتبیط بی 

به نفی  و گییز    ای گا الملل  وابستگ  آن ای  بی  ای  دولت  خود به شرک  شرک 
یراحیل تولیید و فیروش نفی  و      ای  کشیوگ گا افیرایش داد و بیر امیی  اسییس     

ایی  آن بیی یوانیع کمتیر  یواجیه گردیید  اسی  و از ایی  طرییق تیأثیر            فرآوگد 
ای  حوز  نف  و گیز گا کمتر کرد  اس . انگییر  گوسییه بیرا  تعیییل بیی       یمتحر

طیوگ یسیتقل    دس  آوگدن فنیوگ  اس  تی بعد به الملل  نف  یی به  ای  بی  شرک 
ایی و دگ ایی     صیدگات گیز و نف  آن از آن استفید  کنند یی دسترس  ییفت  به شبکه 
 دو زیینه، یعمویً سییس  دس  بیی گا داگد.

اییی  نفتیی  و  توانیید بییی واگییذاگ  دگصیید  از سییهی  شییرک  ایییران نیییر ییی 
ایی  نفتی  نظییر     الملل  و نیر خرید سیهی  شیرک    ای  بی  پتروشیمییی  به شرک 

ای  اقتصید  یتقیبیل و ینییفع    پیییشگی  و پتروشیم  دگ کشوگای  دیگر، شراک 
تمبیی  و   ودش گایشترک ایجید کند و بی ای  کیگ بخش  از حجم صیدگات نفت  خی 

گیذاگ ، گوسییه دگ بعضی  از     اینی  دگآید پییداگ ایجید کند. دگ ای  گاابرد سریییه
اقدا  به خرید پیییشگی  نظیر پیییشیگی  اسییگ     انرژکشوگای  داگا  یصرف زیید 

 اند کرد  اس .

 استفاده از ظرفیت كشورهای تحریم شده -و

ای  دوجینبیه بیی    ه ای  کشوگ امکیگ ای  نفت  غرب علی  گوسیه بی توجه به تحریم
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نظیر ونروئال و کر  شمیل  گا دگ برنیییه   اند بود کشوگایی  که یوگد تحریم آیریکی 
 بی توجه به ینیفع گاابیرد  خیود بیی    گوسیهاگتبیط  کیگ  خود قراگداد  اس . دگای 

 بیه  .نمود  اس  دفیع ونروئال ای  ای  کشوگ دگ شرک  گذاگ  یه سریی از توان تمی 
ایی،   گسد ایجید گروا  یتشکل از کشوگای  تحریم  و ادایه یبیدیت بی آن نظر ی 
ایی    ای  آیریکی، بی نقش یحوگ  گوسیه از جه  دوگ زدن تحریم گغم تحریم عل 

 ای  ییل  بسییگ حیئر اامی  اس . سیستم

 گسترش خط لوله عامل تأمین امنیت تقاضای بلندمدت نفت و گاز -ه

وط لوله انتقی  نف  از طریق قراگدادای  بلندییدت اسی  و ینییفع    خط که ی ازآنجی
شود تیأثیر    ایی  که یعمویً بسته ی  ، به امی  دلیل تحریمکند  یبلندیدت ایجید 

گو  قراگدادای  انتقی  نفی  و گییز از طرییق خطیوط لولیه نیداگد. یعمیویً ایی          
شوند. گوسیه  ای یعیفی  گرفته و شییل حی  تحریم نم  از سیزیین تحریم قراگدادای

ای  گاابرد  خود گا دگ حیطه حمل نقیل، انتقیی  نفی  و گییز از      یک  از سییس 
اگتبییط از کیل صییدگات     طریق قراگدادای  بلندیدت و خطوط لوله قراگداد. دگای 

که دگ نواح  سیبر   آن اراگ بشکه دگ گوز 7۲۰ییلیون و  ۳ نف  گوسیه، دگ حدود
بود  اس  گا از طریق خط لولیه یعیروف دژبیی و دگییی  بیلتییک و       غرب  و ولگی 

گردد. امچنی  سییس  گوسیه دگ  دگیی  سیی  به اگوپی توسط خطوط لوله صیدگ ی 
یوگد کشوگای  برگ  اسیی  شرق  نظیر چی  نیر امی  بود  اس  که بی صییدگات  

نمییید. اییران      پییداگ تقیضی  نف  خود گا فراام ی نف  از طریق خط لوله، اینی
  یشترک و اتصی  به ایی  خطیوط، بیه صییدگات     ای نییه تفیامتواند بی ایجید  نیر ی 

 نف  خی  خود، کمک نمیید.

 دیپلماسی فعال انرژی روسیه در قبال كشورهای نزدیک و همسایه -ی

 دگصیحنه ایی     آنگوسیه بی توجه بیه نردیکی  برخی  از کشیوگای و حتی  اامیی      
الملل  دگ تالش برا  ایجید اگتبیط از طریق فعیلی  دگ حوز  انیرژ  اسی . دگ    بی 

برخ  یواگد استفید  از خط لوله صیدگات  گوسیه برا  کشوگایی  نظیر ترکمنسیتین  
گیردد. دی لمیسی  فعیی  دگ خصیوص امکییگ  انیرژ  بیی         یک فرص  تلق  یی  
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کمنستین و ... حضوگ گوسیه گا دگ بیزاگایی   کشوگای  امسییه یینند آذگبییجین، تر
 داد.   ی ا  آن گا افرایش  الملل  گسترش داد  که ای  ایر قدگت ینطقه بی 

 بندی جمع

خییگج  آن گا بیی سیییر     گوابیط  و انیرژ   بخیش  آیریکی علیه گوسییه،  ای  تحریم
خیود گا   یشییگک   غرب  ای  صوگت که شرک  به ای  . یتأثر نمود  اس  کشوگای

داگد و صییدگات نفی  و    تیوجه   قیبل سهی  ای آن دگ گوسیه که ای  زیرسیخ  دگ
. گا یحیدود نمودنید   کشوگ از خیگز دگ انرژ  آن ای  امچنی  پروژ  و گوسیه گیز

 ایی  کشیوگای دگ   که بیشیتر  آسییی  گوسیه بی برقراگ  دی لمیس  فعی  بی کشوگای 
آسیییی    گذاگ  کشیوگای   سریییه جذب اند، دگ حی  کرد  یقیوی  ای تحریم یقیبل

انتقیی   . اس  جبران نمود  غرب  گا بی کشوگای  گوابط گاابرد کیاش بود  و بی ای 
نف  از طریق خطوط لوله از عوایل تأیی  اینی  تقیضی  نف  گا به امرا  داشته و 

شود تأثیر  گو  قراگدادای  انتقی   ایی  که یعمویً بسته ی  به خیطر امی  تحریم
ایی    و گیز از طریق خطوط لوله نداگد. بر ای  اسیس گوسیه یک  از سییسی   نف 

گاابرد  خود گا دگ حیطه حمل نقیل، انتقیی  نفی  و گییز از طرییق قراگدادایی        
المللی  دگ گوسییه از    ایی  بیی    افرایش نقش شیرک   بلندیدت و خطوط لوله بود.
یییفت  بیه شیبکه     دس  آوگدن فنییوگ  ییی دسترسی     استراته  ای  کشوگ برا  به 

سیز  نفی  یوگدنیییز کشیوگای      عالو  وابسته ای اس . به صیدگات گیز و نف  آن 
عنوان اایر    امسییه و حت  ینطقه خیوگییینه و اگوپی برا  استفید  از نف  و گیز به

 قدگت از گاابردای  اصل  گوسیه اس .
گ بیی  تری  برنییه عملییت  دگ حیوز  نفی  و گییز یشیترک کشیو      برخ  از یهم

اولی  امکیگ  بسییگ ضروگ  بیی گوسییه    ای  ذیل بیشد. تواند دگ حوز  گوسیه ی 
انعقید قراگداد دوجینبه بینک  یی پیمین یبیدله بیشد تی از ای  طرییق کمبیود اگزایی     

الملل  اقتصید کشوگ گا بی توجه به یمنوعی  انتقیی  اگز جبیران شیود. بیه ایی        بی 
صوگت گوبل انجی  گییرد و طیرف      از گوسیه بهصوگت که خرید کییای  واگدات 

گوس  نیر بی گیی  خریدای  خود گا انجیی  داید. ایکیین پوشیش گیسیک کییاش       
  الملل  اگز وجود داگد. ای  بیزاگ بی  اگزش گوبل نیر بی استفید  از گوش
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ای  یقیبله  استفید  از خطوط لوله صیدگات نف  و سواپ بی گوسیه یک  از گا 
اراگ  ۳۰۰اگتبیط خط لوله نفت  نکی به تهران داگا  ظرفی   اس . دگای ای  بی تحریم

ایراگ بشیکه    ۶۰تیی   ۵۰توان برا  صیدگات  بشکه دگ گوز اس  از ای  خط لوله ی 
 ۲کیی گوسیه به اگوپی استفید  نمیود کیه ایی  یییران دگ ییی  حیدود        دگ گوز از ییچ

 ۱۰۰یق خیط لولیه گوسییه    شود. دگ حی  حیضر ترکمنستین از طر ییلیون بشکه ی 
جیی  نفی     اراگ بشکه دگ گوز صیدگات داگند. ایکین سوآپ نفت  نفی  اییران بیه   

صیدگات  به اسیگ اند و دگ یقیبیل صییدگات نفی  گوسییه بیه چیی  وجیود داگد.        
ایی  که گوسیه دگ ینییطق یختلیف سیهییداگ     امچنی ، صیدگات نف  به پیییشگی 

ییبید کیه گویکیرد گقییبت  کشیوگ دگ       ق ی ای اس  ای  یوضوع دگ صوگت  تحق آن
 حوز  سهم بیزاگ بی گوسیه، تبدیل به گویکرد امکیگ  گردد.

بی پیکستین اس  ای  دگ حییل  اسی     گوسیه دگ حی  انعقید قراگداد ا  ان ج 
که کشوگ ایران داگا  قراگداد صیدگات گیز به پیکسیتین از طرییق خیط لولیه بیود       

تی یرز ای  کشوگ نیر کشید  شد  ایی طرف پیکسیتین    اس  و خط لوله انتقی  تقریبیً
به تعهد خود برا  سیخ  خط لوله انتقی  عمل ننمیود  و یشیکل یییل  گا عیییل     

گیذاگ  خیط    تواند دگ سیریییه  اصل  آن یطرح کرد  اس . دگ ای  گاستی گوسیه ی 
ه انید  یند به صیدگات گیز ب عالو ، گوسیه عالقه لوله داخل پیکستین کمک نمیید. به

ایی نییر ییذاکر      از طریق خط لوله چیبهیگ به اند اس  و دگ ای  خصوص بی اند 
 تواند بی یشیگک  گوسیه انجی  گردد. نمودند. ای  پروژ  نیر ی 
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