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مقدمه
قطــع عبــور جريان نفت خــام از هــر يك از 
مســيرهاي اصلي صادراتي، مي تواند تأثير بســيار 
قابل توجهي بر قيمت هاي جهاني نفت خام داشــته 
باشــد. روزانه بيش از 42ميليون بشــكه نفت خام و 
معادل 53درصد از كل نفــت توليدى در جهان از 
پنج تنگة حياتي عبور مى كند كه ســه مورد از آنها 
حدود 46درصــد از كل عرضة جهاني نفت خام را 
به خود اختصــاص داده اند. در اين ميان، تنگة هرمز 
با انتقال 18ميليون بشكه در روز، بيش از 20درصد 
از ترانزيت كل نفت خام جهان و درواقع نخستين و 
مهم ترين نقش را در نقل و انتقاالت نفتي دراختيار 
دارد. ساير گلوگاه هاي مهم دريايي كه نقش كليدي 
در مبادالت جهاني نفت خام دارند عبارتند از: تنگة 
ماالكا، كانال سوئز، آبراه باب المندب و تنگة بسفور.

ايــران، عربستان ســعودي، كويــت، عراق، 
امارات متحدة عربي و قطــر، نفت خام خود را از 
تنگة هرمز به مقاصد مختلف كه عمده ترين آنها 
آسيا و اروپاست، صادر مي كنند. همچنين بيش 
از 90درصد از ظرفيت مازاد نفت جهان دراختيار 
اين كشورهاســت كه در مواقع بحراني و كمبود 

در بازار نفت، بايد روانة بازارهاي جهاني شــود. 
عالوه بر اين ســاالنه 77ميليون تن ال ان جى كه 
بيش از 30درصد از عرضة آن در جهان است، از 
اين تنگه صادر مي شــود. محصوالت پتروشيمي 
و فراورده هاي نفتي قابل توجهي نيز از تنگة هرمز 

وارد و صادر مي شود. 
اين در حالي اســت كه با افزايش تنش ميان 
غــرب و ايران و دخالت غيرمســئوالنة برخي از 
كشورهاي حاشــية خليج فارس، احتمال توقف 
عبور و مرور كشتي ها از تنگة هرمز به موضوعي 
بحث برانگيز در محافل انرژي و سياســي تبديل 
شده است. بنابراين كشورهاي غربي و به تبع آن 
برخي از وابستگان آنها در منطقه، به دنبال اجراي 
طرح هايي براي كاهش وابستگي صادرات نفت 

خود به اين تنگه، به ويژه در مواقع بحراني اند. 

مسـيرهاي جايگزيـن تنگة هرمز بـراي صادرات 
نفت خام

به طوركلــي طرح هايي كه بــراي دورزدن 
تنگة هرمز در نظر گرفته شــده اند، در سه گروه 

عمده طبقه بندي مى شوند:

1- انتقـال نفت خـام از امارات متحدة عربـي به 
درياي عمان(خّط لولة حبشه- فجيره)

اين خّط لوله از ميدان حبشة امارات، آغاز 
و به بندر فجيره در درياي عمان ختم مي شود. 
ايــن خّط لولــه 360كيلومتري  نهايي  ظرفيت 
كه شــركت مهندســي و عمران نفت چين(از 
ســرمايه گذاري  با   (CNPC زيرمجموعه هاي 
3/29ميليارد دالر احداث كــرده، 1/8ميليون 
بشكه در روز اســت. طراحي اين خّط لوله را 
 ILF شركت ورلي- پارسونز استراليا و شركت
 IPIC آلمان و تأمين مالي آن را شركت دولتي
امارات، به عهده داشــته اند. بر اساس قرارداد 
منعقد شده، اين خّط لوله بايد از ابتداي 2011 
بهره برداري مى شد، اما به دليل مشكالت فني 
راه اندازي آن بارها به تعويق افتاد تا ســرانجام 
در ماه گذشتة ميالدي با ظرفيت اولية 300هزار 
بشكه در روز افتتاح شــد. به نظر مي رسد اين 
خّط لولــه تا اواســط 2013 زمان نيــاز دارد تا 

بتواند با ظرفيت كامل فعاليت كند.
صادرات نفت خام امارات متحده در 2011، 
معادل با 2651هزار بشــكه در روز بوده كه اين 

تكاپوي عربستان و غرب براي كاهش اهميت تنگة هرمز در 
مبادالت جهاني نفت خام

على خواجوى  معاونت برنامه ريزي وزارت نفت
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امر نشــان دهندة اين اســت كــه ظرفيت نهايي 
خّط لولة حبشــه - فجيره، حــدود 68درصد از 
كل توان صادراتي نفت خام امارات و نزديك 
به 54درصد از نفت خام توليدي اين كشور در 

سال مذكور، است. (شكل 1)

2- انتقال نفت خام از عراق به درياي مديترانه
عراق سه مســير جايگرين براي دورزدن 
تنگة هرمز دارد. خّط لولة كركوك- جيحان، 
خّط لولة كركوك- بانياس و خّط لولة عراق- 
عربستان(IPSA) كه در ادامه به شرح هر يك 

از آنها پرداخته مي شود.

الف- خّط لولة كركوك-جيحان
عــراق-  نفت خــام  انتقــال  خّط لولــة 
تركيــه(ITP) كــه بــه خّط لولــة كركوك- 
 1977 در  مي شــود،  شــناخته  نيــز  جيحــان 
بهره برداري شــد. اين خّط لولة 970كيلومتري 
با دو خّط جداگانة 46 و 40 اينچي، درمجموع 
ظرفيت انتقال 1/6ميليون بشــكه نفت خام در 
روز را دارد. اين خّط لوله، در 1991 و پس از 
حملة عراق به كويت، بسته و مجدداً در زمان 
برقــراري برنامة نفت در برابر غذاي ســازمان 
ملل گشوده شد. اين خّط لوله از 2003 و پس 
از حملة امريكا به عراق، دوباره اســتفاده و در 
موارد متعددي به آن حملة خرابكارانه شده و 
بنابراين فعاليت ايــن خّط لوله با ظرفيت كامل 
نيازمنــد ســرمايه گذاري مجدد اســت. توان 
عملياتــي فعلي اين خّط لولــه حدود 500هزار 

بشكه در روز است.
ب- خّط لولة كركوك- بانياس

خّط لولــة انتقــال نفت خــام كركوك به 
بندر بانياس(Baniyas) در گذشــته بخشي از 
نفت خام عراق را از سوريه به درياي مديترانه 
و بازارهاي اروپايي انتقال مي داده اســت. اين 
خّط لولــة 800كيلومتري ظرفيت انتقال روزانه 
300هزار بشــكه نفت خــام در روز را دارد و 
در 1952 آغاز به كار كرده اســت. در تهاجم 

2003 امريكا بــه عراق، ايــن خّط لوله كامًال 
تخريب شــد و اكنون اســتفاده نمى شود. در 
2007 ســوريه و عــراق توافق كردنــد تا اين 
خّط لولــه را تعميــر و مجدداً اســتفاده كنند، 
امــا مقامات عراقــي پس از مطالعــات فني و 
اقتصــادي موردنياز اعــالم داشــتند، تعمير و 
بازسازي اين خّط لوله صرفة اقتصادي ندارد و 
بنابرايــن خطوط لولة جديدي به مقصد بانياس 
احداث خواهند كرد. دو خّط لوله نفتي جديد 
عراق- ســوريه حداكثر ظرفيت انتقال روزانه 
2ميليون و 500هزار بشــكه نفت خام عراق را 
خواهند داشــت؛ به طوري كــه خّط لولة نفتي 
بزرگ تــر با ظرفيت انتقــال روزانه 1ميليون و 
500هزار بشكه براي انتقال نفت خام سنگين و 
خّط لولة ديگر با ظرفيت انتقال روزانه 1ميليون 
و 250هزار بشــكه براي انتقال نفت خام سبك 
خواهد بود. الزم به ذكر اســت تحوالت اخير 
ســوريه موجب شــده، پيگيري احــداث اين 
خّط لولــه تا برقراري ثبــات و امنيت كامل در 

سوريه به تعويق بيفتد.

(IPSA)پ- خّط لولة عراق- عربستان
ظرفيــت  بــا   1989 در  خّط لولــه  ايــن 

1/65ميليون بشكه در روز و با سرمايه گذاري 
2ميليــارد دالر از طــرف دولت عراق و تحت 
مالكيــت ايــن كشــور راه انــدازي شــد. اين 
خّط لوله با قطر 48اينچ از جنوب عراق به بندر 
موجــز(Mu’ajjiz)، در نزديكي بندر ينبع در 
درياي ســرخ متصل مي شود. عربستان پس از 
آغاز جنگ خليج فارس صادرات نفت از اين 
خّط لوله را متوقف كرد و فعاليت اين خّط لوله 
از آن زمــان تاكنــون به حال تعليــق درآمده 
است. همچنين عربستان در 2001 اين خّط لوله 
را توقيــف و مالكيــت عراق از ايــن خّط لوله 
را ســلب كــرد. با ســرنگوني صــدام و روي 
كارآمدن دولــت جديد در عراق، عربســتان 
به راه اندازي مجدد ايــن خّط لوله ابراز تمايل 
كرد، اما عراق با توجه به ســابقة ســوء دولت 
عربستان در متوقف ســاختن يكطرفه و سلب 
مالكيت ايــن خّط لوله، اعــالم كرد صادرات 
از اين خّط لوله جزو اولويت هاي اين كشــور 
نيســت. اكنون ظرفيت مخازن ذخيره ســازي 
موجود در بندر موجز 10ميليون بشــكه است. 
از طرفي اختالفات عربستان ســعودي با دولت 
شــيعي عراق، سبب تضعيف روابط دوستانه و 
متقابل بين دو كشــور شده است. درنتيجة اين 

  1    خطوط لولة موجود نفت خام در منطقه براى دورزدن تنگة هرمز
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امر، سرنوشــت بازســازي و راه اندازي مجدد 
خّط لولــة صادراتي نفت خام عراق در پرده اي 
از ابهام قــرار دارد و تاكنون تصميمي در اين 
خصوص اتخاذ نشــده است. البته الزم به ذكر 
اســت اكنون عربســتان از اين خّط لوله براي 
انتقال گاز از شــرق اين كشــور به واحدهاي 

پتروشيمي در بندر ينبع استفاده مي كند.

3- انتقـال نفت خـام از عربستان سـعودي بـه 
درياي سرخ 

اكنــون عربســتان 75درصــد از نفت خام 
صادراتي خود را در خليج فارس مى فروشــد؛ 
به طوري كــه درمجمــوع ظرفيــت دو پايانــة 
صادراتــي راس تنــوره(6 تا 6/5ميليون بشــكه 
در روز) و راس الجمعه (3 تا 3/5يليون بشــكه 
در روز) در شــرق اين كشور به 9 تا 10ميليون 
بشكه در روز بالغ مي شــود. باوجوداين حدود 
25درصــد از نفت خام خود را نيــز در درياي 
سرخ به مشتريان اروپايي تحويل مي دهد. پايانة 
صادراتي ينبع در غرب عربستان توان صادرات 
5ميليــون بشــكه در روز را دارد. بــر اســاس 
اطالعــات، پايانه هــاي صادراتي عربســتان در 
شــرق و غرب اين كشور، درمجموع مي توانند 
14 تــا 15ميليــون بشــكه در روز نفت خــام و 
فراورده هاي نفتي صادر كنند. مهم ترين خطوط 
لولة صادرات نفت خام عربستان كه تنگة هرمز 

را دور مي زنند، عبارتند از:
الـف- خّط لولـة شـرق- غـرب عربسـتان 

(Petroline)
اين خّط لوله به طول 1200كيلومتر و قطر 
48اينــچ در 1981 با ظرفيت اولية 1/85ميليون 
بشــكه در روز بيــن منطقــه آبقيق در شــرق 
عربســتان و بنــدر ينبــع(Yanbu) در ســاحل 
درياي سرخ در غرب اين كشور احداث شد. 
در 1987 با بروز جنگ ايران و عراق، ظرفيت 
ايــن خّط لوله بــا احداث خّط لولــة 56اينچي 
جديد به موازات خّط لولة قبلي، به 3/2ميليون 
بشكه در روز و درنهايت در 1993 اين ظرفيت 

به 5/1ميليون بشكه در روز افزايش يافت. اين 
خّط لوله براي انتقال نفت سبك و فوق سبك 
عربستان احداث شده است. بندر ينبع ظرفيت 
ذخيره سازي 12ميليون بشكه نفت خام را دارد. 
همچنين 6/6ميليون بشكه ديگر نيز به ظرفيت 
ذخيره ســازي نفت خــام در اين بنــدر افزوده 
مى شــود. اكنون عربســتان از نيمي از ظرفيت 

اين خّط لوله استفاده مي كند.
شــايان ذكر اســت به مــوازات خّط لولة 
شــرق- غــرب در عربســتان خّط لولــه اى به 
ظرفيــت 550هــزار بشــكه در روز از منطقــة 
آبقيق مايعــات گازي را به بندر ينبع در غرب 
عربستان براى مصارف واحدهاي پتروشيمي و 

پااليشگاهي منتقل مى كند.
 The Trans)ب- خّط لولـة ترانس عربـي

(Arabian Pipeline
اين خّط لوله به طــول 1214كيلومتر و قطر 
 ،Bechtel 30اينچ را در 1947 شركت امريكايي
احــداث و از 1985 بــا ظرفيت اوليــه 300هزار 
بشــكه در روز راه اندازى شد. اين خّط لوله بندر 

راس الجمعه در شرق عربســتان را پس از عبور 
از اردن و ســوريه به لبنان متصــل مي كند. ابتدا 
قرار بود اين خّط لوله در منطقة حيفا در فلسطين 
پايان يابد كه با اشغال اين منطقه توسط اسرائيل 
در 1948 مســير اين خّط لوله از ســوريه به لبنان 
تغيير پيدا كرد. با بروز اختالف بين كشــورهاي 
عربســتان، ســوريه و لبنان دربارة مســائل حق 
ترانزيــت در 1976، بخــش بعــد از اردن ايــن 
خّط لولــه از كار افتاد و درنهايت در 1990 نيز به 
دليل همكاري و حمايت اردن از عراق در جنگ 
اول خليج فارس، عربستان نفت صادراتي خود از 
اين خّط لولــه را قطع كرد و اكنون اين خّط لوله 
كه ظرفيت آن به 500هزار بشكه در روز افزايش 

يافته، بالاستفاده مانده است. 
علي رغم قديمي بودن سيســتم انتقال نفت، 
اين خّط لوله همچنان به منزلة مســير صادراتي 
بالقــوه بــا اروپا و امريــكا، مطــرح و حتي در 
بررســي هايي، هزينه هــاي انتقال نفــت از اين 
خّط لوله كمتر از انتقال آن با كشتي و از كانال 

سوئز به اروپا بيان شده است.

  1    هزينه هاي افزايش ظرفيت انتقال خطوط نفت خام عربستان در سناريوهاي مختلف (واحد: ميليون دالر)
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سـناريوهاي مختلـف عربسـتان بـراي دورزدن 
تنگة هرمز

دو  فقــط  توضيحــات،  بــه  توجــه  بــا 
خّط لوله شــرق- غــرب (Petroline) و عراق- 
عربســتان(IPSA) در عربســتان، ظرفيت هــاي 
عظيــم و قابل توجهي براي انتقــال نفت خام به 
خارج از خليج فارس و درياي ســرخ را دارند. 
بر اســاس تحقيقات مركز مطالعات جيمز بيكر 
و دانشــگاه رايس در امريــكا، هزينه ها و توان 
بالقوة عربستان براي انتقال نفت خام به خارج از 

تنگة هرمز در سناريوهايي بررسي شده اند. 
اين ســناريوها بر اين اساس استوارند كه با 
استفاده از مواد شــيميايي به نام DRA  ظرفيت 
بهره بــرداري خطوط لولــة موجــود را بــدون 
افزودن خطوط لولــة جديد و صرف هزينه هاي 
افزايش دهنــد. درواقع  بــاال،  ســرمايه گذاري 
DRA، تركيبات شــيميايي اســت كه با كاستن 

اصطــكاك ميان خطوط لوله و ســياالت درون 
آن توان انتقال خطوط لوله را افزايش مي دهند؛ 
به طوري كــه تزريق 30ppm از ايــن تركيبات 
ســبب كاهش 35درصد از اصطكاك خّط لوله 
و نفت درون آن مي شــود. تزريق 70ppm نيز 
افــت 50درصدي اصطكاك را به دنبال خواهد 
داشــت كه اين امر به معناي دوبرابرشــدن توان 
پمپــاژ و انتقــال خطوط لولة موجود برحســب 
اسب بخار اســت. اين مادة شيميايي در بسياري 
از كشورها تاكنون اســتفاده شده و نتايج بسيار 
مثبتي داشــته اســت. در ايــران نيز پژوهشــگاه 
صنعــت نفت، به ســاخت اين مــاده در مقياس 
آزمايشــگاهي موفق شــده اســت. بــا توجه به 
امكان اســتفاده از چنين فنّاورى، شــش سناريو 
براي توان انتقال نفت خام عربستان در خارج از 
تنگة هرمز و همچنين هزينه هاي سرمايه گذاري 

الزم براي آنها در نظر گرفته شده است.
سـناريو1: در ايــن ســناريو تزريق DRA و 
نصب تــوان پمپاژ اضافــي در تلمبه خانه ها، در 
دو خّط لوله Petroline و IPSA فرض مي شود. 
اين گزينه به احداث خّط لولة جديدي از منطقه 
آبقيق در شــرق عربســتان به تلمبه خانة شمارة3 

نيز نياز دارد. با در نظر گرفتن فروض ذكرشده، 
اين دو خّط لوله توان انتقال 11ميليون بشــكه در 
روز نفت خام را به درياي سرخ خواهند داشت. 
هزينة سرمايه گذاري الزم براي پياده سازي اين 

سناريو حدود 1ميليارد دالر است.
 DRA سـناريو2: اين سناريو با فرض تزريق
و نصب تــوان پمپاژ اضافي در تلمبه خانه ها، در 
دو خّط لوله Petroline  و IPSA در نظر گرفته 
مي شــود. اين گزينه نيــز به احــداث خّط لولة 
جديدي از منطقه آبقيق در شــرق عربســتان به 
تلمبه خانة شــمارة3 نيــاز دارد. با در نظر گرفتن 
ايــن فرضيه هــا، ايــن دو خّط لوله تــوان انتقال 
9ميليون بشــكه در روز نفت خــام را به درياي 
سرخ خواهند داشت. هزينة سرمايه گذاري الزم 
براي پياده ســازي اين سناريو حدود 500ميليون 

دالر است.
سـناريو3: تزريــق DRA و نصــب تــوان 
پمپــاژ اضافــي در تلمبه خانه هــا، در خّط لولــة

Petroline در اين سناريو در نظر گرفته مي شود. 

در اين ســناريو از خّط لولة IPSA نيز اســتفاده 
نخواهــد شــد. با اين فــروض، ظرفيــت انتقال 
نفت خــام خّط لولــه Petroline بــه 8/3ميليون 
بشــكه در روز افزايش پيدا خواهد كرد. هزينة 
ســرمايه گذاري الزم بــراي پياده ســازي ايــن 

سناريو حدود 590ميليون دالر است.
 DRA سـناريو4: در ايــن ســناريو تزريــق
خّط لولــه در  پروانــه اي  پمــپ  نصــب  و 

Petroline در نظر گرفته مي شــود. ضمن اينكه 

از خّط لوله IPSA نيز اســتفاده نخواهد شــد. با 
اين فــروض، ظرفيت انتقــال نفت خام خّط لوله

Petroline به 6/8ميليون بشــكه در روز افزايش 

پيدا خواهد كــرد. هزينة ســرمايه گذاري الزم 
براي پياده ســازي اين سناريو حدود 200ميليون 

دالر است.
سـناريو5: نصــب تــوان پمپــاژ اضافي در 
خّط لولــة در   DRA تزريــق  و  تلمبه خانه هــا 

Petroline در ايــن ســناريو فــرض مي شــود. 

همچنين اين سناريو به ساخت خّط لولة جديدي 
ميان منطقة آبقيق و تلمبه خانه شــمارة3 نيز نياز 
 IPSA خواهــد داشــت. اســتفاده از خّط لولــة
نيز بــدون بازســازي آن و تزريــق نفت خام از 
تلمبه خانة شمارة3 به اين خّط لوله از فروض اين 
سناريو است. ظرفيت انتقال خطوط لولة موجود 
با در نظر داشتن اين فروض به 9/9ميليون بشكه 
در روز افزايش مي يابد. هزينة ســرمايه گذاري 
الزم نيز حدود 860ميليون دالر برآورد مي شود. 
سـناريو6: در اين ســناريو تزريق DRA در 
خّط لولــة Petroline و نصب توان پمپاژ اضافي 
در تلمبه خانه ها، در قســمت بين منطقة آبقيق و 
تلمبه خانة شمارة3 و بكارگيري پمپ پروانه اي 
جديــد از تلمبه خانة شــمارة3 تا بنــدر ينبع در 
نظــر گرفته مي شــود. در اين ســناريو تعمير و 
راه اندازي خّط لولة IPSA براي انتقال نفت خام 
از تلمبه خانة شــمارة3 به بندر موجز نيز در نظر 
گرفته مي شــود. ظرفيت انتقال نفت خام در اين 
ســناريو با صرف هزينة ســرمايه گذاري حدود 

  2    ظرفيت انتقال خطوط نفت خام عربستان در سناريوهاي مختلف (واحد: ميليون بشكه در روز)

خط لوله سناريو
Petroline 56"

خط لوله
Petroline 48"

خط لوله
IPSA 48"

مجموع

153/32/711

24/12/72/29

8/3استفاده نمي شود353/3

8/9استفاده نمي شود44/12/7

553/31/66/9

64/12/71/68/4
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260ميليــون دالر به 8/4ميليون بشــكه در روز 
افزايش مي يابد. 

با توجه به سناريوهاي ذكرشده، بطور بالقوه 
با صرف هزينة سرمايه گذاري حدود 1ميليارد 
دالر، افزايــش ظرفيــت انتقــال دو خّط لولــة

Petroline  و IPSA بــه 11ميليون بشــكه در 

روز امكان دارد. البته براســاس بررســي هاي 
مركز مطالعــات جيمز بيكر همــة گزينه هاي 
فوق به سفارش و نصب تأسيسات و تجهيزات 
جديــدي نيــاز دارند كه كمتريــن زمان براي 
سفارش و نصب و راه اندازي آنها 12 تا 18ماه 
اســت. همچنين تعميــر و راه انــدازي مجدد 
خّط لوله IPSA حداقل به ســه مــاه زمان نياز 

دارد. 
در جــدول 1 و 2 اقالم هزينه اي و ظرفيت 
انتقال خطوط نفت عربســتان در ســناريوهاي 

مختلف بيان شده اند.
البتــه كســب اطــالع از اينكه عربســتان 
تاكنون دربارة عملياتي كردن كدام يك از اين 
سناريوها اقدام كرده، با توجه به محرمانه بودن 
موضوع و نشــر محــدود اطالعات از ســوي 

عربستان تاكنون ميّسر نشده است. 
درمجمــوع توان اســمي همة مســيرهاي 
موجود براي انتقال نفت خام بدون نياز به عبور 
از تنگة هرمــز در منطقــة خليج فــارس حدود 
11ميليون بشكه است كه حدود 8ميليون بشكه 
در روز از ايــن ظرفيت به دليل مســائلي چون: 
در دســت راه اندازي بودن، تخريب در جنگ، 
قديمي بودن خّط لوله، مشــكالت سياسي ميان 
كشــورهاي مختلــف، توجيه پذيرنبودن انتقال 
از آنها در شرايط عادي و غيره اكنون استفاده 
نمي شــود، اما اگر به هر دليلــى عبور و مرور 
از تنگة هرمــز با مانع روبه رو شــود و با فرض 
اســتفاده از فنّــاورى DRA در دو خّط لولــة 
IPSA و Petroline عربســتان، پتانسيل انتقال 

13/8 ميليون بشــكه در روز نفت خام از خارج 
از تنگة هرمز از خطوط لولة موجود وجود دارد 

كه در جدول3 جزئيات آنها بيان شده است.

ذخيره سازي نفت خام عربستان سعودي
عربســتان عــالوه بــر دراختيــار داشــتن 
ظرفيت قابل مالحظه بــراي صادرات نفت خام 
از خّط لوله به درياي ســرخ، به ذخيره ســازي 
گســتردة نفت خــام در غرب اين كشــور(در 
مجاورت درياي ســرخ) و همچنين در ســاير 

كشورها اقدام كرده است.
ذخيره ســازي  مخــزن  پنــج  عربســتان 
اســتراتژيك زيرزمينــي محرمانه بــه ظرفيت 
12ميليون بشــكه دارد كــه در مدينه، رياض، 
قســيم، جده و ابها(Abha) قــرار دارند. عالوه 
بر اين عربستان براي كاهش ريسك صادرات 
بــه بازارهاي عمدة خــود در مواقــع بحراني، 
12ميليــون بشــكه در اكيناواي ژاپــن، رتردام 
هلند و ســدي كرير مصر(كاناال سوئز) ذخاير 

نفت خام تدارك ديده است.
براساس اطالعات منتشرشده در بندر ينبع 
و موجــز نيز حــدود 22ميليون بشــكه توانايي 
ذخيره ســازي نفت خــام وجــود دارد. ناوگان 
نفتكش هــاي عربســتان نيــز از توانايي زيادي 
بهره مندنــد.  نفت خــام  ذخيره ســازي  بــراي 
همچنين بر اساس اعالم پايگاه  JODI مجموع 
حجــم ذخيره ســازي نفت خــام عربســتان در 
داخل و خارج از اين كشور 284ميليون بشكه 
است. درواقع بايد توجه كرد، به عنوان نمونه، 
12ميليون بشكه ذخيره ســازي به عربستان اين 
امــكان را مي دهد كه بــدون افزايش در ميزان 
توليد خود، به مدت30روز، 400هزار بشكه در 
روز عرضة نفت خــام خود به بازارهاي جهاني 

نفت خام را افزايش دهد.

جمع بندي و نتيجه گيري
درمجموع حــدود 18ميليون بشــكه نفت 
خام در روز از تنگة هرمز نفت صادر مي شــود 
و مجموع توان خطوط لولة موجود منطقه براي 
دورزدن تنگة هرمــز حــدود 11ميليون بشــكه 
در روز اســت. البته در شــرايط اضطراري كه 
 DRA كشــورهاي منطقه به استفاده از فنّاورى

مجبور شــوند، ظرفيت قابل انتقال خطوط لولة 
موجــود بــه حــدود 14ميليون بشــكه در روز 
افزايش خواهد يافت. اين امر بدين معناســت 
كــه در شــرايط اضطــراري مانند بسته شــدن 
تنگة هرمز، به غير از نفت خام صادراتي ايران، 
تقريباً بــراى 90درصد از نفت خــام صادراتي 
منطقــه، امكان انتقال به خــارج از خليج فارس 
را خواهند داشــت (صــادرات نفت خام ايران 
به ميــزان 2/5ميليــون بشــكه در روز). از اين 
ميزان 11ميليون بشكه در روز به درياي سرخ، 
2ميليون بشكه به درياي عمان و 1ميليون بشكه 
به درياي مديترانــه انتقال مى يابد. البته كاهش 
عرضــة 4ميليون بشــكه اي در بــازار نفت در 
شرايطي كه دسترسي به نفت مازاد كشورهاي 
منطقــة خليج فارس هــم مهيا نباشــد، بحراني 
جــّدي در بازار نفــت جهان به دنبــال خواهد 

داشت.
همچنيــن انتقــال نفت خــام كشــورهاي 
خليج فارس به درياي ســرخ، هزينه ها و زمان 
صــادرات مجدد آن به بازارهاي آســيايي كه 
عمدة نيازشــان را از كشــورهاي خليج فارس 
تأميــن مي كننــد، افزايش مي دهد. بر اســاس 
مطالعات انجام شده، پنج روز زمان الزم است 
تا نفتكش ها از باب المندب در درياي ســرخ، 
نفت خام عربســتان را به مشــتريان آسيايي آن 

تحويل دهند.
در ميان كشورهاي منطقه، عربستان سعودي 
بيشــترين ظرفيت خطوط لولــة انتقال نفت خام 
به خــارج از خليج فــارس را دراختيــار دارد؛ 
به طوري كه با اســتفاده از فنّاورى تزريق مواد 
شــيميايي DRA و همچنيــن ســرمايه گذاري 
حدود 1ميليارد دالر، مي تواند حدود 11ميليون 
بشــكه را در روز از شــرق به غرب كشورش 
در درياي ســرخ انتقال دهد. درواقع عربستان 
مي توانــد با افــزودن مواد شــيميايي DRA و 
صرف هزينه هاي ســرمايه گذاري ناچيز در دو 
خّط لولــة Petroline و IPSA، ظرفيت انتقال 
ايــن دو خّط لولــه را 64درصــد افزايش دهد 
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و از 6/7ميليــون بشــكه در روز بــه 11ميليون 
بشــكه در روز برســاند. البته براي تزريق مواد 
شيميايي DRA و نصب تأسيسات جانبي الزم 
به 12 تــا 18ماه زمان نياز اســت كــه با توجه 
به محرمانه بــودن موضوع و انتشــار اطالعات 
محــدود از طرف دولت عربســتان مشــخص 
نيســت، در اين زمينه اقدامي آغاز شــده است 
يا خير. همچنين ظرفيت ذخيره سازي نفت خام 
عربســتان در داخل و خارج از اين كشور، اين 
امــكان را مهيا مي كند كه عربســتان بدون نياز 
بــه افزايش توليد خــود به عرضة بيشــتري از 
نفت خــام خود به بازارهــاي جهاني نفت قادر 

باشد. 
تنها كشوري  برخالف عربســتان، كويت 

اســت كه هيچ گزينة مستقيمي براي صادرات 
نفت خام خود در خــارج از تنگة هرمز ندارد. 
كويــت در 2011 حــدود 2/4ميليــون بشــكه 
در روز صــادرات نفت خــام داشــته اســت و 
البتــه مي توانــد از خّط لولة غيرفعــال عراق- 
عربســتان(IPSA) كــه از كويــت مي گــذرد 
و بــه درياي ســرخ متصل مي شــود، نفت خام 
خــود را صادر كند كه اين امــر هم با توجه به 
اينكــه 80درصد صادرات نفت خــام عراق از 
خليج فــارس صورت مي گيــرد و در صورت 
بسته شــدن تنگة هرمــز، اين كشــور چاره اي 
جــز انتقــال آن از خّط لولة في مابيــن خود با 

عربستان(IPSA) ندارد، بعيد به نظر مي رسد. 
باوجوداين، هر چند صادرات نفت خام از 

خارج از تنگة هرمز مســيرهايي دارد، اما انتقال 
و صــادرات ال ان جى خارج از تنگة هرمز هيچ 
مســير جايگزيني ندارد. قطر اكنون 77ميليون 
تن در ســال ال ان جى توليد مي كند كه حدود 
30درصــد از عرضــة جهاني آن اســت. قطعاً 
توقف در رونــد عرضة اين ميــزان ال ان جى، 
قيمــت و بازارهــاي جهانــي گاز را دگرگون 

خواهد ساخت.
همچنيــن به غير از نفــت و گاز صادارتي 
از تنگة هرمز، كشــورهاي منطقه به واردات و 
صادرات مواد پتروشــيمي، فراورده هاي نفتي، 
كاال و تجهيزات، مواد غذايي و... از اين تنگه 
وابســتگي بســيارى دارند كه در صورت بروز 
هرگونه اتفــاق در تنگة هرمز همــة اين موارد 
آســيب خواهند ديد. درواقع بستن تنگة هرمز، 
بــه امنيت انرژي جهــان و كشــورهاي منطقه 

آسيب جّدي مي رساند.
در اين ميان براي امريكا تالش در راستاى 
كاهش اهميت تنگة هرمز اولويت استراتژيك 
دارد؛ چراكــه وابســتگي جهان بــه تنگة هرمز 
قدرت عمــل ايران را در مواجهــه با امريكا و 
غرب افزايش مي دهــد. بنابراين امريكا ضمن 
تالش براي كاهش وابســتگي اقتصاد جهان به 
نفت وارداتــي از ايران و كمرنگ كردن نقش 
آن در بازارهــاي جهانــي نفت خــام، به دنبال 
خارج كردن يك برگ برنده از دســتان ايران 
اســت؛ امتيازي كه ايران با توجــه به موقعيت 

ژئوپليتيك خود در اختيار دارد. 
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