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  چکیده

  

شـود   هاي مهم عرضه و تقاضاي نفت خام مشاهده مـی  حوزه در بررسی

کننـده بـا موقعیـت     که موقعیت جغرافیایی کشورهاي مهم تولید و عرضه

است کـه  طبیعی . کننده انطباق ندارد جغرافیایی کشورهاي عمده مصرف

ل نفــت خــام از تولیدکننــده بــه نقــ و در چنــین شــرایطی مســئله حمــل

نفت خام تولیدي باید از دریاهـا  . کند کننده اهمیت باالیی پیدا می مصرف

ها خـط لولـه   هاي مختلف و یا از کیلومتر و تنگه ها گذرگاهو  ها اقیانوسو 

روزانـه  . کننده قرار گیـرد  اي دیگر در اختیار مصرف عبور کند تا در منطقه

ـ ولدرصد از کل نفت ت 53خام و معادل ه نفت کون بشیلیم 42ش از یب د ی

ه سه مورد از آنهـا  کشود  میداده عبور  یاتیح شده در جهان از پنج تنگه

نفـت خـام را بـه خـود اختصـاص       یل عرضه جهانکدرصد از  46حدود 

ـ یلیم 17ان، تنگه هرمز با انتقال ین میدر ا. اند داده ش یون بشکه در روز ب

همـین  ار دارد و به یت کل نفت خام جهان را در اختیدرصد از ترانز 20از 

با . کند ایفا می یدر نقل و انتقاالت نفتن نقش را یتر ن و مهمینخست دلیل

المللـی، در   تنگه در معادالت سیاسی و اقتصادي بین توجه به اهمیت این

جایگزین تنگه هرمز در قالب خطوط  هاي ظرفیتاین گزارش به بررسی 
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  .لوله انتقال نفت خام از منطقه خلیج فارس پرداخته شده است

  



 

 

  

  محتواي گزارش

وابستگی گسترده صـنایع  . استامروزه حیات اقتصادي جهان بر پایه امنیت انرژي استوار 

و اقتصادهاي جهانی به نفت خام از یک سو و ناهماهنگی توزیع جغرافیایی ذخـایر مهـم   

کنندگان عمده از سوي دیگر موجب شده که مسئله امنیت انـرژي در   نفت خام با مصرف

  .خام اهمیت حیاتی پیدا کند ارتباط با نفت

شود کـه موقعیـت    هاي مهم عرضه و تقاضاي نفت خام مشاهده می در بررسی حوزه

کننده با موقعیت جغرافیـایی کشـورهاي عمـده     جغرافیایی کشورهاي مهم تولید و عرضه

طبیعی است که در چنین شرایطی مسئله حمل و نقل نفـت  . کننده انطباق ندارد مصرف

نفت خام تولیدي بایـد از  . کند کننده اهمیت باالیی پیدا می نده به مصرفخام از تولیدکن

هاي مختلف و یا از کیلومترها خط لوله عبور کنـد   و تنگه ها گذرگاهو  ها اقیانوسدریاها و 

  .کننده قرار گیرد اي دیگر در اختیار مصرف تا در منطقه

دالت مربوط به امنیـت  فردي در معا به کشور ما ایران به دالیل مختلف نقش منحصر

کنندگان نفت خام  این کشور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و عرضه. انرژي جهانی دارد

. رود و از این رو در امنیت عرضه انرژي مـورد نیـاز جهـان نقـش دارد     جهان به شمار می

اي اسـت کـه توانـایی اثرگـذاري بـر       همچنین موقعیت خاص جغرافیایی کشور بـه گونـه  

از این رو چـه  . کننده را دارد قال نفت خام از منطقه به سمت کشورهاي مصرفجریان انت

ایـران در   میدر بعد تولید و عرضه و چه در بعد انتقال نفت خـام، نقـش جمهـوري اسـال    

  .منیت انرژي جهان قابل بررسی استا
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اي نفـت   هاي مختلف انتقال لوله هدف اصلی این گزارش آن است که با بررسی طرح

به این . کنده، جایگاه و اهمیت کشورمان را در انتقال نفت خام منطقه ارزیابی خام منطق

شـود، سـپس    ي استراتژیک حمل و نقل دریایی جهان معرفـی مـی  ها گذرگاهمنظور ابتدا 

شـوند و در نهایـت بـا در نظـر گـرفتن        خطوط لوله انتقال نفت خام منطقه بررسـی مـی  

  .شود کشورمان در این فرایند بررسی میمختلف انتقال، نقش و جایگاه  هاي ظرفیت

  ي راهبردي جهانها گذرگاهها و  تنگه. 1

از نفت خـام تولیـدي در سـطح جهـان از طریـق مسـیرهاي دریـایی         میامروزه حدود نی

میلیون بشکه نفت خام تولید  88در سطح جهان حدود  2011در سال . شوند جا می جابه

هـاي و   در ایـن میـان نقـش تنگـه    . میلیـون بشـکه تجـارت شـده اسـت      58/54و حدود 

  .ي دریایی حائز اهمیت استها گذرگاه

د یـ درصـد از کـل نفـت تول    53خام و معـادل  ه نفت کون بشیلیم 42ش از یبروزانه 

 46ه سـه مـورد از آنهـا حـدود     کـ شـود   یداده معبور  یاتیح شده در جهان از پنج تنگه

ان، تنگـه  یـ ن میـ در ا. انـد  هنفت خام را به خود اختصـاص داد  یل عرضه جهانکدرصد از 

ـ یلیم 17هرمز با انتقال  ت کـل نفـت خـام    یـ درصـد از ترانز  20ش از یون بشکه در روز ب

ن نقش را در نقل و انتقاالت ین و مهمترینخست ار دارد و به همین دلیلیجهان را در اخت

در نقـل و انتقـاالت    يدیـ کـه نقـش کل   ییایـ مهم در ير گلوگاه هایسا .کند ایفا می ینفت

، آبـراه بـاب المنـدب و تنگـه     انال سـوئز کا، کتنگه ماال: نفت خام دارند عبارتند از یهانج

با توجه به حجم حمل و نقل نفت، تنگه هرمز که مسـیر خروجـی نفـت از خلـیج     . بسفور

 ،دهد و تنگه ماالکا که محل اتصال اقیانوس هند و اقیانوس آرام اسـت  فارس را شکل می

  .روند شمار می دو تنگه استراتژیک جهان به

نفـت   و قطـر  یت، عراق، امارات متحده عربی، کويران، عربستان سعودیا يکشورها

ا و اروپـا  ین آنهـا آسـ  یعمـده تـر   ق تنگه هرمز به مقاصد مختلـف کـه  یخام خود را از طر

ن یـ ار ایت مازاد نفت جهان در اختیدرصد از ظرف 100ن یهمچن. کنند یباشد صادر م یم

. شـود  یجهـان  يو کمبود، روانـه بازارهـا   یرار است در مواقع بحرانباشد که ق  یکشورها م
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در جهـان   LNGدرصـد از عرضـه    30کـه حـدود    LNGون تن یلیم 77ن ساالنه یعالوه بر ا

قابل  ینفت يها  و فرآورده یمیمحصوالت پتروش. شود ین تنگه صادر میق ایباشد از طر یم

  .دشو یمن تنگه وارد و صادر یز از طریق این یتوجه

ي حمل و نقل دریایی جهان که اهمیت راهبردي در حمل و نقل ها گذرگاهدر ادامه 

  .شوند جهانی نفت خام دارند معرفی می

  تنگه هرمز .1-1

ي هـا  گـذرگاه تـرین   تـرین و حسـاس   مایل دریایی، یکی از مهـم  100این تنگه با طول حدود 

دریـاي عمـان، دریـاي عـرب و      باشد که خلیج فارس را بـه  المللی می حمل و نقل دریایی بین

تنگه هرمز از شمال با ایران و از جنوب بـا شـبه جزیـره مسـندم     . کند اقیانوس هند متصل می

جایگاه اسـتراتژیک خلـیج فـارس از لحـاظ منـابع انـرژي، مبـادالت        . در عمان همسایه است

یـن  اي و مالحظات سیاسـی و امنیتـی از یـک سـو، و موقعیـت ا      اي و فرامنطقه تجاري منطقه

تنگه به عنوان تنها دهانه ورودي و خروجی خلیج فارس و نیز عرض انـدك آن، اهمیـت آن را   

در حمل و نقل دریایی و به طور کلی معادالت امنیتی و اقتصادي منطقـه و جهـان بـاال بـرده     

روزانـه حـدود    2011در سـال  . رود ترین گذرگاه انرژي جهان به شمار می این تنگه مهم. است

درصد از کل نفـت حمـل شـده از راه     35شکه از آن منتقل شده است که حدود میلیون ب 17

  .شود درصد از داد و ستد نفت در سراسر جهان را شامل می 20دریا بوده است که تقریبا 
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  موقعیت تنگه هرمز. 1شکل

 
منبع:  Energy Information Administration 

با درنظـر   2011ام در روز در سال تانکر نفت خ 14به طور متوسط، از طریق تنگه هرمز، 

 85بـیش از  . کنـد  هاي جدیـد عبـور مـی    گرفتن تانکر خالی ورودي براي انتقال محموله

. درصد از این صادرات نفت خام به بازارهاي آسیایی ژاپن، هند، کره جنوبی، و چین است

یـن مسـیر   ا جهان ازاز طریق دریا به صادراتی ) مایع(درصد گاز  30روزانه عالوه بر نفت 

  .شود میالمللی ارسال  به بازارهاي بین

اي از تنگـه کـه خـط     مایل است، اما محـدوده  21ترین نقطه،  عرض تنگه در باریک

تنگـه داراي عمـق کـافی بـراي عبـور      . حمل و نقل و کشتیرانی است تنها دو مایل است

  .باشد بزرگترین تانکرهاي نفت خام می

  تنگه ماالکا .2-1

ین اندونزي، مالزي و سنگاپور قرار دارد اقیانوس هند را به دریاي چـین  ب این تنگه که در

ترین مسیر دریـایی بـین خلـیج     تنگه ماالکا کوتاه. کند جنوبی در اقیانوس آرام متصل می

این تنگـه بـا   . رود فارس و کشورهاي چین، ژاپن و کره جنوبی در شرق آسیا به شمار می



  9   فارس مروري بر ظرفیت خطوط لوله انتقال نفت خام حوزه خلیج

 

ر گـرفتن در مسـیر مبـادالت تجـاري ژاپـن و      توجه به موقعیت خـاص جغرافیـایی و قـرا   

فارس، و به ویژه تأمین انـرژي مـورد نیـاز ایـن      هاي نوظهور اقتصادي آسیا با خلیج قدرت

هـاي    همچنین ایـن تنگـه محـل عبـور کشـتی     . کشورها از این مسیر اهمیت زیادي دارد

جـب شـده   ها مو همه این. شود حامل کاالهاي صادراتی این کشورها به اروپا محسوب می

حجـم  . هاي حمل و نقل دریایی جهان بـه شـمار آیـد    که ماالکا یکی از پرترددترین تنگه

تـرین   باالي ترانزیت انرژي از این تنگه، آن را در کنـار تنگـه هرمـز بـه عنـوان راهبـردي      

  .ي جهان مورد توجه قرار داده استي انرژها گذرگاه

  موقعیت تنگه ماالکا. 2شکل

  

 2009میلیون بشـکه در روز در سـال    13،6آسیا، برآورد شده است که  از این تنگه کلیدي در

 60بـیش از  . نفـت انتقـال داده شـده اسـت     2007میلیون بشکه در روز در سال  14و حدود 

هاي مختلفی وجود دارد کـه بـراي دور    طرح. کنند هزار کشتی در سال از تنگه ماالکا عبور می

 2009از جملـه در سـال   . انکر طراحی شـده اسـت  زدن این تنگه، به منظور کاهش ترافیک ت

  .هزار بشکه در روز ساخته شد 240خط لوله نفت خام از برمه به چین با ظرفیت 
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  موقعیت تنگه ماالکا. 3شکل

  
منبع:  Energy Information Administration 

  کانال سوئز. 3-1

نه وصل کـرده و در  این کانال یک آبراه مصنوعی است که دریاي سرخ را به دریاي مدیترا

هـاي پرتـردد    کانـال سـوئز یکـی از آبـراه    . کنـد  عین حال آسیا و آفریقا را از هم جدا مـی 

این مسیر براي کوتاه کردن مسیر مبـادالت تجـاري   . رود  کشتیرانی در جهان به شمار می

 آبی است که از کامالًاروپا به آسیا طراحی و ساخته شده و جایگزین مناسبی براي مسیر 

ق دماغه امیدنیک و بـا دور زدن آفریقـا از اقیـانوس آرام، اقیـانوس هنـد و اقیـانوس       طری

نـد نسـبت بـه    ک به طوري که طول مسیري که از کانال سوئز عبـور مـی  . گذرد اطلس می

از طریق کانال سوئز فاصله بنادر توکیو . باشد تر می کیلومتر کوتاه 1600مسیر اشاره شده 

، ایـن  شـود  تـر مـی    درصـد نسـبت بـه مسـیر دیگـر کوتـاه       23 در آسیا و روتردام در اروپا

درصـد، رأس تنـوره بـه     42جویی در مـورد مسـیر بنـدر رأس تنـوره بـه روتـردام        صرفه

  .باشد درصد می 29درصد و سنگاپور به روتردام  30نیویورك 

اند  کشتی ترانزیتی از کانال سوئز عبور کرده 16500تقریباً  2010از ژانویه تا نوامبر 

بـه دلیـل   . انـد   بوده LNGتانکرهاي  ،درصد 5تانکرهاي نفتی و  ،درصد 20ه از این میان ک

اداره کانـال سـوئز   . هاي بسیار بزرگ امکان عبور از آن را ندارنـد  عمق کم کانال، نفتکش
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هـاي   هاي توسعه و افزایش عمق کانال را براي فراهم کـردن امکـان عبـور نفـتکش     پروژه

  .استر به اجرا درآورده بیشت

  موقعیت کانال سوئز. 4شکل

منبع:  Energy Information Administration 

دریـاي  -، و یـا خـط لولـه سـوئز    SUMEDمـایلی طـوالنی    200خط لوله : SUMEDخط لوله 

و  VLCCمدیترانه جایگزینی براي کانال سوئز و براي محمولـه هـاي بـیش از حـد بـزرگ      

میلیون بشکه در روز را دارد و  2,3لوله ظرفیت این خط . کند میبزرگتر هستند را فراهم 

در  Sidi Kerir، در سـاحل دریـاي سـرخ را بـه     )Ain Sukhna(جریان شمال از عـین السـخنی   

  .کند دریاي مدیترانه وصل می

  المندب باب. 4-1

این تنگه دریاي سرخ را به خلیج عدن و از آنجا به دریاي عرب و اقیانوس هند متصـل، و  

ایـن تنگـه از شـمال بـا یمـن و از جنـوب بـا        . کنـد  از خاورمیانه جـدا مـی   شاخ آفریقا را

انواع کاال و نیز نفت خام خلیج فـارس کـه بـه    . کشورهاي جیبوتی و اریتره همسایه است

در نتیجـه ایـن تنگـه یـک     . المنـدب عبـور کنـد    شود باید از باب کانال سوئز ترانزیت می

  .شود غرب محسوب می -دریایی شرق گذرگاه استراتژیک بر سر راه مبادالت تجارت
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  المندب موقعیت باب. 5شکل

  
منبع:  Energy Information Administration 

شود از طریق کانـال سـوئز و خـط لولـه      اکثر صادراتی که از طریق خلیج فارس انجام می

از طریق این آبـراه  در روز  میلیون بشکه 3,2 حدود. شود المندب ترانزیت می سومد و باب

ترافیـک،   حجـم اصـلی  . ترانزیت شده است به اروپا، ایاالت متحده، و آسیا 2009سال در 

  .سوئز است سمت بهالمندب  شمال باب در روز از مسیر میلیون بشکه 1,8حدود 

  المندب موقعیت باب. 6شکل

  
 Energy Information Administration :منبع
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  روداردانل و بسف .5-1

ر دریاي مرمره را به دریـاي سـیاه   وبه دریاي مرمره و تنگه بسف تنگه داردانل دریاي اژه را

متصل کرده و به این ترتیب اتصال آبی بـین دریـاي مدیترانـه و دریـاي سـیاه را برقـرار       

کیلـومتر   70کیلومتر و طول تنگه داردانـل حـدود    31ر حدود وطول تنگه بسف. کنند می

  .رود ه اروپایی به شمار میر حدفاصل ترکیه آسیایی و ترکیوتنگه بسف. باشد می

از  ی رااروپاي غربی و جنوب نفت شده است که طول آبراه در ترکیه واقعاز  مایل 17

  .کند می منطقه دریاي خزر تامین

  موقعیت داردانل و بسفور. 7شکل

  
 Energy Information Administration :منبع

کـه   عبور کـرده اسـت   2009ل در سا آبراهاز طریق این  در روز میلیون بشکه 2،9 حدودا

بنادر دریاي سـیاه، یکـی از    .ه استنفت خام بوددر روز از آن  میلیون بشکه 2،5بیش از 

هاي سـابق اتحـاد جمـاهیر شـوروي      صادرات اصلی روسیه و دیگر جمهوريهاي نفتی  راه
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در  در روزمیلیـون بشـکه    3،4بـیش از   کـه هاي نفت از طریق تنگه ترکیه  محموله. است

یافتـه  کـاهش   2006در سـال   در روزمیلیون بشـکه   2،6به بود  2004ود در سال اوج خ

نفت خام روسیه بـه سـمت بنـادر دریـاي بالتیـک      است که این به خاطر انتقال صادرات 

افزایش تولید نفت خام آذربایجان و قزاقستان به خاطر دوباره ترافیک تنگه افزایش . است

، کننـد   هستند و از این تنگه عبـور مـی   نفتکش 5500هزار کشتی که شامل  50 با .است

  .باشد جهانهاي  ترین آبراه  باعث شده است این تنگه یکی از شلوغ

  موقعیت داردانل و بسفور. 8شکل

  
منبع:  Energy Information Administration 

) بـه جـز ایتالیـا   (با تالش ترکیه قرارداد بین کشورهاي امضا کننده لوزان  1936در سال 

هـا برخـوردار    ته شد که بر اساس آن ترکیه از حقوق بیشتري براي حاکمیت بـر تنگـه  بس

هـاي دریـاي مدیترانـه، اژه، دریـاي      تسلط ترکیه بر حوزه. است ه معروف به مونتروکشد 

هاي ویژه استراتژیک ایـن   ر و داردانل از جمله موقعیتوهاي استراتژیک بسف سیاه و آبراهه

تمام شناورهایی کـه بـین دریـاي اژه و دریـاي سـیاه در       شود چرا که کشور محسوب می

 .هـاي ترکیـه باشـند    کیلـومتر از راه را در آب  320رفت و آمد هستند ناچارنـد بـیش از   

موقعیت ترانزیتی ممتاز ترکیه از یک طرف تنها راه ارتباطی زمینی اروپا به سـوي غـرب   

کشـورهاي  نقطـه اتصـال   آسیا، آسیاي مرکزي و قفقاز محسوب شده و از دیگر سـو نیـز   

  .باشد میمذکور به اروپا 
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  کانال پاناما .1- 6

کیلومتر است که اقیانوس آرام را  80این کانال یک آبراه ساخته دست بشر با طول تقریباً 

کشتی از ایـن   14000ساالنه حدوداً . کند به دریاي کارائیب و اقیانوس اطلس متصل می

از / براي حمـل بـه  ) بر حسب تناژ(درصد  60از  کند که از این میان بیش کانال عبور می

این کانال امکان عبور از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام را بدون . ایاالت متحده آمریکاست

در صورت انسـداد کانـال پانامـا زمـان و هزینـه      . کند دور زدن آمریکاي جنوبی فراهم می

  .دشو مسافت افزوده می مایل بر 8000کند و حدود  ترانزیت به شدت افزایش پیدا می

  موقعیت کانال پاناما. 9شکل

  
منبع:  Energy Information Administration 

با این حال، کانال پاناما یک مسیر مهم براي ترانزیت نفت و یا براي واردات نفـت ایـاالت   

بـه گفتـه مقامـات    . اسـت  تقریبا یک پنجم ترافیک کانال توسط تـانکر . باشد متحده نمی

از  2011خام و محصوالت نفتی در سـال مـالی   در روز نفت  بشکه هزار 766اما، کانال پان

 مـابقی و   میپتروشـی محصـوالت  آن  بشـکه هزار  645 ، کهیافته است طریق کانال انتقال
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اقیـانوس   به جنـوب  اقیانوس اطلس یشترین ترافیک نفت خام از شمالب. است نفت خام

  .ثبت شده است آرام

  ناماموقعیت کانال پا. 10شکل

  
منبع:  Energy Information Administration 

  الطارق تنگه جبل. 1- 7

این تنگه یک کانال باریک بین کشورهاي اسپانیا و مراکش است که تنها اتصـال موجـود   

این تنگـه در یکـی از مسـیرهاي    . کند بین دریاي مدیترانه و اقیانوس اطلس را تأمین می

ال کاال به شمال روسیه و اروپاي شمالی نقـش  جنوب براي ارس -جایگزین کریدور شمال

بر و پرهزینه بوده و در مقایسه بـا کریـدور    قابل توجه دارد که البته این مسیر بسیار زمان

در این مسیر کاالها از اقیانوس هند، دریاي عرب، خلیج . دارد میجنوب کارایی ک -شمال

شوند، سـپس   ریاي مدیترانه میعدن و دریاي سرخ گذشته و با عبور از کانال سوئز وارد د

الطارق، اقیانوس اطلس، دریاي مانش و دریاي بالتیک به شمال اروپـا   با گذر از تنگه جبل

  .یابند  انتقال می

اسپانیا و مراکش در مورد احداث یک تونل زیرآبی ریلی کـه اروپـا و    2003در سال 

  .کند توافق کردند آفریقا را به هم وصل می
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 فارس ال نفت خام حوزه خلیجخطوط لوله انتق. 2

خطوط لوله نفت خام کشورهاي حوزه خلیج فارس در نظر  يکه برا ییها طرح یبطور کل

 :هستند يگروه عمده قابل طبقه بندسه  گرفته شده، در

  حوزه خلیج فارسخطوط لوله موجود نفت خام در . 11شکل

  

 - خط لوله حبشه(مان ع يایبه در یق امارات متحده عربیانتقال نفت خام از طر. 1-2

  )رهیفج

عمان خـتم   يایره در دریبندر فجشود و به  میدان حبشه امارات آغاز ین خط لوله از میا

 و یمهندسـ  ه توسـط شـرکت  کـ  يلـومتر کی 360ن خـط لولـه   یا ییت نهایظرف. شود یم

CNPC شرکت يها رمجموعهیز از( نیچ نفت عمران
ارد یـ لیم 29/3 يه گـذار یو با سرما) 1

ن خـط لولـه،   یـ ا یطراحـ . باشـد  میه در روز کون بشیلیم 8/1دالر در حال احداث است، 

ILFا و شرکت یاسترال 2پارسونز -یشرکت ورل توسط
 یآلمان انجام شده و شـرکت دولتـ   1

                                                                            

1. China National Petroleum Corporation 

2. Worley Parsons 
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2
IPIC ن خط لوله یبر اساس قرارداد منعقد شده، ا .آن را به عهده دارد ین مالیامارات، تأم

 ید، امـا بـه علـت مشـکالت فنـ     یرس یم يبه بهره بردار 2011سال  يست از ابتدایبا یم

  .دش يانداز راه 2012 يژوال 18ه در کنیق افتاد تا ایآن بارها به تعو يانداز راه

ه در کهـزار بشـ   2651معادل  2011توان صادرات نفت خام امارات متحده در سال 

ره یـ فج -لولـه حبشـه   خـط  ییت نهایه ظرفکن است یدهنده ا ن امر نشانیه اکروز بوده 

درصـد از نفـت    54بـه   یـک نفت خام امارات و نزد یل توان صادراتکدرصد از  68حدود 

  .باشد ین کشور در سال مذکور میا يدیخام تول

  ترانهیمد يایق عراق به دریانتقال نفت خام از طر .2-2

ط لوله خ دور زدن تنگه هرمز وجود دارد که عبارتند از ين برایگریر جایمس سهدر عراق 

در  ).IPSA( 3عربسـتان  -اس و خـط لولـه عـراق   یبان -حان، خط لوله کرکوكیج -کرکوك

  .شود میآنها پرداخته  یت فعلیک و وضعیادامه به شرح هر 

  حانیج -  خط لوله کرکوك -الف 

ز یـ حـان ن یج -كوکـ رکه بـه خـط لولـه    ک) ITP( 4هکیتر -خط لوله انتقال نفت خام عراق

ـ ا. ده اسـت یرسـ  يبـردار  بـه بهـره   1977شـود در سـال    یشناخته م  970ن خـط لولـه   ی

ت انتقـال  یـ است که در مجمـوع ظرف  ینچیا 40و  46شامل دو خط جداگانه  يلومترکی

و پس از حمله عـراق بـه    1991ن خط لوله، در سال یا. دارد ه در روز راکون بشیلیم 6/1

زمان ملـل گشـوده   سـا  يبرنامه نفت در برابـر غـذا   يدر زمان برقرار دوبارهت بسته و یوک

مـورد اسـتفاده   دوبـاره   ا بـه عـراق  یکو پس از حمله آمر 2003ن خط لوله از سال یا. شد

ب شـده  یـ از آن در اثر حمالت خرابکارانه تخر ییها قرارگرفته که در موارد متعدد قسمت

مجـدد   يه گـذار یازمنـد سـرما  یامـل ن کت یـ ن خط لوله بـا ظرف یت ایبنابراین فعال. است

                                                                                                                                                                                   

1. Ingenieurgemeinschaft Lässer-Feizlmayr (ILF) 

2. International Petroleum Investment Company (IPIC) 

3. Iraq Pipeline Through Saudi Arabia (IPSA) 
4. Iraq-Turkey Pipeline (ITP) 
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  .ه در روز استکهزار بش 500ن خط لوله حدود یا یفعل یاتیعملتوان . باشد یم

  اسیبان -  خط لوله کرکوك -ب 

از نفت خام عراق را  یدر گذشته بخش 1اسیبه بندر بان كوکرکخط لوله انتقال نفت خام 

ن خط لولـه  یا. داده است یانتقال م ییاروپا يترانه و بازارهایمد يایه به دریق سوریاز طر

ه کهزار بشـ  300ت انتقال روزانه یرده و ظرفکار کآغاز به  1952در سال  يلومترکی 800

به طـور کامـل   خط لوله  نیا به عراق ایکآمر 2003جم سال در تها. در روز را داشته است

ه و عـراق  یسـور  2007در سـال  . شـود  یاسـتفاده نمـ   از آنو در حال حاضرشده ب یتخر

امـا مقامـات   . کننـد  اسـتفاده  دوبـاره از آن و ر کرده ین خط لوله را تعمیردند تا اکتوافق 

ن یـ ا ير و بازسازیه تعمکالزم اعالم کردند  يو اقتصاد یپس از انجام مطالعات فن یعراق

اس احـداث  یـ مقصـد بان  به يدیبوده و لذا خطوط لوله جد يخط لوله فاقد صرفه اقتصاد

  .دکرخواهند 

 و ونیـ لیم دو روزانـه  قالانت تیظرف حداکثر هیسور - عراق دیجد ینفت لوله خط دو

 بـا  تـر  بـزرگ  ینفتـ  لولـه  ه خطیکبطور. داشت خواهد را عراق خام نفت بشکه هزار 500

 خط و نیسنگ خام نفت انتقال يبرا بشکه هزار 500 و ونیلیم کی روزانه انتقال تیظرف

 خـام  نفـت  انتقـال  يبرا بشکه هزار 250 و ونیلیم کی روزانه انتقال تیظرف با گرید لوله

ه موجب شده یر سوریت اخالزم به ذکر است تحوال .مورد استفاده قرار خواهد گرفت سبک

  .فتدیق بیه به تعویت کامل در سوریثبات و امن ين خط لوله تا برقراریداث ااح يریگیپ

 )IPSA(عربستان  - خط لوله عراق -ج 

 دو يگـذار  هیون بشکه در روز و با سرمایلیم 65/1ت یبا ظرف 1989ن خط لوله در سال یا

ن خط لوله با یا. شد يانداز ن کشور راهیت ایارد دالر از طرف دولت عراق و تحت مالکیلیم

سرخ متصل  يایدر در 2نبعیبندر  یکینچ از جنوب عراق به بندر موجز در نزدیا 48قطر 

                                                                            

1. Baniyas 
2. Yanbu 
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ن خط لولـه را  یق ایج فارس صادرات نفت از طریآغاز جنگ خل عربستان پس از. شود یم

. ق درآمـده اسـت  یـ ن خط لوله از آن زمان تـاکنون بـه حـال تعل   یت ایعالمتوقف کرد و ف

ن خط لوله یت عراق از ایف و مالکین خط لوله را توقیا 2001ن این کشور در سال یهمچن

د در عـراق، عربسـتان بـه    یـ کارآمـدن دولـت جد   يصـدام و رو  یبا سرنگون. را سلب کرد

ما عراق بـا توجـه بـه سـابقه سـوء دولـت       ل کرد این خط لوله ابراز تمایمجدد ا يانداز راه

ن خط لوله اعالم کرد که صادرات از یت ایکطرفه و سلب مالکیعربستان در متوقف ساختن 

ت مخـازن  یدر حال حاضر ظرف. باشد ین کشور نمیا يها تین خط لوله جزء اولویق ایطر

ات عربستان اختالف یاز طرف. باشد یون بشکه میلیم 10موجود در بندر موجز  يز سا رهیذخ

ن دو کشـور شـده   یف روابط دوستانه و متقابل بیعراق سبب تضع یعیبا دولت ش يسعود

نفت خام  یخط لوله صادرات دوباره يانداز و راه ين امر، سرنوشت بازسازیجه ایدر نت. است

البته . نشده است باره گرفتهن یدر ا یمیاز ابهام قرار گرفته و تا کنون تصم يا عراق در پرده

ـ انتقال گـاز از شـرق ا   ين خط لوله برایم به ذکر است در حال حاضر عربستان از االز ن ی

  .کند ینبع استفاده میدر بندر  یمیتروشپ يکشور به واحدها

  سرخ يایبه در يق عربستان سعودیانتقال نفت خام از طر. 3-2

بـه  ج فارس یق خلیخود را از طر یدرصد از نفت خام صادرات 75عربستان در حال حاضر 

 6-5/6(رأس تنـوره   یانه صادراتیت دو پایکه در مجموع ظرف يبه طور. رساند یفروش م

ن یـ در شـرق ا ) ون بشـکه در روز یـ لیم 5/3تا  3( 1و رأس الجعیمه) ون بشکه در روزیلیم

درصـد از   25ن وجـود حـدود   یـ بـا ا . شود یون بشکه در روز بالغ میلیم 10تا  9کشور به 

 یانه صـادرات یپا. دهد یل میتحو ییان اروپایسرخ به مشتر يایز در درینفت خام خود را ن

ـ . داردون بشـکه در روز را  یـ لیم پـنج نبع در غرب عربستان نیز توان صادرات ی ر اسـاس  ب

عربستان در شرق و غرب این کشور در مجمـوع   یصادرات يها انهیاطالعات منتشر شده پا

را دارا  ینفتـ  يهـا  و فـرآورده ن بشکه در روز نفت خـام  ویلیم 15تا  14ت صادرات یظرف

                                                                            

1. Ras al-Ju'aymah 
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  :اند ن خطوط لوله صادرات نفت خام عربستان در ادامه معرفی شدهیتر مهم. باشند یم

  )Petroline(غرب عربستان  -خط لوله شرق -الف 

 85/1ه یـ ت اولیـ بـا ظرف  1981نچ در سـال  یا 48لومتر و قطر یک 1200طول  هن خط لوله بیا

نبـع در سـاحل   یک واقـع در شـرق عربسـتان و بنـدر     یـ ن منطقه آبکیون بشکه در روز بیلیم

ران و یـ بـا بـروز جنـگ ا    1987در سـال  . دیـ ن کشور احداث گردیسرخ واقع در غرب ا يایدر

د بـه مـوازات خـط لولـه     یـ جد ینچـ یا 56ک خط لوله ین خط لوله با احداث یت ایعراق ظرف

ت بـه  یـ ن ظرفیـ ا 1993 تـاً در سـال  ینها. دا کردیش پیون بشکه در روز افزایلیم 2/3، به یقبل

انتقال نفـت سـبک و فـوق سـبک      ين خط لوله برایا. افتیش یون بشکه در روز افزایلیم 1/5

ون نفت خـام وجـود   یلیم 12 يره سازیت ذخینبع ظرفیدر بندر . ده استشعربستان احداث 

نفت خـام   يساز رهیت ذخیز در حال افزایش به ظرفیگر نیون بشکه دیلیم 6/6ن یهمچن. دارد

 .کند ین خط لوله استفاده میت ایاز ظرف یمیدر حال حاضر عربستان از ن. بندر است نیا

ک خـط لولـه بـه    یـ غـرب در عربسـتان    -ان ذکر است به موازات خط لوله شرقیشا

را جهــت مصــارف  يعــات گــازیک مایــهــزار بشــکه در روز از منطقــه آبک 550ت یــظرف

  .دهد میرب عربستان انتقال نبع در غیبه بندر  یشگاهیو پاال یمیپتروش يواحدها

  )The Trans Arabian Pipeline( یخط لوله ترانس عرب -ب 

توسـط شـرکت    1947نچ در سـال  یـ ا 30لـومتر و قطـر   یک 1214طـول   هن خط لوله بیا

هزار بشـکه در روز شـروع    300ه یت اولیبا ظرف 1985احداث و از سال  Bechtel ییکایآمر

س الجعیمه در شرق عربستان را پس از عبور از اردن و ن خط لوله بندر رأیا. به کار نمود

ـ ابتدا قرار بود ا. کند یه به لبنان متصل میسور فـا واقـع در   ین خـط لولـه در منطقـه ح   ی

 1948ن منطقـه توسـط رژیـم صهیونیسـتی در سـال      یابد که با اشغال ایان ین پایفلسط

ـ    بـا . دا کـرد یـ ر پییـ ه بـه لبنـان تغ  یق سورین خط لوله از طریر ایمس ن یبـروز اخـتالف ب

بخش بعـد   1976ت در سال یه و لبنان بر سر مسائل حق ترانزیعربستان، سور يکشورها

ت یـ و حما يبـه خـاطر همکـار    1990تاً در سال ین خط لوله از کار افتاد و نهایاز اردن ا
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ن خـط  یـ ق ایخود از طر یج فارس، عربستان نفت صادراتیاردن از عراق در جنگ اول خل

هزار بشکه در روز  500ت آن به ین خط لوله که ظرفید و در حال حاضر ارکلوله را قطع 

ستم انتقـال نفـت،   یبودن س یمیبا وجود قد. ستفاده مانده استادا کرده، بدون یش پیافزا

کا مطرح اسـت و  یبالقوه به اروپا و آمر یر صادراتیک مسیعنوان  هن خط لوله همچنان بیا

ن خـط لولـه کمتـر از انتقـال آن بـا      ینتقال نفت از اا يها نهیها هز یدر بعضی بررس یحت

  .ق کانال سوئز به اروپا عنوان شده استیو از طر یکشت

  نیبحر -  خط لوله عربستان -ج 

سال، نفت خام سـبک   60فعال عربستان است که با عمر حدود  یالملل نیتنها خط لوله ب

ا بـه  یر دریق زیر روز از طرهزار بشکه د 250تا  200ت ین ابوصفرا و دمام را با ظرفیادیم

ن خط لوله، قرار است بـا خـط   یاد ایو سن ز یبا توجه به فرسودگ. کند ین منتقل میبحر

ک بـه  یـ هـزار بشـکه در روز از بنـدر آبک    450تـا   350ت یـ بـه ظرف  يلومتریک 114لوله 

  .ن شودیگزیترا جاین در سیشگاه بحریپاال

  )ون بشکه در روزیلیم: واحد( در حوزه خلیج فارسخام ت موجود و قابل استفاده خطوط نفت یظرف .1جدول

 تیمالک
قابل ت یظرف

استفاده در 
 يط ضروریشرا

ت مورد یظرف
استفاده در حال 

 حاضر

ت یظرف
در  میاس

زمان 
 احداث

یرد نام خط لوله
ف

  

  1 رهیفج -حبشه  8/1 يدر شرف راه انداز 8/1 امارات
  2 حانیج -کرکوك 6/1 4/0 5/0 عراق
  3 اسیبان -کرکوك 3/0 ب شده استیتخر شده استب یتخر عراق

 عربستان
7/2  

  )DRAق یبا فرض تزر(
بعلت مشکالت 

 ل استیتعط یاسیس
عربستان  -عراق 6/1

)IPSA( 
4  

 عربستان
3/8  

 )DRAق یبا فرض تزر(
غرب عربستان  -شرق 1/5 5/2

)Petroline( 
5  

 5/0 عربستان
بعلت مشکالت 

 ل استیتعط یاسیس
  6 یترانس عرب  5/0

  7 نیبحر - عربستان 25/0 2/0 25/0 عربستان

 
   مجموع  15/11 1/3 05/14
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از به عبـور از  یانتقال نفت خام بدون ن يموجود برا يرهایه مسیکل میدر مجموع توان اس

 8باشـد کـه حـدود     یون بشـکه مـ  یـ لیم 1/11ج فارس حـدود  یتنگه هرمز در منطقه خل

بـودن،   يانـداز  چـون در دسـت راه   یمسـائل ل یت به دلین ظرفیون بشکه در روز از ایلیم

 يان کشـورها یـ موجـود م  یاسـ یبودن خـط لولـه، مشـکالت س    یمیب در جنگ، قدیتخر

ره در حـال حاضـر   یـ و غ يط عادیبودن انتقال از طریق آنها در شرار نیپذ هیمختلف، توج

ز بـا  عبور و مرور از تنگه هرمـ  یکه به هر علت یاما در صورت. گیرد یمورد استفاده قرار نم

 Petrolineو  IPSAدر دو خـط لولـه    DRA يمانع روبرو شـود، بـا فـرض اسـتفاده از تکنولـوژ     

ون بشکه در روز نفت خـام از خـارج از تنگـه هرمـز از     یلیم 14ل انتقال یعربستان، پتانس

  .ان شده استیات آنها بیجزئ یکلوله موجود وجود دارد که در جدول  طریق خطوط

  



 

 

  نتقال نفت و گاز در خاورمیانهاي ا خطوط لوله. 12شکل

  
منبع:  Energy Information Administration 

  



 

 

  

  فرجام

ون بشکه در روز و مجموع تـوان  یلیم 17مجموع صادرات نفت از طریق تنگه هرمز حدود 

ون بشـکه در روز  یـ لیم 10دور زدن تنگـه هرمـز حـدود     يخطوط لوله موجود منطقه برا

 يمنطقـه مجبـور بـه اسـتفاده از تکنولـوژ      يکه کشورها يط اضطراریالبته در شرا. است

DRA ون بشـکه در روز  یـ لیم 14ش از یت قابل انتقال خطوط لوله موجود به بیشوند، ظرف

مانند بسته شـدن   يط اضطراریاست که در شرا ین معنین امر بدیا. افتیش خواهد یافزا

در  ینفت خـام صـادرات  درصد  90 بیش ازران، یا یر از نفت خام صادراتیتنگه هرمز به غ

 11زان یـ ن میـ از ا. ج فارس وجـود خواهـد داشـت   یت انتقال به خارج از خلیمنطقه ظرف

 یـک عمـان و   يایـ ون بشـکه در روز بـه در  یلیم دوسرخ،  يایون بشکه در روز به دریلیم

البتـه انتقـال نفـت خـام     . شـود  ترانه انتقـال داده مـی  یمد يایوز به درون بشکه در ریلیم

 يها و زمان صادرات مجـدد آن بـه بازارهـا    نهیسرخ، هز يایفارس به در جیخل يکشورها

ش یکننـد افـزا   ین مـ یج فـارس تـأم  یخلـ  ياز خـود را از کشـورها  یرا که عمده ن ییایآس

هـا از   روز زمـان الزم اسـت تـا نفـتکش     پـنج بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده      . دهد یم

  .ل دهندیآن تحو ییایان آسیرسرخ، نفت خام عربستان را به مشت يایالمندب در در باب

ت خطوط لولـه انتقـال   ین ظرفیشتریب يمنطقه، عربستان سعود يان کشورهایدر م

 يکه با استفاده از تکنولـوژ  يبه طور. ار داردیج فارس را در اختینفت خام به خارج از خل

توانـد   یارد دالر مـ یـ لیم یـک حدود  يگذار هین سرمایو همچن DRA ییایمیق مواد شیتزر

در . سـرخ انتقـال دهـد    يایـ ون بشکه در روز از شرق به غرب خـود در در یلیم 11 حدود
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 يه گـذار یسـرما  يها  نهیو انجام هز DRA ییایمیتواند با افزودن مواد ش میواقع عربستان 

درصـد   64ن دو خـط لولـه را   یـ ت انتقـال ا ی، ظرفIPSAو  Petrolineدر دو خط لوله  مربوطه

ق مـواد  یتزر يالبته برا. ون بشکه در روز برساندیلیم 11به ون یلیم 7/6ش داده و از یافزا

از است که با توجـه  یماه زمان ن 18تا  12الزم به  یسات جانبیو نصب تأس DRA ییایمیش

به محرمانه بودن موضوع و انتشار اطالعات محـدود از طـرف دولـت عربسـتان مشـخص      

بـیش از   يسـاز  رهیت ذخیرفن ظیهمچن. ریا خینه آغاز شده ین زمیدر ا مینیست که اقدا

ند که این کشور بـدون  ک یا مین امکان را مهی، استاننفت خام عرباي  میلیون بشکه 280

 یجهـان  يخام خود بـه بازارهـا  از نفت  يشترید قادر به عرضه حجم بیش تولیاز به افزاین

  .باشد

صادرات  يبرا یمینه مستقیچ گزیاست که ه يت تنها کشوریبر خالف عربستان، کو

حـدود   2011این کشور در سـال  . ار نداردیفت خام خود در خارج از تنگه هرمز در اختن

ق یـ توانـد از طر  یت میالبته کو. ون بشکه در روز صادرات نفت خام داشته استیلیم 4/2

سرخ متصل  يایت عبور کرده و به دریکه از کو) IPSA(عربستان -رفعال عراقیخط لوله غ

درصد صـادرات   80نکه ین امر هم با توجه به اید؛ که اکنشود نفت خام خود را صادر  یم

ن یـ ته شدن تنگه هرمـز، ا رد و در صورت بسیگ یج فارس صورت مینفت خام عراق از خل

) IPSA(ن خـود بـا عربسـتان    یمـاب  یق خط لولـه فـ  یجز انتقال آن از طربه  يا کشور چاره

 .رسد ید به نظر میندارد، بع

نفت  یجهان يش سهم خود در بازارهایافزا يوجود براط میتواند از شرا یعربستان م

 يا دکننـده عمـده  یتواند ادعا کند تنها تول ین کشور میچرا که ا. اسب را ببردخام بهره من

توانـد نفـت خـام خـود را خـارج از تنگـه        یم يگریاز به عبور از کشور دیاست که بدون ن

  .قرار دهد یالملل نیان بیار مشتریهرمز در اخت

توان دریافت که تنگه هرمز همچنان نقش حیاتی در انتقال نفت  گذشت می از آنچه

جانبـه بـراي اتخـاذ     با این حـال در یـک نگـاه همـه    . کند خام به بازارهاي جهانی ایفا می

هاي مختلف  تصمیمات مبتنی بر حفظ منافع ملی الزم است ابعاد مختلف مسئله و حالت
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بـر ایـن اسـاس در نظـر گـرفتن      . ردبینـی شـده و مـورد بررسـی قـرار گیـ       ممکن پـیش 

موجود یا در دست احداث براي انتقال نفـت از خـارج از تنگـه هرمـز امـري       هاي ظرفیت

اي نفت خـام   انتقال لوله هاي ظرفیتچنانکه اشاره شد در صورتی که تمام . ضروري است

ق توانـد از طریـ   میلیون بشکه نفت خام در روز می 14از منطقه به فعلیت درآیند، حدود 

با این فرض و با توجه به حجم انتقـال فعلـی   . خطوط لوله به خارج از منطقه منتقل شود

العاده در منطقه و نـاامن شـدن    نفت خام از طریق تنگه هرمز، در صورت بروز شرایط فوق

میلیون کسري عرضه نفت خام به بازارهـاي جهـانی ایجـاد خواهـد      سه این تنگه حدود 

کننـده از ذخـایر    چنین شرایطی کشورهاي بـزرگ مصـرف   شود که در بینی می پیش. شد

ند کـه در ایـن صـورت ایـن     کنراهبردي براي جبران کسري ایجاد شده در بازار استفاده 

کننـدگان فرصـت جبـران کسـري ایجـاد شـده و        توجهی بـه مصـرف   ذخایر تا مدت قابل

رهاي البتـه ایـن شـرایط در درازمـدت بـراي کشـو      . مدیریت شرایط جدید را خواهـد داد 

کننده قابل تحمل نبوده و آنها نـاگزیر از تـالش بـراي تغییـر تعـادل ایجـاد شـده         مصرف

هاي جدیـد احـداث خطـوط     خواهند بود؛ که این تالش ممکن است در قالب اجراي طرح

  .لوله انتقال نفت خام انجام شود
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