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  ايران انرژيامنيت منطقه خزر و  مديريت انرژي ابعاد ژئواكونوميكي

  
 يونس خداپرست1، محمد صيادي2

  دانشكده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، ايران
u.khodaparast@gmail.com 

  

  

  

  چكيده

هاي حياتي انرژي و منطقه خزر يكي از مناطق مهم ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيك جهان به لحاظ وجود منابع غني انرژي، عبور شريان
در مناسبات ژئوپليتيكي حوزه انرژي، درياي خزر و خليج فارس اي پيرامون آن است. اي و فرامنطقهقرار گرفتن بازيگران مؤثر منطقه

المللي حاكي از افزايش اهميت منطقه خزر در و بسياري از برآوردهاي بين دكنندر تأمين انرژي جهاني ايفا مينقش غيرقابل انكاري 
به حوزه صادرات نفت و گاز  شدن ليتبدظرفيتي كه براي  واسطهبه اين منطقههاي آتي است. آينده بازار جهاني انرژي طي دهه

المللي و بازيگران هاي بينجهاني انرژي حايز اهميت شده است و حضور شركت هاي اخير براي بازارهايطبيعي دارد، در دهه
توان از اين منظر توجيه كرد. ايران نيز به عنوان يكي از بازيگران مهم اين حوزه از اي در اين حوزه را مياي و فرامنطقهمنطقه
شمال به  دوريكر ريآزاد و قرار گرفتن در مس يهابه آب يدسترسهاي فراواني نظير ممتاز و مزيت يكيتيو ژئوپل ييايجغراف تيموقع

با اين حال نتايج تحقيق حاضر  .را بر عهده گيردمنطقه  مديريت انرژي اين تواندها ميگيري از آنبرخوردار است كه با بهره جنوب
ي استفاده نمايد و در برداشت از منابع هاي خود به خوبكنون نتوانسته از ظرفيتهاي گسترده تادهد كه ايران به رغم مزيتنشان مي

نفت و گاز درياي خزر موفق ظاهر نشده است؛ حال آنكه ساير رقبا با حداكثر توان در حال برداشت نفت و گاز از درياي خزر هستند. 
رت خارجه و نيز گذاري مناسب و همسو از سوي وزارت نفت و وزاريزي، ديپلماسي فعال و سياستاز اين رو الزم است كه با برنامه

گذاري در اكتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز حوزه خزر، سهم ايران از اين منطقه افزايش يابد كه در اين صورت امنيت سرمايه
 انرژي و به تبع آن امنيت ملي ايران نيز بهبود خواهد يافت.

                                                 
  دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران دانشجوي دكتري اقتصاد نفت و گاز، -١ 

  دانشگاه خوارزمي، تهران استاديار دانشكده اقتصاد، گروه اقتصاد انرژي و منابع، -٢ 
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  ژئوپليتيك و ژئواكونوميك، انرژيدرياي خزر، امنيت  :واژگان كليدي

 JEL :F1, Q0, Q1طبقه بندي 

  

  مقدمه
هاي اقتصادي و سياسي هاي اصلي رشد و توسعه اقتصادي كشورها، از جايگاه مهمي در سياستعنوان يكي از محركانرژي به

ويژه در كشورهاي هايي كه طي چند دهه اخير، بهرغم تالششود. بهجوامع برخوردار است و روز به روز بر اهميت آن افزوده مي
همچنان از منابع مهم سبد انرژي در جهان به شمار  گاز ونفت  است، آمده عمل بهصنعتي براي تنوع بخشيدن به منابع انرژي 

روند. در مناسبات انرژي و ژئوپليتيكي حوزه انرژي، مناطق خليج فارس و درياي خزر نقش غيرقابل انكاري را در تأمين انرژي مي
هاي المللي حاكي از افزايش اهميت منطقه خزر در آينده بازار جهاني انرژي طي دههاز برآوردهاي بين. بسياري دكننجهاني ايفا مي

هاي گذشته به لحاظ اقتصادي داراي ارزش و اهميت خاصي بوده، اما با كشف منابع آتي است. اگرچه منطقه درياي خزر از زمان
ين منطقه و همچنين فروپاشي نظام كمونيستي شوروي، اهميت و موقعيت هاي مهم انتقال نفت و گاز از انفت و گاز، عبور شريان

  ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك اين منطقه افزايشي دوچندان يافته است.
گيري هاي دور، شكلهزار كيلومترمربع مساحت دارد و از گذشته 360اي آبي است كه بيش از درياي خزر در شمال ايران، پهنه

داري، ماهيگيري، است. جنگل خورده گرهبا حيات اين دريا به نوعي ايران  قلمروي در خزر درياي پيرامون ليساح هاياستقرارگاه
دريايي، واردات، صادرات و تجارت با بنادر ساحلي آن از  ونقلحملكشاورزي و استفاده از سواحل آن در بخش صنعت گردشگري و 

ترين درياچه جهان، در يك دهه اخير بزرگ عنوانبهمسايل مربوط به درياي خزر  ديرباز ساختار اقتصادي منطقه را شكل داده است.
نقاط استراتژيك جهان و كانون توجه  نيترمهمكه در حقيقت، يكي از شده  ليتبدالمللي هاي مهم صحنه بينبه يكي از چالش

به حوزه صادرات نفت و گاز طبيعي  شدن ليبدتظرفيتي كه براي  واسطهبههاي جهاني است. منطقه خزر كشورهاي منطقه و قدرت
 يهارساختيزفقدان  از جملههاي اخير براي بازارهاي جهاني انرژي حايز اهميت شده است. البته عوامل متعددي دارد، در دهه

ي ساحلي، ظرفيت اين منطقه هادولتبين كافي براي صادرات، عدم توافق در خصوص مسيرهاي صادراتي جديد و منازعات مرزي 
  ).1384(دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه  كنديمرا تهديد 

نقشي  توانديم، جايگاه مهمي در امنيت ملي ايران از منظر اقتصادي و سياسي دارد و رگذاريتأثي استراتژيك و احوزه عنوانبهانرژي 
، اهميت منطقه خزر تنها به منابع نفت و گاز خالصه نيا وجود بان ايفا كند. المللي ايراي و بينامنطقهكليدي در ارتقاي جايگاه 

پردازيم. با توجه به ي دارد كه در اين تحقيق به آن ميفردمنحصربهشود و اين منطقه اهميت ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك نمي
هاي جاري مرتبط با اين مباحث و موضوع نيترمهمتالش شده است تا برخي از  مقالهاهميت مسايل مربوط به درياي خزر، در اين 

تحقيق، اهميت اقتصادي و  اولويژه از منظر امنيت انرژي مورد بررسي قرار گيرد. در همين راستا، پس از مقدمه، در بخش حوزه، به
بازيگران  ي وانرژ منظر از خزر يايدر منطقه تياهمدوم و سوم،  گيرد. در بخشمورد بررسي قرار مي خزر يايدر منطقه يكيتيژئوپل
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 نفت منابع تيوضعشود. همچنين در اين بخش، روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان بررسي مي اصلي اين حوزه، يعني ايران،
قيق، گيرد. در بخش چهارم تحها و روند آتي مورد توجه قرار ميگذاريبرداري، ميزان سرمايهاز منظر ميزان بهره خزر منطقه گاز و

شود و در بخش پنجم تحقيق، نقش منطقه درياي خزر در ترين تهديدهاي امنيتي منطقه درياي خزر بررسي ميبرخي از مهم
 شود.گيري ارايه ميبندي و نتيجهگيرد. در خاتمه، جمعتأمين امنيت انرژي كشور مورد بحث قرار مي

  اهميت اقتصادي و ژئوپليتيكي منطقه درياي خزر - 1
باعث شده است اين منطقه كانون توجه موضوع و همين  بودههاي جهان ترين قسمتيكي از مهم نظر استراتژيك، خزر ازدرياي 

لحاظ ژئوپليتيكي در چهارراهي واقع شده است كه چندين سيستم منطقه خزر به  .باشد هاي جهانياي و ابرقدرتهاي منطقهقدرت
، قفقاز و در طرف ديگر، آسياي طرف كغرب آسيا، در يجنوب ، اروپا و از سوي ديگر، سوكيكند؛ از اي را به يكديگر متصل ميمنطقه

 و شيالتي امور و ماهيگيري عمليات به خزر درياي ويژگي و اهميت گذشته، قرن اواسط تا كلي طوربه سازد.مركزي را به هم مرتبط مي
 استخراج و اكتشاف ،آن پي در و دريااين  در نفتي هايچاه و هاهزحو شناخت با رفتهرفته اما ،بودمنحصر  كشتيراني و دريايي ونقلحمل
  .يافت افزايش آن استخراج و گاز و نفت ذخاير وجود لحاظبه  دريا اين تجاري و اقتصادي اهميت بعد، به 1947 سال از نفت

ترين عامل شده انرژي، مهم در خصوص اهميت اقتصادي و ژئوپليتيك درياي خزر بايد خاطرنشان كرد كه ذخاير تازه كشف
تبديل  هاي ديپلماتيك و اقتصادي بيشترصحنه فعاليتبه را  و آنبخشي به موقعيت ژئوپليتيك و ژئواكونوميك منطقه بوده اهميت

مثابه صادركننده عمده بهگيري و مشاركت كشورهاي ساحلي خزر، اين ناحيه به نحو چشم با همكاري فعالطوري كه كرده است، به
. در واقع، ذخاير نفت و گاز نقشي حساس داردنيز و در صدور گاز به اروپا است شده  نفت خام و گاز به بازارهاي انرژي جهاني ظاهر

سو، اين ذخاير در اثر وپليتيك اين منطقه داشته است. از يكآسياي مركزي، رابطه دوجانبه و مستقيمي با وضعيت ژئ - منطقه خزر
هايي در استخراج و انتقال به بازارهاي جهاني مصرف مواجه بوده و از سوي ديگر، وجود اين هاي ژئوپليتيك با محدوديتپيچيدگي

  .ذخاير بر اهميت ژئوپليتيك منطقه افزوده است

  بازيگران حوزه ژئوپليتيك درياي خزر  - 2
اند از: آذربايجان از حوزه قفقاز، تركمنستان و قزاقستان از حوزه آسياي ه خزر متشكل از چهار حوزه ژئوپليتيك است كه عبارتحوز

مركزي، روسيه در شمال و ايران در جنوب كه عالوه بر برخورداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و صنايع نفتي، مسيري ارزان و كوتاه براي 
رو، بايد مسايل خزر را دهند. ازاينگاز حوزه خزر است. اين كشورها در مجموع، كانون امنيتي درياي خزر را تشكيل مي انتقال منابع نفت و

اي گر فرامنطقههاي چهار حوزه ياد شده دانست كه در دو حوزه غربي و شرقي نيز با نيروهاي مداخلهحاصل تركيب اختالفات و ديدگاه
  .گيرددهد. در ادامه نقش هر يك از بازيگران مورد بررسي قرار ميگرايي را شكل مياي از رقابت و همهخورد و الگوي پيچيدپيوند مي

  ايران -2-1
ايران در زمينه رژيم حقوقي درياي خزر به دنبال حاكميت مشترك بر منابع انرژي است، اما چنانچه قرار باشد بستر دريا تقسيم 

دريا، يعني تقسيم مساوي آن بين پنج دولت ساحلي است. سهم ايران در تقسيم درياي خزر درصد از بستر  20شود، ايران خواهان 
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درصد  20درصد است و در صورت مشاركت به  6/13درصد و براساس اصل خط مياني،  11براساس خط مرزي آستارا ـ حسينقلي، 
قاره فارس، درياي خزر و شبه ستراتژيكي كه بين خليجنظر از منابع نفتي درياي خزر، ايران به دليل موقعيت ايابد. صرفافزايش مي

  ه در اين حوزه داشته و دارد.كنندهند دارد، همواره نقشي كليدي و تعيين

  روسيه -2-2
درصد از كل  5/2درصد از ساحل درياي خزر و حدود  30فدراسيون روسيه، در قسمت شمالي درياي خزر قرار دارد. اگرچه اين كشور 

هاي انتقال انرژي از اين منطقه تا حد امكان از قلمروي اين كشور عبور كنند. كوشد تا لولهذخاير اين دريا را در اختيار دارد، اما همواره مي
هاي اورال و فالت سيبري قرار گرفته است، اما دولت ياد شده از بستر درياي خزر و ذخاير نفتي روسيه در سيبري غربي، بين كوهبخش اعظم 

 .آيندحوزه درياي خزر به شمار ميترين فعاليت نفتي روسيه در كند كه عمدهاطراف جمهوري خودمختار داغستان نيز نفت استخراج مي

  آذربايجان -2-3
درصد نفت اتحاد شوروي را  75ميالدي،  1940اي طوالني در استخراج و صدور نفت دارد. اين كشور در دهه جان سابقهآذرباي
كرد، اما با كشف نفت در مناطق اورال و سيبري، سهم آذربايجان در تأمين نفت اتحاد شوروي كاهش يافت (هاشمي، تأمين مي

هاي بزرگ نفتي، گوي سبقت را در استخراج برآمده با جذب همكاري شركت آذربايجان نخستين كشوري است كه درصدد ).1381
ويژه آمريكا برخوردار بوده است (جاسبي، هاي زياد محافل رسمي غرب و بهدر همين راستا از حمايت طبعاًذخاير نفتي بربايد و 

هاي خود بوده است. در ي انتقال فرآوردههاي آزاد، به دنبال مسيري برا). اين كشور به دليل عدم دسترسي مناسب به آب1381
 5جيحان - تفليس -و خط لوله ديگر، باكو 4سوپسا -، مسير غربي يا خطوط لوله باكو3نووروسيسك -حال حاضر سه خط لوله باكو

 ).1384شود (مستقيمي، ه منتهي مياست كه از باكو آغاز و از طريق تفليس در گرجستان به بندر جيحان در سواحل تركي

  قزاقستان -2-4
آيد. ميليون كيلومترمربع بعد از روسيه، دومين كشور بزرگ تازه به استقالل رسيده به شمار مي 6/2قزاقستان با مساحتي معادل 

ميليارد بشكه باشد. قسمت  99تا  6/17بين  اين كشورساحلي ساحلي و برونشود كه مجموع ذخاير هيدروكربني درونبرآورد مي
هاي نفتي تنگيز و كاشغان داراي گاز حوزه واقع است. 8و كاشغان 7چغانك، قره6هاي تنگيزقزاقستان در حوزه اعظم توليد نفت

  در جنوب اين كشور است. 9گلديطبيعي نيز هستند. حوزه مهم ديگر گاز قزاقستان، امان
                                                 
3- Baku -Novorossiisk 
4- Baku -Supsa 
5- Baku –Tbilisi –Erzurum 
6- Tengez 
7- Karachaganak 
8- Kashagan 
9- Amangeldy 
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گذاري خارجي تالش كرده سرمايه گذاري مستقيم خارجي بوده و همواره براي جلببه دنبال سرمايه 1991قزاقستان از سال 
نفت قزاقستان از سه مسير  گذاري خارجي گسترده در صنايع نفت و گاز است.است. محرك اصلي رشد اقتصادي قزاقستان، سرمايه

آهن روسيه)، غربي (از طريق خط لوله كنسرسيوم خزر) و جنوبي (از شود: خطوط شمالي (از طريق خط لوله و شبكه راهصادر مي
فارس اجازه داده است بخشي از نفت قزاقستان (يا معادل آن از نفت  حمل به ايران). برقراري ارتباط با درياي سياه و خليج راه

  ايران) به بازارهاي جهاني راه يابد.

  تركمنستان -2-5
رو سياسي و اراضي كه ساير كشورهاي مشابه با آن روبه يهايريدرگ، اين كشور را از بسياري از تركمنستان حجم عظيم ذخاير گاز

ويژه ايران، در ثبات سياسي آن خارجي تركمنستان برمبناي بهبود روابط با همسايگان، بهاست. سياست  داشته نگه دور، هستند
گيرد. در حال دربر مي درصد كل ذخاير نفت و گاز اين كشور را 40تا  30بوده است. منابع فالت قاره تركمنستان، حدود  مؤثر

در  10داغ و چلكنهاي قطورتپه، نبيتحاضر تركمنستان داراي هشت حوزه بزرگ نفت و گاز است. نفت تركمنستان بيشتر در حوزه
در زمينه مسيرهاي انتقال منابع انرژي، تركمنستان يك خط لوله كوچك احداث  ).1381زاده، نزديكي درياي خزر قرار دارد (نقيب

دهد. مسير طراحي شده ديگر، يك خط لوله به طول ميليارد مترمكعب گاز به ايران تحويل مي 3كه ساالنه حدود  كرده است
  د كه موسوم به خط لوله تاپي است.روكيلومتر است كه از طريق افغانستان به پاكستان و نيز هندوستان مي 1500

 جايگاه و اهميت منطقه درياي خزر از منظر انرژي  - 3
  ضعيت ذخاير نفت و گاز منطقه خزرو -3-1

خيز هاي نفتاليه شود.مي به سه حوزه خزر شمالي، خزر مياني و خزر جنوبي تفكيك نفت و گاز ذخايربه لحاظ درياي خزر  حوزه
 سري نمكيهاي رويهاي زيرسري نمكي (شامل رسوبات دوران اول) و اليهخزر شمالي به دو قسمت اليه ه هيدروكربنيزدر حو

خزر  . بيشتر ذخاير هيدروكربنيهستند هاي تخريبي و كربناتهشوند. اين رسوبات شامل سنگتقسيم مي (رسوبات دوران دوم)
. هستند هاي بارز آنعلي از نمونهگازي آستارا خان، تنگيز و تاجيك مرتبط است كه حوضةزيرسري نمكي هاي شمالي با اليه

اند. شده در دوران دوم تشكيلطور عمده بهو هستند  گازنفت و  عمدهحوضه فاقد منابع  سري نمكي در اينهاي رسوبي روياليه
. عمده هستندهاي نفتي واقع در خشكي است كه بيشتر آنها ادامه حوضه ايخزر مياني شامل نواحي چندگانه هيدروكربني حوضه
توان به پنج ناحيه بزرگ است. اين حوضه را ميشده  منطقه خزر جنوبي واقع هيدروكربني درياي خزر درشده  شناختهمنابع 

  .كرد انزلي، باختر تركمنستان و ناحيه عميق خزر تقسيم - آبشوران، آبشوران -آبشوران، بالخان 
مطالعات استراتژيك  مؤسسه و 11المللي انرژياكتشافات اخير و آمارهاي ارايه شده از سوي مراكز معتبر جهاني مانند آژانس بين

درصد ذخاير شناخته شده جهاني برآورد  5/1 -5/3ميليارد بشكه يا 17-37ذخاير قابل استحصال نفت حوزه خزر را بين  ،12لندن

                                                 
10- Katurtepe- Nabitdag- Cheleken 
11- International Energy Agency (IEA)  
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تريليون مترمكعب را  15بينانه ، رقم خوش1990در مورد ذخاير گاز طبيعي، اداره اطالعات انرژي آمريكا در اوايل دهه  اند.كرده
شده گاز طبيعي جهان بود، اما برآوردهاي ساير منابع اطالعاتي مانند  درصد كل ذخاير اثبات 10كرد كه معادل حدود بيني ميپيش

تريليون مترمكعب  60تريليون مترمكعب و ذخاير ناشناخته (اثبات نشده) را تا  6/6 – 9ير را بين المللي انرژي اين ذخاآژانس بين
درصد كل ذخاير گاز جهان است. بنابراين، اين منطقه به لحاظ وجود منابع نفت و  37تا  5/5اند كه به ترتيب معادل برآورد كرده

   هاي اكتشافي بيشتر در آينده است.مند انجام فعاليتگاز همچنان ناشناخته بوده و براي تكميل اطالعات نياز
  حوزه خزر محتملذخاير اثبات شده و  -1جدول 

 كشور

  گاز طبيعي  نفت خام و كندانسه
 ذخاير

 (ميليارد بشكه در روز) 
سهم از كل
  منطقه

  ذخاير 
  مكعب)(تريليون فوت

سهم از 
  كل منطقه

  %4/17 51  %17 5/8 آذربايجان
  %7/15 46  %14 8/6 فراساحلي
  %7/1 5  %3 7/1 ساحلي
  %6/0 2  %1 5/0 ايران

  %3/0 1  %1 5/0 فراساحلي
  %3/0 1  ناچيز ناچيز ساحلي

  %36 104  %65 2/31 قزاقستان
  %13 36  %33 7/15 فراساحلي
  %23 68  %32 5/15 ساحلي
  %37 109  %13 1/6 روسيه

  %5 14  %3 6/1 فراساحلي
  %32 95  %10 5/4 ساحلي

  %7 19  %4 9/1تركمنستان
  %3 9  %2 1/1 فراساحلي
  %4 10  %2 0/8 ساحلي

  %2 7  ناچيز ناچيز ازبكستان
  0 0  0 0 فراساحلي
  %2 7  ناچيز ناچيز ساحلي

  %100 292  %100 2/48 كل
%100 6/19 فراساحلي  106 100%  

%100 6/28 ساحلي  186 100%  

  . EIA (2014)مأخذ:    

                                                                                                                                                             
12- LAIS 
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  برداري از ذخاير انرژيبهرهميزان  -3-2
 با مركزي آسياي در قزاقستان ميزان، اين از كه استهزار بشكه در روز  2645 خزر، حوزه نفت ، توليدزير جدولبراساس 

هزار  216هزار بشكه، تركمنستان با  922 باآذربايجان  ،آن ازپس  و دارد اختيار را نفت توليد بيشترين در روز بشكه هزار 1387
 ي بعدي قرار دارند.هارتبههزار بشكه در روز در  120بشكه و روسيه با 

  توليد نفت خام در منطقه خزر (هزار بشكه در روز) -2جدول 

ت سهم منطقه خزر از كل توليد نف
 كشورها

توليد كل نفت 
 كشورها

فت توليد منطقه خزر از توليد ن
 كشورها

لي نفت حوزه ساح توليد
 خزر

حلي توليد نفت حوزه فراسا
 خزر

 كشورها

100% آذربايجان 890 32 922 922 
0% ايران 0 0 0 3367 
92% قزاقستان 3 1384 1387 1515 
1% روسيه 6 114 120 9922 

100% تانتركمنس 46 170 216 216 
< 1% نازبكستا 0 ناچيز ناچيز 66 

17% كل 945 1700 2645 16007 
  .EIA (2014)مأخذ: 

 توليد گاز طبيعي، ،13اداره اطالعات انرژي آمريكا گزارش به توجه با وبوده  برخوردار نيز گاز توليد و ذخاير ازخزر  منطقه
مكعب در مكان نخست قرار دارد و آذربايجان ميليارد فوت 1025كه از اين ميزان، قزافستان با است  گاز مكعبفوت ميليارد 2549

  گيرند.هاي بعدي قرار ميمكعب در رتبهميليارد فوت 485مكعب و روسيه با ميليارد فوت 745با 

  مكعب در سال)توليد گاز طبيعي در منطقه خزر (ميليارد فوت -3جدول 
سهم منطقه خزر از كل توليد 

 گاز كشورها

توليد كل گاز 
 كشورها

 توليد كل گاز منطقه خزر
گاز حوزه ساحليتوليد

 خزر

گاز حوزه فراساحليتوليد 
 خزر

 كشورها

 آذربايجان 562 183 745 745  100%

 ايران 0 0 0 7915 0%

 قزاقستان ناچيز 1025 1025 1390 74%

 روسيه 17 486 485 23689 2%

 تركمنستان 1 283 284 2338 12%

 ازبكستان 0 10  10 2226  >1%

 كل 580 1969 2549 38300 7%

                                                 
13- Energy Information Administration (EIA) 
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  .EIA (2014)مأخذ: 

  برداريهاي آتي بهرهظرفيت -3-3
در دو دهه آتي رشد قابل آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان و ازبكستان  توليد نفت خام چهار كشور، IEA هايبينيبراساس پيش

و ويژه در قزاقستان برداري از ميادين جديد، بهتوجهي خواهد داشت كه اين افزايش ناشي از توسعه ميادين موجود و همچنين بهره
ميليون بشكه در  4/5به  2010ميليون بشكه در روز در سال  1/3اساس ، توليد نفت خام اين كشورها از اين  آذربايجان است. بر

خواهد رسيد. با  2035ميليون بشكه در روز در سال  2/5افزايش خواهد يافت و سپس، با اندكي كاهش به  2030روز در سال 
سعه اقتصادي در اين كشورها تقاضاي داخلي براي نفت خام افزايش ماليمي خواهد داشت، اما هاي تووجود آنكه با اجراي برنامه

 6/4، ميزان صادرات نفت خام اين كشورها به 2025كه بعد از سال  طوريكماكان نفت خام قابل صادرات وجود خواهد داشت، به
ميليون بشكه در روز كاهش خواهد يافت. اين ميزان  3/4به  2035رسد كه اين مقدار، در نهايت، در سال ميليون بشكه در روز مي

  دهد.درصد رشد را نشان مي 72بر بالغ  2010ميليون بشكه در روز اين كشورها در سال  5/2در مقايسه با صادرات 
د مترمكعب در ميليار 150توجهي داشته است و خواهد داشت و از توليد گاز طبيعي نيز در طول دوره مورد بررسي افزايش قابل 

افزايش خواهد يافت  2035ميليارد مترمكعب در سال  315و در نهايت،  2020ميليارد مترمكعب در سال  260به  2010سال 
  ).1391وند، (شادي

  تهديدهاي امنيتي درياي خزر -4
اي عنوان مقولهبه ،منطقهصحنه سياسي و جغرافيايي  آمده دروجود بههاي گذشته درياي خزر و مسايل آن در پي تحوالت در دهه

رژيم حقوقي درياي مانند تعيين نشدن مسايلي ؛ جديد در روابط كشورهاي منطقه و جهان در سطوح مختلف مطرح شده است
 ،و سپسمد نظر بر آن در سطوح مختلف و مسايل امنيتي مترتب ايحضور بازيگران فرامنطقهخزر، حفاظت از محيط زيست، 

  پردازيم.. در ادامه به شرح هر يك از موارد يادشده مياندگرفته مذاكره قرار

    تعيين نشدن رژيم حقوقي درياي خزر -4-1
برداري مورد بهره ...ها وها، ايراني، تركمنهاتركيعني خزرها، اسالوها،  ،اقوام شمالي و جنوبيتوسط  ،درياي خزر در طول تاريخ

اين دريا را يك  ،هاي شديد سياسي و اقتصاديارهاي روسيه به دليل رقابتميالدي كه تز 19جز در قرن قرار گرفته است و به
 يمدتبرداري از منابع غيرنفتي اين دريا منازعه طوالنيدر مورد بهره ،اقوام ساحلي بينگاه آوردند، هيچبه شمار درياي روسي 

 و شد حياتي ماده اين به ساحلي كشورهاي توجه موجب اخير قرن در نفت اهميت و شوروي فروپاشي است.وجود نيامده به
  بروز كرد. دريا اين انرژي منابع برداريبهره نحوه نهيزم در تالفاتياخ

 ،اياي و فرامنطقهو در نتيجه، تغيير نقشه سياسي منطقه و افزايش شمار بازيگران منطقهدولت هاي ساحلي از دو به پنج افزايش دولت
 ها و تضاد منافع را در پي داشت و در نتيجه، گفتمان جديدي در خصوص اين گستره آبي و دربرداشتشرايطي را رقم زد كه اختالف در 

 تدوين خواهان خود ملي منافع دادن قرار مد نظر با ساحلي كشورهاي از يك شد، در حالي كه هررژيم حقوقي درياي خزر ايجاد  ،نهايت
  دارد. بيشتري نمود قزاقستان - آذربايجان و روسيه و ايران جريان بين، دو اين در هستند كه خاص حقوقي رژيم يك
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 همچنان ؟اچهيدر اي استيدر عرصه نيا ايآ كه مسأله نيادر خصوص  توافق عدم به توجه با خزر يآب عرصه يحقوق تيوضع
 كار به را ملل سازمان ياهايدر حقوق ونيكنوانس تواننديم يساحل يكشورها ،شود يتلق ايدر يحقوق نظر از خزر اگر. است نابسامان

 نييتع يبرا يمرز يهااچهيدر درباره يالمللنيب حقوق ابعاد گريد از تواننديم ياهيحاش يكشورها ،شود يتلق اچهيدر اگر و ببرند
 رانيا يحقوق ميرژ اما ،اندكرده مشخص را خود ييايدر يمرزها و يحقوق تيوضع جانيآذربا و قزاقستان ه،يروس. كنند استفاده مرز
  نامشخص است. همچنان خزر حوزه يكشورها ريسا و

برانگيزترين مسايل حوزه درياي خزر در ده سال اخير بوده است. عوامل مهمي بر ترين و بحثوضعيت حقوقي درياي خزر يكي از مهم
نفت و گاز به بازارهاي جهاني و  پيچيدگي تبيين نظام حقوقي درياي خزر افزوده است كه اهميت فزاينده ژئوپليتيك منطقه، مسأله انتقال

يافته حاشيه هاي برخي از كشورها براي توسعه نفوذ خود در منطقه و تالش كشورهاي تازه استقاللمناسب براي آن، سياست راهانتخاب 
اهش وابستگي به منظور توسعه اقتصادي و تثبيت وضع سياسي خود و در نهايت، كبرداري از منابع هيدروكربني بهدرياي خزر براي بهره

  ت به رژيم حقوقي درياي خزر دارند.هاي متفاوتي نسبترين آنها هستند. هر يك از كشورهاي مجاور درياي خزر ديدگاهروسيه از مهم

  اي در حوزه خزرحضور بازيگران فرامنطقه -4-2
 وخزر باز شده  منطقه به يخارج گرانيباز يپا قفقاز، و يمركز يايآس در نوپا يجمهور نيچند ليتشك و يشورو يفروپاش از پس
هاي خارجي عمده، . امروزه يك بازي بزرگ بين كشورهاي حوزه درياي خزر و قدرتاست گرفت شكل پهنه نيا در ايتازه هايبنديگروه

اي منطقه هكوشند با جذب همكاري دولتهاي بزرگ ميو قدرتگيري است از جمله آمريكا در خصوص انرژي اين منطقه در حال شكل
هاي اين منطقه در حوزه نفوذ خود، كردن دولت هاي صاحب نفوذ در منطقه سعي دارند با وارد. هر يك از قدرتكنندمنافع خود را تعقيب 

  د.صحنه جهاني وسعت بخشن ضمن اتحاد و نزديكي با آنها براي تأمين منافع خود در منطقه، نقش و دامنه قدرت خود را در
هاي بزرگ را بر همكاري و اتحاد با يكي از قدرت ،هاي منطقه براي تعقيب منافع خودر يك از دولتهمچنين ممكن است ه

هاي منطقه با منافع د. بنابراين، منافع دولتنو به گسترش روابط با آن قدرت بپرداز دهندها ترجيح همكاري با ديگر قدرت
سوي يكي  به كدام هركه (هاي منطقه هاي بزرگ به رقابت بين دولتتهاي قدررقابت ،تبع آنخورد و بههاي بزرگ پيوند ميقدرت

. اين حوزه توجه كشورهاي زيادي از جمله: آمريكا، رژيم اشغالگر قدس، اتحاديه اروپا، چين، شودتبديل مي دارند)ها تمايل از قدرت
  تركيه و نيز ناتو را به خود معطوف كرده است.

 آمريكا  
تا حوادث  1993از سال  - 2، 1993از فروپاشي شوروي تا سال  - 1توان به سه دوره تاريخي تقسيم كرد: خزر را ميسياست آمريكا در حوزه 

يي با گرااسالمترين اهداف آمريكا عبارت بودند از: مقابله با رشد در دوره اول، مهم .2001سپتامبر  11دوره پس از  - 3و  2001سپتامبر  11
كار  . در دوره دوم، با رويايهستهي هاسالحدوستانه با اهداف سياسي خاص و كنترل فناوري الي و انساني مهاكمكترويج مدل تركيه، 

پيكر براي اكتشاف، استخراج هاي نفتي غولگيري سياست خارجي آمريكا در حوزه خزر با حضور شركت، جهت1993آمدن كلينتون در سال 
). عالوه بر آن، انتقال منابع نفت و گاز حوزه 1381ادي در اين منطقه تغيير يافت (صدقي، و انتقال مواد هيدروكربني و حضور فعال اقتص

ترين جيحان)، يكي از مهم - درياي خزر از مسيرهاي مورد عالقه آمريكا در مسير غرب به شرق از طريق افغانستان و مسير شرق به غرب (باكو
اي را در بود، مسأله مبارزه با تروريسم، ابزارهاي سياسي تازه 2001سپتامبر  11پس از  داد. دوره سوم كهاهداف آمريكا را در منطقه شكل مي
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سپتامبر، تسلط بر  11هاي خود را پيش ببرد. واقعيت اين است كه يكي از اهداف راهبردي آمريكا بعد از اختيار واشينگتن قرار داد تا سياست
  ).1381درياي خزر است (وحيدي،  حوزه خصوصبهمناطق استراتژيك و ژئوپليتيك جهان، 

هاي براساس اين، هر گاه آمريكا امنيت اين مناطق استراتژيك و منابع نفتي را در خطر ببيند، از امكان اقدام نظامي با استفاده از پايگاه
مبر، موجب شد اين كشور به سپتا 11ويژه بعد از حادثه مستقر در اين مناطق برخوردار خواهد بود. حضور نظامي آمريكا در حوزه خزر، به

بازيگري عمده در حوزه خزر تبديل شود و ميزان تأثيرگذاري آن بر روند تكميل رژيم حقوقي درياي خزر بيشتر شود. پيامد ديگر حضور 
ان دارد به ظهور باغ است كه امكقره - اي مانند بحران ناگورنوها و مناقشات منطقهوفصل بحراننظامي آمريكا، افزايش نقش اين كشور در حل

  ).Peuch,2001(تشديد مخاصمات منجر شود  كشورهاي منطقه و بينجديدي در حل منازعات يا موجب افزايش رقابت  هايفرمول

 تركيه  
توان نقش تركيه را در حوزه خزر به سه دوره تقسيم كرد: نخستين دوره، فعاليت هدفمند در اوايل استقالل طور كلي ميبه

منظور ايجاد حوزه نفوذ. دوم، مشاركت در برخي هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... بههاي شوروي سابق در قالبجمهوري
هاي منطقه و سوم، حضور جدي در احداث برداري از منابع نفت و گاز در جمهوريرههاي نفتي در مرحله اكتشاف و بهكنسرسيوم

خطوط صادراتي انرژي نفت و گاز منطقه كه در تمام مراحل، حمايت بدون شائبه غرب و آمريكا را به همراه داشته كه شايد دليل 
ازهاي انرژي خود، كشوري خودكفا نيست. از سوي اصلي موفقيت آن نيز همين عامل مهم بوده است. تركيه در زمينه برآوردن ني

شده جهان در اطراف تركيه وجود دارد. بنابراين، مسأله انتقال انرژي از مسايلي است كه  چهارم ذخاير نفت و گاز اثباتديگر، سه
ه بر درآمدهاي سرشاري كه المللي تعيين خواهد كرد. عبور خطوط لوله نفت و گاز از تركيه، عالونقش آينده تركيه را در نظام بين

  المللي افزايش دهد. زني آن را در مسايل بينتواند به لحاظ سياسي قدرت چانهكند، مينصيب اين كشور مي
ترين، عنوان ارزانكند، مطرح بودن ايران بهدار مييكي ديگر از مسايلي كه منافع تجاري تركيه و اهداف ژئوپليتيكي اين كشور را خدشه

ترين راه براي انتقال نفت درياي خزر به بازارهاي جهاني است. انتقال نفت و گاز منطقه از مسيرهايي غير از مسير ايران، ن و امنكارآمدتري
اي در كنندهتوجهي برخوردار شود و هم نقش تعييندهد تا هم از درآمد قابل هاي رقيب، به تركيه امكان ميضمن كاهش نفوذ و فرصت

فضاي امنيتي منطقه را تغيير داد و فرصت  2001سپتامبر  11هاي تازه تأسيس ايفا كند. وقوع حادثه صادي دولتحيات سياسي و اقت
هاي امنيتي و سياسي منطقه فراهم كرد. تركيه در اين فضا موفق شد به شكل مناسبي تحت عنوان مناسبي را براي حضور تركيه در عرصه

  .هاي امنيتي تقويت كندويژه در عرصهود را در منطقه، بهالمللي جايگاه خمبارزه با تروريسم بين

 چين  
كند، دولت كمونيستي چين است. توسعه اقتصادي هاي انرژي منطقه ايفا مياي در سياستقدرت ديگري كه در حوزه خزر نقش عمده

درصد از افزايش تقاضا را  30تنهايي  اي مواجه كرده است. چين بههاي اخير تأمين انرژي اين كشور را با مشكالت عديدهچين در دهه
دارا بوده است. اغلب كارشناسان حوزه انرژي بر اين باورند كه مصرف نامحدود چين  2004تا  2000هاي براي نفت جهاني در خالل سال

چين به واردات نفت به نياز  2020ها تا سال بينيالمللي انرژي خواهد شد و براساس پيشباعث ايجاد بحران و محدوديت در گفتمان بين
  ).Dwivedi, 2006ميليون تن در سال خواهد رسيد ( 250 - 300
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ثبات سياسي در آسياي مركزي، ايستادگي  نيتأمبنابر داليل يادشده و مسايل استراتژيك، امكان دستيابي به ذخاير نفت منطقه، 
ديد براي توليدات چيني، آسياي مركزي براي دولت فارس و يافتن بازار ج در مقابل قدرت نظامي آمريكا در حوزه خزر و خليج

  ).1390چين داراي اهميت است (بروجردي و همكاران، 

 اتحاديه اروپا  
درياي خزر براي تأمين انرژي اروپا تأكيد زيادي شده است.  گاهيجا بر، 2020در استراتژي اتحاديه اروپا براي انرژي خود تا افق 

ويژه پس از وقايع اخير در روابط روسيه و اوكراين بكاهد و كوشد از وابستگي خود به انرژي خاورميانه و همچنين روسيه، بهاروپا مي
به مقوله انرژي  گرفتندتصميم  هاييپاارودهد. پس از قضيه اوكراين، به همين دليل توجه بيشتري به حوزه انرژي خزر نشان مي

  ).1390در چهارچوب اقتصادي نگاه نكنند، بلكه به ابعاد امنيتي آن نيز توجه داشته باشند (اطاعت و همكاران،  صرفاً
يافته در راستاي تحكيم استقالل خود و ترويج دموكراسي اتحاديه اروپا نخستين وظيفه خود را كمك به كشورهاي تازه استقالل

، اتحاديه اروپا در قالب قراردادهاي مشاركت، بخشي از استراتژي خود كه اين كشورها را قادر رونيازا. نديبيمدر اين كشورها 
روابط  تنهانهگيري نكنند، تنظيم كرده است. اروپا، سازد تا در روابط سياسي و اقتصادي خويش، ديگر تنها به سمت مسكو جهتمي

دوجانبه خود را با هر يك از كشورهاي منطقه خزر از طريق قراردادهاي مشاركت توسعه داده، بلكه در پي آن است تا روابط خود را 
  كاال و انرژي نيز گسترش دهد. ونقلحملها در به صورتي چندجانبه، مانند با اين جمهوري

  محيطي درياي خزروضعيت زيست - 4-3
محيطي درياي خزر است. منابع ممكن است امنيت كشورهاي ساحلي خزر را تهديد كند، موقعيت زيست مسأله مهم ديگر كه

برداري از منابع نفت و گاز) توان به دو گروه (آلودگي ناشي از منابع واقع در خشكي و آلودگي ناشي از بهرهدرياي خزر را مي كنندهآلوده
درصد  80محيط زيست درياي خزر است. اين كشور  كنندهآلودهترين ، روسيه بزرگدر بين كشورهاي ساحلي درياي خزر تقسيم كرد.

قسمت دريا است) و در مرحله بعد قزاقستان و  نيترآلوده، جمهوري آذربايجان (خليج باكو آن از پسكند. آلودگي درياي خزر را ايجاد مي
ي اتمي قزاقستان، صنعت هاروگاهينشود، از: فضوالتي كه وارد ولگا مياند ي اصلي اين آلودگي عبارتهاسرچشمهتركمنستان قرار دارند. 

ترين درياچه جهان است و اكوسيستمي بسته به شمار درياي خزر بزرگتركمنستان.  نفت در باكو و صنايع نفت در ساحل شرقي
محيطي در اين ي زيستدهايتهدهاي آزاد جهان راه دارد؛ بنابراين، بالتيك به آب -دن و ولگا-ي ولگاهاكانالآيد و تنها از طريق مي

  ).1385يابد (كواليي، ي ميتريجدي امدهايپپهنه آبي اهميت زيادي دارد، زيرا 

  نقش درياي خزر در تأمين امنيت انرژي ايران - 5
 هايديتهد درصدد است و است مربوط يانرژ يهاحامل در معقول يهامتيق با مطمئن و مداوم عرضه به يانرژ تيامن
. امنيت انرژي از منظر كشورهاي توليدكننده دهد كاهش را يانرژ يبازارها بر ناظر يطيمحستيز و يكيتكن ،ياقتصاد ك،يتيژئوپل

نفت و گاز اين است كه به يك بازار مداوم و همراه با رشد منطقي در آينده دسترسي داشته باشند، زيرا بيشتر اين كشورها از گروه 
توجه كشورهاي و هر گونه احتمال كاهش تقاضا يا  اندوابستهي هستند كه به شكل عميقي به فروش نفت محصولتكاقتصادهاي 
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ي جايگزين يا ترجيح آنان در تأمين نفت و گاز از كشورهاي غيراوپك، به معناي ايجاد مانع در توسعه هايانرژبه  افتهيتوسعه
  ).1393، گنبد يببراجتماعي و رشد اقتصادي اين كشورهاست (

 شيافزا سبب و كرده ليتبد 21 قرن در جهان يانرژ كنندهنيتأم مناطق نيترمهم يارتباط پل به را رانيا چندگانه، كيتيژئوپل
 حد كه منطقه نيا. است دهشفارس  خليج و خزر حوزه يعني ي،جهان يانرژ حساس منطقه دوبين  در رانيا كيتيژئوپل تياهم

 يانرژ ريذخا درصد 80 حدود. نامنديم جهان »يانرژ يضيب« اصطالح در ،شودمي شامل را خزر يايدر فارس و خليج نيب فاصل
ت. در واقع، قرار گرفتن ايران در قرار گرفته اس منطقه نيا قلب در يكيتيژئوپل نظر از رانيا و دارد قرار يانرژ يضيب نيا در جهان

  زند.اين مركز حساس، امنيت اين كشور را با امنيت منطقه و جهان گره مي

  هاي ايران در درياي خزرفعاليت -1- 5
منظور استخراج و كشورهاي حاشيه اين دريا به است هيدروكربني در درياي خزر موجب شده يهاظرفيتوجود منابع و 

از اين  يمندبهرهايران نيز مانند ديگر كشورها براي بين، برداري از منابع هيدروكربني حضوري فعال داشته باشند. در اين بهره
  هاي عميق درياي خزر اقدام است.افي در آبهاي اكتشمنابع خدادادي و صيانت از حقوق ملي كشور، به فعاليت

اين  در چاه حلقه 16 تعداد ،1970 سال تا و حفر محمودآباد كينزد در نفت يمل شركت توسط ياكتشاف چاه ننخستي ،1957 سال در
 يراقتصاديغ اتيعمل ادامه كه داد نشان يفن هايبررسي و آمد دستهب يعيطب گاز شده تنها انجام هايحفاري تمام از كه دش حفرمنطقه 
 به را خزر يايدر جنوب از لومتريك 31000 نگاريلرزه و مطالعه ،ايمناقصهدر  رانيا نفت يمل شركت ،1998 سال در. بود خواهد
 و توسعه اكتشاف، قرارداد ي،شمس 1376 دي در خزر نفت شركت تأسيس با. كرد واگذار 15السموو  14شل شركت از متشكل يوميكنسرس

  (شركت نفت خزر). دش واگذار شركت نيا به مازندران و النيگ گلستان، يساحل استان سه و خزر يايدر گاز و نفت منابع از برداريبهره
هاي هاي اكتشافي در خشكي و آبنگاري و حفر چاههاي ايران در درياي خزر به انجام عمليات لرزهدر ابتدا عمده فعاليتطور كلي، به 
عمق درياي خزر لقه چاه در بخش كمح 3 حلقه چاه در خشكي و 16 ، در مجموع،بود. طي چهار دهه گذشتهمحدود عمق ساحلي كم

هيدروكربن در منطقه فقدان  با توجه بهدر نهايت، اند. برداري نبودهنتيجه بوده يا به لحاظ اقتصادي قابل بهرهحفاري شده است كه يا بي
نگاري در بخش عميق درياي عمق، كارشناسان شركت نفت خزر به مطالعه بخش عميق درياي خزر پرداختند كه پس از عمليات لرزهكم

 وجود احتمال مطالعه، شد. براساس اين منجر هيدروكربن در اين منطقهظرفيت ساختار داراي  46خزر و انجام مطالعات اوليه به شناسايي 
 حفاري انجام براي دارند، قرار آب سطح از متر 800 تا 400 عمق در هابلوك از آنجا كه بيشتر اين. بيشتر است بلوك 8 در گاز و نفت

 متر 1000 عمق تا حفاري براي دكلي چنين منظور ساختبه كه است نياز شناورنيمه هايمانند دكل مناسب دكلي بهآنها  در اكتشافي
 اكتشاف امكان كه انداخت آب به خزر درياي در را »البرزايران« نفت استخراج سكوي ايران راستا، اين در. است گرفته صورت هايياقدام
 خزر درياي نفتي هايهحوز از برداريبهره براي آن از كرد خواهد تالش ايران راستا اين سازد. درمي فراهم دريا اين در را گاز و نفت ذخاير

 كند. استفاده) شده استواقع » قليحسين – آستارا« مرزي خطوط از كيلومتري 50- 80فاصله در كه(

                                                 
14- sheil 
15- Lasmo 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 مجموعه مقاالت ششمين كنفرانس انرژي و محيط زيست

  سيماهاي صدا و ، ايران، تهران، مركز همايش1395دوم دي  
88671676 )021 ( - 09197556424  

  مجريان:  انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران
  و هم انديشان انرژي كيميا
www.Energyconf.ir 
 
 
 

13 
 

شده  يگذارنام» ميدان سردار جنگل«بود كه امروز به نام  2/6ساختار  ،نخستين ساختاري كه در آن عمليات حفاري انجام گرفت
است. نخستين چاه در اين ساختار به نفت رسيد. ساختار سردار جنگل نخستين ساختاري است كه شركت نفت خزر در آن به حفاري 

د. اين ميدان حاوي شين بار موفق به كشف نفت در درياي خزر نخستبراي  1391ارديبهشت  20و صنعت نفت كشور در تاريخ كرد اقدام 
  ).1394سايت شركت نفت خزر، (وب است برداشت قابلميليون بشكه از اين مقدار  500ست كه حداقل دو ميليارد بشكه نفت درجا

  ايران و رژيم حقوقي درياي خزر -2- 5
 و اندكرده عمل موفق اريبس ايدر نيا يانرژ منابع از برداشت در جانيآذربا و تركمنستان قزاقستان، مانند ي حوزه درياي خزركشورها

دست يافته  زين ييهاشرفتيپ به و كرده شروع شيپ يچند از را خود گسترده يهاتيفعال زين هيروس ،نديافزايم خود ديتول بر روزروزبه
 نيا( داننديم نفت بشكه ارديليم 20 حدود خزر نفت ريذخا ازرا  ما كشور سهم كه هياول يهاينيبشيپ به با توجه و نيا وجود با اما ،است

  .است بوده ناتوان زين زانيم نيا از بشكه كي يحت ديتول در تاكنون رانيا ،)استيدر نيا در هيروس ريذخا منابع از شتريب اريبس زانيم
 دانند؛يم خزر يايدر از مانكشور سهم يفيبالتكل ،خزر ينفت ريذخا از برداشت دررا  رانيا ريتأخ علت كارشناسان يبرخ
 با توافق فكر به ما هيهمسا كشور 4 كهدارد  آن ازحكايت  هايزنگمانه نيآخر ومانده  فيبالتكل است يسال چند تقريباً كه يامسأله

يم يحد تا دگاهيد نيا. كنند خود نظر رشيپذ به وادار را رانيا صورت نيا در تاهستند  خزر يايدر از خود سهم سر بر گريكدي
 نيا در رانيشده ا ييشناسا ينفت منابع نيشتريب كه است آن از حاكي رانيا ينفت منابع ريذخا در برآوردها رايز باشد، درست تواند
 جانيآذربا يجمهور ژهيوبه و تركمنستان با ييايدر يمرز حدود نييتع سر بر يمتعدد اختالفات كه است ييهامحل در دقيقاً ا،يدر

 منعقد قراردادهاي در .باشد ايدر نيا ينفت منابع از كشورماننكردن  برداريبهره ياصل عامل تواندينم موضوع نيا اما، دارد وجود
 دو كه نبود مشخص اصالً و شده بود وضع يمقررات خزر يايدر گاز و نفت منابع از استفاده يچگونگ يبرا يشورو و رانيا نيب هشد

 هر يبرا خزر يايدر از استفاده ،كشور دو نيب معاهدهبراساس  كه آنجا از. كنند استفاده خزر يايدر ينفت منابع از ديبا چگونه كشور
 رانيا اما. نداشت وجود رانيا يبرا يحفارمنظور به يقانون مانع گونهچيهرو، ازاين بود، دهش قلمداد مشاع به صورت طرف دو از كي
 طرف يبرا كشورمان يپلماسيد ضعف واسطهبهيا  ياجبار به صورت اي را دانيم و نمود يخوددار يكار نيچن به زدن دست از

  .نداد انجام خزر يايدر در يحفار يبرا را يتيفعال چيه 1368 سال تا و گذاشت باز خود مقابل
قرار  شرطبهبر لزوم تعيين رژيم حقوقي خزر برپايه اصل مشاع نسبت به تقسيم اين دريا  ديتأك رغمبهاخير  يهاسالايران در 

رژيم تركيبي و دوگانه را به رسميت نشناخته و معتقد  وجهچيهبهاما  كرده،گرفتن بيست درصد براي هر كشور ساحلي ابراز تمايل 
، لزوم كاهش منازعات سياسي در اين منطقه اين وجود بستر و زير بستر اين دريا حاكم شود. با سطح براست كه تنها بايد يك رژيم 

بر رضايت تمام يم حقوقي مبتنيدر كنار لزوم تعيين سريع يك رژ ،غربي يهاقدرتزمينه براي حضور فراهم كردن و ممانعت از 
كه  ييهامالقاتاخير با  يهاسالايراني و ديگر كشورهاي ساحلي شده است. طي  هايباعث ايجاد تغييراتي در ديدگاه مقام ،اعضا
  . دانافتهيدستزمينه تقسيم منابع نفتي اين منطقه  در هاييكشورهاي ساحلي اين دريا صورت گرفته است، طرفين به توافقبين 
 رانيا نكهيا به توجه با. است كرده شروع ايدر از قسمت نيا در را يناكاف و كمتر هرچند ييهاتيفعال زين كشورمان رياخ هايسال در

 محق يبرا مقابل يهاطرف يبرا را دانيم تا است درصدد ندارد، ايدر عادالنه ميتقس يرو خزرمنطقه  هايكشور اجماع به يديام
 در استكوشيده  ا،يدركنوني  نظام به توجه بدون رياخ يهاسال در ،رونيازا. نگذارد بازآنها  اساس و هيپايب يهاادعا و خود دانستن
 بهموضوع  نيا كه آنجا تا البته. بپردازد ياكتشافات يهاتيفعال به آستارا -  يقلنيحس يفرض خط از فراتر خود نظر مورد يهاحوزه
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 ينفت هايفعاليت شروع در عامل ترينمهم كه دهديم نشان يكرديرو نيچن. نشود منجر يساحل گريد كشور چهار با روابط در بحران
 مرز عنوانبهيادشده  يفرض خط ندهد اجازه است درصدد رانيا ،نيبنابرا. است خزر يحقوق ميرژ نبودن مشخص خزر يايدر در رانيا

   .كند ترمحكم يفرض خط يورا را خود يپا يجا شود، يجد ايدر ميتقس يماجرا آنكه از قبل دارد بنا و شود شناخته كشور ييايدر

  هاي نفت و گاز بر امنيت انرژي ايرانتأثير عبور لوله - 3- 5
 گاز و نفت لوله خطوط بودن انحصاري شده، ليتبد منطقه گاز و نفت توسعه در مهم مانعي به شايد كه خزر منطقه عمده مشكالت از يكي

 به وادار راآنها  اقتصادي، نامساعد وضعيت دليل به ترانزيت يهارساختيز ايجاد براي منطقه كشورهاي توانينا. است روسيه براي منطقه
  .است كرده گاز و نفت كمتر توليد به ناچار را كشورها اين موارد از ياپاره در كه سازديم روسيه لوله خطوط سيستم از استفاده

شدت هاي تجاري و اقتصادي كشورهاي منطقه بههاي پس از فروپاشي شوروي و گذار به نظم امنيتي جديد، فعاليتدر سال
هاي هاي دولتترين سياستمتأثر از مقوله امنيت شده است. در اين شرايط كه وجود منابع غني نفت و گاز، انتقال انرژي را به مهم

اند. موقعيت جغرافياي با معضل امنيتي مواجهبه نوعي يشنهادي موجود براي انتقال انرژي منطقه تبديل كرده است، مسيرهاي پ
فارس و  هاي نفتي از درياي خزر به خليجاي براي امتداد لولهالعادهفارس، امكان فوق مثابه پل ارتباطي درياي خزر و خليجايران به

ترين راه را براي صدور نفت و گاز از درياي خزر به ژاپن و خاور دور و امن نيترهكوتا تنهانهآورد. اين موقعيت درياي عمان فراهم مي
در اختيار دارد، بلكه مزاياي ديگري مانند تجربه نودساله ايران در صنايع نفت و گاز، تأسيسات نفتي و گازي ايران، تسهيالت بندري 

  شود. دارا است كه باعث برتري مسيري نسبت به ديگر مسيرها ميهاي نفتي و گازي موجود را و شبكه لوله هاشگاهيپاالايران و 
رو هستند، مسأله انتقال نفت و گاز اين كشورها به خارج از هايي كه كشورهاي آسياي مركزي با آن روبهترين چالشيكي از مهم

قستان از جمله كشورهايي است ي سياسي شده است؛ براي مثال، قزاهاتنشمنطقه است. بحث بر سر چگونگي عبور خط لوله باعث 
داند. اين مسير كه از بندر مسير انتقال لوله نفت و گاز حوزه خزر را از مسير ايران مي نيترمناسبكه هنوز برخالف نظر آمريكاييان، 

يببوده و علت آن ترين مسير امن حال نيع درمسير عبور خط لوله و  نيترباصرفهترين و اقتصادي هاقزاقكند، از نظر نكا عبور مي
و عبور  حانيج -ترين چالشي كه متوجه اين موضوع بوده، قرارداد باكوي موجود در منطقه قفقاز و داغستان جنوبي است. مهمثبات

  ).1383خط لوله از بستر درياي خزر است (شيرازي، 
ي جز اچارهي مركزي و قفقاز باشند، هاي آسياكشورهاي مختلف جهان نيز چنانچه مايل به گسترش مناسبات اقتصادي با جمهوري

مرز است با بخشي از آسياي مركزي هم صرفاًي زميني يا فضاي كشورهاي ايران، افغانستان، چين، تركيه و روسيه ندارند. چين هاراهاستفاده از 
در خشكي  كهاز آن، اين است  ترمهمدور است. افغانستان دچار ناامني است و  نسبتاًي ارتباطي آسياي مركزي با چين هاراه، حال نيع درو 

ي ارتباطي ايران نياز هاراهبه  هامرز است و براي ارتباط با اين جمهوريكيلومتر با نخجوان هم 9محصور است. تركيه فقط با ارمنستان و حدود 
هاي گرم با مشكل مواجه به آب دنيدررسقاز مرز مشترك دارند. روسيه نيز همواره دارد. تنها ايران و روسيه با دو منطقه آسياي مركزي و قف

  اي را داراست.ي خشكي مناسب، شرايط ويژههاراهبوده است؛ بنابراين ايران با برخورداري از مزيت ارتباط با دريا و 
شده تا بتواند نفت  د. معاوضه در سه فاز (گام) طراحيكنفعاليت مي KTI16ايران در مورد انتقال انرژي در دو زمينه معاوضه و خط لوله 

هاي ري در پااليشگاه - كش به سواحل ايران در بندر تجهيز شده نكا منتقل و پس از عبور از خط لوله نكارا از طريق نفت جوارهمكشورهاي 
                                                 

  قزاقستان، تركمنستان و ايران. - 16 
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شده نفت دريافتي در شمال را  مقدار توافق كند و از سوي ديگر، از جنوب كشور معادل هيتصفشمال و شما غرب كشور (تبريز و تهران) 
داد و معادل آن از ايران آغاز شد. قزاقستان نفت را در بندر نكا تحويل مي 1998). اين نوع معامله از ژانويه  ,Ibrahimi 2005تحويل دهد (

ان پس از سه ماه به دليل مشكالت نفتي متوقف كرد. معامله تهاتري با قزاقستالمللي صادر ميدر اسكله خارك نفت دريافت و به بازارهاي بين
. مزاياي معاوضه نفت اين است كه كشورهاي حوزه خزر انددادهگونه معامله با ايران را ادامه شد، اما دو شركت غربي فعال در تركمنستان اين

اي كه هاي هنگفت در خطوط لولهگذاريو از سرمايهكوتاهي آغاز كنند  نسبتاًالمللي در زمان توانند صدور نفت خام خود را به بازارهاي بينمي
  گذرد، اجتناب ورزند.از كشورهاي مختلف مي

كننده متمركز كرده است. در حال حاضر ايران بيشتر فعاليت خود را روي موضوع دريافت نفت از ديگر كشورهاي استحصال
. بندر انزلي ميزبان كننديمي نفتي را از كشورهاي ساحلي خزر دريافت هافرآوردهسه بندر انزلي، نوشهر و نكا محصوالت و 

هايي كشباشي (كراسنوودسك سابق) قزاقستان است. همچنين آذربايجان نفتو تركمن آستاراخانهاي روسيه از بندر كشنفت
باشي از قزاقستان و آستاراخان از منهاي باكو از آذربايجان، ترككشكند. بندر نوشهر نيز ميزبان نفترا عازم بندر انزلي مي

  روسيه است. 
مايل و  930است كه نفت قزاقستان و تركمنستان را با طي مسافت  KTIدومين اقدام انتقال نفت درياي خزر از طريق خط لوله 

يت ژئوپليتيكي ايران از كند. موقعفارس به بازارهاي جهاني منتقل مي بشكه از طريق جزيره خارك در خليج ونيلمي كظرفيت روزانه ي
المللي با گيري مثبت سياست خارجي ايران از سوي ديگر، سبب شد تا كشور ما در شرايط كنوني به كانون ارتباطات بينسو و جهتيك

امنيتي، عبور خط لوله صادرات نفت و گاز  منظركارشناسان معتقدند، از  ).1373آسياي مركزي و قفقاز تبديل شود (سجادپور، 
رهاي حوزه خزر از ايران براساس اصل وابستگي متقابل، امنيت اين كشورها را به امنيت ملي ايران پيوند خواهد زد و كشو

هاي نفت طور كلي عبور لولههمسايگان ما ناچار خواهند شد در رفتارهاي سياسي خود مالحظات امنيتي ايران را در نظر بگيرند. به
  مهم را به همراه خواهد داشت:و گاز از ايران دو دستاورد بسيار 

فارس و تأثيرگذاري بر  يكم با تسلط بر منابع نفتي درياي خزر و خليجوافزايش ارزش ژئوپليتيك ايران در قرن بيست -1
  نفت. كنندگانمصرفو  كنندگانعرضه

  اي نفت و گاز.هاعتمادسازي، كاهش تهديدهاي امنيتي و وابستگي متقابل از راه لوله، يامنطقهگرايي ايجاد هم -2
ايران منجر  هيعلگيري ژئوپليتيك جديد هاي نفت و گاز به شكلعدم حضور مؤثر ايران در تحوالت منطقه و خروج اجباري لوله

به هر ترتيب از اين بازي پيروز بيرون بيايد كه براي رسيدن به اين هدف از ابزارهاي الزم نيز  ديبارو، ايران خواهد شد، ازاين
برخوردار است. در غير اين صورت، فرصت طاليي از دست خواهد رفت و محور ژئوپليتيك جنوب به شمال، مغلوب محور شرق به 

  ماند.حق خود محروم خواهد  نيتريعيطبايران از  آنگاهغرب خواهد شد؛ 

  ي و راهكارهاي ارتقاي امنيت انرژي كشوربندجمع -6
ترين نقطه پيوند اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني است و حضور جدي ايران در بازار انرژي از يك سو و توسعه صنايع انرژي مهم

تي استراتژيك برخوردار است. ايران در فرآيند توسعه اقتصادي ايران از اهمي دستي حوزه نفت و گاز از سوي ديگر،باالدستي و پايين
با برخورداري از موقعيت ممتاز ژئوپليتيك و ژئواكونوميك و با دارا بودن ذخاير عظيم نفت و گاز و تجربه طوالني در حوزه انرژي و 
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به  شرق و شمال شرقي موقعيت جغرافيايي مناسب در خاورميانه، از امكان ايجاد پيوند بين منابع انرژي خود از جنوب،
 157گاز و حدود  ريمترمكعب ذخا ونيليتر 34از  شيداشتن ب اريدر اختكنندگان انرژي برخوردار است. همچنين ايران با مصرف

  .آيدبه شمار مي جهان يدروكربوريه ريدارنده مجموع ذخا نيترقابل برداشت نفت، بزرگ ريبشكه ذخا ارديليم
 يهانهيهز ،هاي آزاد (در مقايسه با همسايگان شمالي)تا آب مسافت يكوتاه ر،يمس طول تيامن مانند عواملي ليدل به رانيا

 به خزر حوزه يانرژ انتقال راه نيترصرفهبه ،يانرژ به مربوط مسايل در ديرينه سابقه و نياز مورد يهارساختيز وجود ت،يترانز كمتر
 نيا يگذارهيسرما و آمريكا مخالفت با ريزي مناسب و بلندمدت در اين خصوص، همراهبا عدم برنامه اما ،است يجهان يبازارها
 تيموقع از نتوانسته هنوز رانيا -يشرق ،سپس و يغرب يانرژ انتقال خطوط ويژهبه -نيگزيجا خطوط يهاپروژه در كشور
 شدن ليتبد با و كند استفاده فارس است، خليج و خزر يايدر يانرژ ميعظ مأخذ دو نيب در گرفتن قرار كه خود ممتاز يكيتيژئوپل
  د.ده شيافزا را خود يمل تيامن بيدر نتيجه، ضر وبيفزايد  خود يكيتيژئوپل تياهم به خزر يايدرمنطقه  يانرژ هاب به

برداري از منابع نفت و هاي اكتشافي و بهرهرغم اهميت اقتصادي و ژئوپليتيكي غيرقابل انكار منطقه خزر، اين منطقه به لحاظ فعاليتبه
ويژه در چند سال اخير نشان از تالش اين المللي، بههاي بينشركت . با وجود اين، فعاليتاستگاز، همچنان ناشناخته باقي مانده 

 و قزاقستان جان،يآذربا يكشورهادهد، ها نشان ميگذاري و توليد نفت و گاز از اين منطقه دارد. بررسيي افزايش سرمايهها براشركت
دهند و جايگاه اقتصادي و سياسي خود را  شيافزا را يانرژ ديتول روند ،يخارج يهايگذارهيسرما جذب با هستند تالش در تركمنستان

هاي هاي كشورهاي همسايه درياي خزر، زمينهي باشد تا با رصد فعاليتاگونهبهگذاري ايران بايد رو، سياستازاين .در منطقه تقويت كنند
  ريزي كند. شود، برنامهمندي از منافعي كه در اين خصوص ايجاد ميهاي دو يا چندجانبه را تقويت و براي بهرههمكاري
 دهكر يضرور را كشورهاي اين منطقه قدرتمند ينيآفرنقش و حضور ي،جهان يهارقابت در منطقه نيا كيژتژئواسترا و كيتيژئوپل تياهم
فرد ايران در منطقه، امكان مديريت منابع انرژي منطقه خزر و آسياي ميانه را فراهم كرده است و ايران را قادر موقعيت منحصربه .است
 و تركمنستان يكشورها) گاز و نفت( يانرژ منابع اعظم بخش نكهيا به توجه ابسازد تا به هاب انرژي منطقه تبديل شود؛ براي نمونه، مي

. دارند خود يصادرات يرهايمس به يبخشتنوع به ليتمابراي كاهش وابستگي به روسيه،  كشورها نيا شود،يم صادر هيروس قيطر از قزاقستان
 نيا جنوب، به شمال دوريكر ريمس در گرفتن قرار و آزاد يهاآب به يدسترس جمله از رانيا يكيتيژئوپل و ييايجغراف تيموقع به توجه با

همچنين ذخاير  .آورد فراهم را كشورها نيا گاز و نفت منابع صادرات امكان كمتر، نهيهز با كه داشت خواهد وجود كشورمان يبرا فرصت
ي جديد در كشور به خطوط لوله انتقال گاز هارساختيزي موجود و توسعه هارساختيزتواند به كمك راحتي ميگازي ايران و تركمنستان به

  انجامد.، به افزايش امنيت منطقه نيز مينفعيذطبيعي به سمت اروپا بپيوندد كه اين موضوع عالوه بر تأمين منافع كشورهاي 
 مواجه يجهان و يامنطقه ،يداخل يهاچالش از دسته سه با خزر حوزه در خود كيتيژئوپل ممتاز تيموقع از برداريبهره يبرا رانيا
هاي اياالت متحده سياست از اين كشورها اديز يريرپذيتأث - 2، خزر يايدر حوزه يكشورها ياقتصاد و ياسيس استقالل عدم - 1 :است

 مخالفت. هستند رانيا يامنطقه يهاچالش نيترمهم از خود، يكشورها از يانرژ انتقال سر بر كشورهاي منطقه خزر رقابت - 3 و آمريكا
 هدف وشود مي مربوط آمريكا و رانيا كشور دو نيب ياسيس مشكالت از شيب يامسأله به رانيا قيطر از خزر حوزه يانرژ انتقال با آمريكا

. است يانرژ ونقلحمل يرهايمس كردن متنوع قيطر از كيتيژئوپلاين منطقه  به يانرژ يجهان يبازارها يوابستگ كاهش ،آمريكا ياصل
منزوي كردن ايران از  هدف باشود، با توجه به ظرفيت ايران و هايي كه از طرف غرب به رهبري آمريكا عليه كشورمان اعمال ميسياست

  ويژه بازار انرژي است. معادالت جهاني و به
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توجهي افزايش قابل  هاي آتيگونه كه اشاره شد، ظرفيت توليد نفت خام و گاز طبيعي كشورهاي حوزه درياي خزر در دهههمان
اي از توليد نفت و گاز اين كشورها تواند با توجه به موقعيت جغرافيايي خود انتقال حجم عمدهخواهد يافت و در اين بين ايران مي

ي چندجانبه با كشورهاي حوزه خزر، به نفع كشورهاي غربي فعال هايهمكاررا برعهده داشته باشد. بديهي است كه تعلل در توسعه 
ر منطقه خواهد بود و از نقش مؤثر ايران در منطقه و جهان خواهد كاست. با عنايت به مطالب مطرح شده، در ادامه برخي د

  شود:تواند موجب افزايش ضريب امنيت انرژي و به تبع آن، امنيت ملي كشور شود، ارايه ميترين راهكارهاي عملي كه ميمهم
 بازار انرژي منطقه خزر و تبديل شدن به هاب انرژي منطقهريزي اصولي براي مديريت برنامه -

عنوان دو قطب مهم توليد و انتقال منابع انرژي در آينده ، دو منطقه خليج فارس و درياي خزر بهالملليهاي بيندر اغلب تحليل
 و نفت ميعظ ريذخا بودن دارا با و كيژئواكونوم و كيتيژئوپل ممتاز تيموقع از يبرخوردار با رانياانرژي ايفاي نقش خواهند كرد. 

 كنندگانمصرف به يشرق شمال و شرق جنوب، از خود يانرژ منابع نيب ونديپ جاديا امكان از ،يانرژ حوزه در يطوالن تجربه و گاز
 به را خود كه كنديم فراهم كشورمان يبرا را امكان نيا ممتاز يكيژئواكونوم و يكيتيژئوپل تيموقع نيا. است برخوردار يانرژ

  .تبديل كند منطقه »يانرژ هاب«
 اتخاذ ديپلماسي فعال و سازنده در حوزه انرژي -

رسد، وجود يك نظر مي ي جهاني است. براساس اين، بههاميتحرهمراهي با به نوعي عدم اتخاذ موضعي فعال در اين زمينه 
امور خارجه و وزارت  هاي وزارتها و سياستالمللي انرژي و هماهنگي برنامهديپلماسي فعال و برنامه مشخص در زمينه روابط بين

  كشور را به همراه داشته باشد. بلندمدتتواند منافع نفت، مي
 گذاري در اكتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز حوزه خزرريزي و سرمايهق برنامهارتقاي امنيت انرژي كشور از طري -

تواند به افزايش ذخاير نفت و گاز كشور منجر شود. گذاري در اكتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز حوزه خزر ميافزايش سرمايه
ميليارد بشكه نفت درجاي اوليه منجر شد. افزايش و  2 به اكتشاف 1391هاي شركت نفت خزر در اليه نفتي سردار جنگل در سال فعاليت

  بخشيدن به منابع انرژي كشور، موجب افزايش امنيت انرژي كشور نيز شود.تواند با تنوع هاي اكتشافي در درياي خزر ميتكميل فعاليت
 هاي نفتي با رفع مشكالت گذشته اين طرح استفاده از ظرفيت طرح سواپ نفت و فرآورده -

هايي است كه باعث كاهش هزينه احداث خط لوله اضافي از شمال به جنوب و تأمين ي طرح سواپ در كشور از جمله اقداماجرا
شود. عالوه بر اين انرژي مورد نياز شهرهاي شمالي كشور و همچنين باعث كسب درآمد براي كشور از طريق دريافت حق سواپ مي

رو، كننده با منافع ايران است. ازاينتوان بيان كرد، گره خوردن منافع كشورهاي سواپيترين مزيتي كه براي اين طرح ممزايا، مهم
گذاري آن، از مواردي است در شرايط كنوني پساتحريم، اجراي طرح سواپ با رفع اشكاالت گذشته اين طرح از جمله در زمينه نرخ

  كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
 تعيين رژيم حقوقي درياي خزر -

 كي فقدان. همچنين است آن يحقوق رژيم تيوضع، عدم تعيين است مواجه آن با خزر يايدر اكنون كه اساسي مشكالت از يكي
 به مربوط مشكالت آزاد، يرانيكشت و يانورديدر از يناش مشكالت خزر، يايدر منابع از يبرداربهره مورد در جانبههمه موافقتنامه

 اكنون كه است يليمسا نيترعمده خزر، يايدر منابع از حفاظت و) التيش( يريگيماه به مربوط ليمسا و خزر يايدر ستيز طيمح
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 ياهايدر اي هااچهيدر يحقوق ميرژو  اهايدر حقوق ونيكنوانس و يعموم المللنيب حقوق براساسو بايد  دارد وجود ايدر نيا در
  ، تعيين تكليف شود.هستند يساحل دولت چند اي دو يدارا كه يابسته
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