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کشورهای حاشیه ی خلیج فارس )شامل کشورهای ایران، عراق، کویت، 
عربستان سعودی، قطر و امارات( به ترتیب سهمی برابر با 47/8، 32/3 
و 31/1درصد از ذخایر، تولید و صادرات نفت جهان را دارند که حاکی 
از حساسیت بازار نفت و گاز بین المللی به جریانات اقتصادی، سیاسی 
و نظامی در این منطقه از دنیا اســت.]1[ اما طی سالیان اخیر با وجود 
ناآرامــی در این منطقه از قبیل ناآرامی در بحرین، درگیری های عراق، 
جنگ یمن و عربستان، لفاظی  های شــدید ایران و عربستان، خروج 
آمریکا از برجــام و تحریم مجدد ایران و حمله ی یمن به بزرگ ترین 
تاسیســات نفتی عربستان، بازار نفت واکنشی معنادار به این حوادث 
نشــان نداده و حتی در جریان معکوســی قیمت نفت کاهش یافته 
است. کاهش حساسیت بازار نفت به تحوالت این منطقه می تواند یک 
داللت بسیار مهم برای تحلیل گران نظامی و دفاعی داشته باشد. آنچه 
تاکنون به عنوان یکی از عوامل بازدارنده ی مناقشــات بین کشورهای 
این منطقه ـ  باوجود تعارضات ایدئولوژیک بسیار شدید ـ  بیان می شد، 
اهمیت حفظ ثبات در این منطقه به جهت حساســیت بازار نفت به 
تنش در این منطقه بود که اغلب از طریق دخالت های دولت های غربی 
و اخیرا شــرقی تامین  شده است. با رشد تولید نفت در کشور آمریکا 
به عنوان بزرگ ترین واردکننده ی نفت، این فرضیه مطرح می شود که 
دیگر بازار نفت جهان مانند سابق به امنیت این منطقه وابسته نیست، 
آنگاه احتماال مناقشــات و درگیری ها در این منطقه بیش از پیش رو 
به فزونی خواهد گذاشت. این تخاصمات می تواند در حد لفاظی های 

تهدیدآمیز، جنگ های نیابتی، درگیری های محدود مستقیم و حتی 
جنگ های تمام عیار باشد. سطح اهمیت منطقه در بازار انرژی یکی از 
فاکتورهای مهمی است که در عمق این مناقشات و دخالت قدرت های 
خارجی برای کنترل آن موثر اســت. لذا این سواالت مطرح می شود 
کــه آیا همچنان حساســیت منطقه ی خلیج فارس بــرای بازار نفت 
می تواند به عنوان بازدارنده ی مناقشات احتمالی در این منطقه باشد؟ 
چه سطحی از درگیری ها و مناقشات در این منطقه برای قدرت های 
خارجی و مصرف کنندگان عمده ی نفت پذیرفتنی است؟ برای پاسخ 
به این سواالت در ادامه به صورت موردی آثار مناقشه ی نظامی ایران 

و عربستان بر بازار نفت تحلیل و بررسی شده است. 

1- ژئوپولتیک انرژی منطقه ی خلیج فارس
ژئوپولتیک، رهیافتی برای مطالعه ی روابط بین المللی با تاکید بر اهمیت 
عوامل جغرافیایی موثر بر روابط بین کشورها است. در واقع این رهیافت 
بر عوامل جغرافیایی به عنوان مهم ترین عوامل تعیین کننده ی تصمیمات 
سیاســی دولت برای دســتیابی به موقعیت قدرت در بین کشورهای 
دیگر اســت1. در ژئوپولتیک انرژی این عامل جغرافیایی همان انرژی 
باالخص نفت و گاز است که بر چگونگی تصمیم گیری و اقدام سیاسی 
هر کشوری تاثیرگذار می باشد2. بر این اساس، با توجه به نقش نفت و 
گاز در دنیــا و منطقه ی خلیج فارس، الزمه ی تصمیم گیری برای انجام 
اقداماتی در این منطقه ، بررسی ژئوپولتیک انرژی خلیج فارس است. ]2[

  محمد طاووسی، کارشناسی ارشد   روح اهلل مهدوی، معاون پژوهشی موسسه ی مطالعات انرژی سبحان  علی طاهری فرد*، مدیرعامل موسسه ی مطالعات انرژی سبحان 
اقتصاد انرژی دانشگاه امام صادق)ع( 

کشــورهای حاشیه ی خلیج فارس به ترتیب ســهمی برابر با 47/8، 32/3 و 31/1درصد از ذخایر، تولید و 
صادرات نفت جهان را دارا هســتند که حاکی از اهمیت آن برای بازار بین المللی نفت و گاز اســت. طی 
سالیان اخیر با وجود ناآرامی در این منطقه از قبیل ناآرامی در بحرین، درگیری های عراق، جنگ یمن و 
عربستان، تحریم نفت ایران و حتی حمالت یمن به بزرگ ترین مرکز فرآوری نفت خام در عربستان، بازار 
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دلیل این مهم، مازاد عرضه ی نفت و انتظار تداوم آن طی سال های آتی است. این مسئله نشان می دهد 

نفت خام در حال تغییر از یک محصول راهبردی به یک کاالی صرفا اقتصادی است. 
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در نگاه کلی به تصویر منطقه ی  خلیج فارس می توان مشاهده کرد که 
در قلمروی جغرافیایی شــش کشور این منطقه شامل ایران، امارات 
متحده ی عربی، کویت، عراق، عربستان سعودی و قطر مقدار زیادی 
از میادین نفت و گاز وجود دارد. با توجه به اهمیت انرژی در اقتصاد 
کشورهای دنیا و ســهم باالی نفت و گاز در سبد انرژی کشورهای 
مصرف کننده، این منطقه با چنین تراکم نفت و گاز بایستی اهمیت 
قابل مالحظه ای برای کشــورهای دیگر باالخص کشورهای صنعتی 

واردکننده ی نفت و گاز داشته باشد.

بررسی آمارهای مرتبط با نفت و گاز کشورهای حاشیه ی خلیج فارس 
و مقایسه ی آن با سایر نقاط دنیا اهمیت این منطقه را به لحاظ نفت 
و گاز بیــش از پیش نشــان می دهد. همان طــوری که در جدول1 
مشاهده می شود، کشــورهای حاشیه ی خلیج فارس 47/8، 32/3 و 
31/1درصد از ذخایر، تولید و صادرات را دارا هستند. ]1[ این آمارها 
حاکی از این اســت که ذخایر نفت این منطقه منبع مناسبی برای 
پاسخگویی به تقاضای نفت کشورهای مصرف کننده ی جهان است.

 1  میادین نفتی واقع در منطقه خلیج فارس )هاشورهای سیاه و قرمز به ترتیب نشان دهنده ی میادین نفتی و گازی است.(

)NGL، Tight Oil، Sand Oil ،1   ذخایر، تولید و صادرات نفت کشورهای حاشیه ی خلیج فارس در سال 2018 ]1[ )شامل نفت خام   

صادراتتولیدذخایر

سهم از کل )درصد(میلیون بشکه در روزسهم از کل )درصد(میلیون بشکه در روزسهم از کل )درصد(میلیارد بشکه 

97.85.7539424.241145.7امارات متحده ی عربی

155.694715512001.6ایران

147.28.546144.942125.9عراق

297.717.21228713855411.9عربستان سعودی

25.21.51879215512.1قطر

101.55.9730493.225593.5کویت

82547.83048632.32219031.1مجموع کشورهای حاشیه ی خلیج فارس

904.752.26423267.74912768.9بقیه ی دنیا

1729.71009471810071317100کل دنیا
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2   نمودار روند تغییرات سهم تولید نفت کشورهای منطقه ی  خلیج فارس 
به تولید کل نفت در دنیا طی 2018-1980]4[ )درصد(

3     نمودار روند تغییرات سهم صادرات نفت کشورهای منطقه  ی خلیج فارس 
به صادرات کل نفت در دنیا طی 2019-1980]4[ )درصد(

شایان ذکر است که کشور ایران در دوره ی قبل از برقراری تحریم های 
نفتی، در تولید و صادرات به ترتیب به طور متوسط سهم 5/2 و 5/4درصد 
را دارا بــوده اســت که با اعالم خروج آمریــکا از توافقنامه ی برجام در 
ســال2018 و ایجاد محدودیت های فروش نفت این نسبت ها به 4/2 و 
1/6 رسید.]3[ طبق آخرین آمارهای غیررسمی منتشر شده، تولید نفت 
ایران به زیر 2میلیون بشــکه در روز و صادرات آن هم به زیر 500هزار 
بشکه در روز رسیده است. البته بررسی روند زمانی تولید و صادرات نفت 
کشورهای منطقه ی خلیج فارس نشان می دهد که طی دهه ی اخیر سهم 
تولید نفت این منطقه از تولید کل دنیا حدود 30درصد و سهم صادرات 
نفت کشورهای منطقه ی خلیج فارس به کل صادرات نفت در دنیا روند 

نزولی داشته و از 40درصد به 29/2درصد در سال2019 رسیده است.
در کنار نفت، یکی از منابع دیگر انرژی که پیش بینی می شود در آینده ی 
نزدیک سهم باالیی را در سبد مصرفی انرژی دنیا داشته باشد، گاز است. 
بررسی آمارهای مربوط به گاز در منطقه ی خلیج فارس نشان می دهد 

که دو کشور ایران و قطر به عنوان اولین و سومین کشور دارای ذخایر 
گازی در دنیــا، در مجمــوع 28/7درصد از ذخایــر گازی دنیا را در 
اختیار دارند. البته مطابق با جدول2 کشورهای دیگر خلیج فارس در 
مجموع 8/7درصد دیگر ذخایر گازی دنیا را در اختیار دارند. بنابراین 
کشورهای خلیج فارس در مجموع 37/4درصد ذخایر گازی دنیا را دارا 
هستند. در بخش تولید گاز، این کشورها در مجموع 16/1درصد تولید 
گاز دنیا را در اختیار دارند که در این بین ایران و قطر بعد از آمریکا و 

روسیه، بیشترین تولید گاز را دارا هستند.]1[ 
در بازار بین المللی گاز، برخــالف قطر که در صادرات گاز از طریق 
LNG و خــط لوله به ترتیب ســهم 24/3 و 2/5درصدی داشــته 
اســت، ایران نتوانسته سهم مناسبی نسبت به ذخایر گازی در بازار 
بین المللی گاز داشته باشد. به هر حال این آمارها نشان می دهد که 
منطقه ی خلیج فارس در صادرات گاز از طریق LNG سهمی باالی 

29درصد را در دنیا دارا است.

   2    ذخایر، تولید و صادرات گاز کشورهای حاشیه ی خلیج فارس در سال 2018 ]1[ 

صادراتتولیدذخایر

سهم از کل )درصد(میلیارد مترمکعبسهم از کل )درصد(تریلیون متر مکعب
سهم از کل )درصد(میلیارد مترمکعب

LNGخط لولهLNGخط لوله

5.9364.71.707.401.7امارات متحده ی عربی

31.916.2239.56.212.101.50ایران

3.61.813.30000عراق

5.93112.12.90000عربستان سعودی

24.712.5175.54.520.2104.82.524.3قطر

1.7.917.50.50000کویت

73.737.4622.316.132.3112.2426مجموع کشورهای حاشیه ی خلیج فارس

123.262.63245.683.9773.1318.89674بقیه ی دنیا

196.91003876.9100805.4431100100کل دنیا
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میزان صــادرات نفــت از کشــورهای منطقــه ی خلیج فارس به 
کشــورهای دیگر دنیا حدود 22/1میلیون بشــکه در روز اســت. 
موضوع حائز اهمیت این اســت کــه بخش عمده ی این صادرات از 
طریق دریا و به واسطه ی تنگه ی هرمز انجام می شود. در بین هفت 
تنگــه ای که برای انتقال نفت مهم اســت3، تنگــه ی هرمز به دلیل 
انتقال 22میلیون بشــکه در روز )حدود 25درصد تولید نفت دنیا( 
یکی از تنگه های اســتراتژیک در انتقال نفت اســت. عالوه بر این، 
انتقال بخش عمده ای از صادرات گاز )125/8میلیارد مترمکعب در 
ســال2018( این منطقه که به صورت LNG بوده است، از طریق 

تنگه ی هرمز می باشد.

ـ   نظامی بر بازار نفت و گاز در ادوار گذشته )با تاکید  2- آثار مناقشات امنیتی 
بر دهه ی اخیر(

مطابق با جدول3، بررسی تاریخی نشان می دهد که حوادث مختلفی 
در کشورهای حاشــیه ی خلیج فارس و اطراف این منطقه رخ داده 
اســت که موجب واکنش های مســتقیم و غیرمستقیم کشورهای 

حاشیه ی خلیج فارس شده است.
این مناقشات امنیتی ـ نظامی که در کشورهای حاشیه ی خلیج فارس 
رخ داده است، دارای آثار متعددی بر بازار نفت بوده است. در اشکال4 
و 5 مناقشات شــکل گرفته در دوره های مختلف در کنار تغییرات 
قیمت نفت ارائه شده است. هر یک از مناقشات امنیتی ـ نظامی آثار 
خاصی در شرایط بازار نفت و گاز بر شاخص های بازار نفت از جمله 
قیمت نفت داشته است که بررسی جزئیات هر یک از این مناقشات 
در رابطه بــا تغییرات تولید، صادرات، قیمت نفت و ســایر موارد، 

اطالعات بیشتری نشان خواهد داد.

   3   رخدادهای تاریخی مهم امنیتی ـ نظامی در منطقه ی خلیج فارس

دوره ی زمانی )ماه و سال(رخداد تاریخیردیف

می تا ژوئن1948جنگ کشورهای عربی و اسرائیل1

ژوئن1967جنگ شش روزه2

3
تحریم اول نفتی کشورهای عربی بر علیه 

شرکت های نفتی غربی
ژوئن تا آگوست1967

اکتبر1973جنگ یوم کیپور4

5
تحریم دوم نفتی کشورهای عربی بر علیه 

شرکت های نفتی غربی
اکتبر1973 تا مارس1974

فوریه تا مارس1979انقالب ایران6

سپتامبر1980 تا آگوست1988جنگ ایران و عراق7

اگوست1990تهاجم عراق به کویت8

اگوست1990 تا فوریه1991جنگ خلیج فارس9

مارس2003 تا دسامبر2011حمله ی آمریکا به عراق و اشغال این کشور10

ژانویه2011 تا 2018بحران در کشورهای سوریه و عراق11

مارس2015 تاکنوندرگیری یمن با امارات و عربستان12

22آوریل2019خروج آمریکا از برجام و تحریم مجدد ایران13

14سپتامبر2019حمله به تاسیسات نفتی عربستان14

 4  نمودار مناقشات امنیتی ـ نظامی منطقه ی خلیج فارس و تغییر قیمت نفت خام طی دوره ی زمانی 1945-1975]5[
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1-2- جنگ یوم کیپور و تحریم نفتی دوم کشورهای عرب )1973-1974(
جنگ یوم کیپور با حمله ی کشــورهای مصر و سوریه به اسرائیل در 
5اکتبر1973 آغاز شد. حمایت های کشور آمریکا و برخی کشورهای 
غــرب از اســرائیل در این جنگ موجب شــد تا چند کشــور عرب 
صادرکننده ی نفــت، تحریم های نفتی را بر علیه کشــورهای حامی 

اسرائیل برقرار کنند. ]2[
10روز بعد از شکست کشورهای مصر و سوریه در این جنگ، 6کشور 
حاشیه ی خلیج فارس )ایران، عراق، امارات، کویت، عربستان سعودی و 
قطر( قیمت نفت صادراتی را به میزان 17درصد )از 3/12 به 3/65دالر در 
هر بشکه( افزایش داده و اعالم کردند که تولید را کاهش می دهند. یک 
روز بعد کشورهای عربی صادرکننده ی نفت شامل عربستان سعودی، 
لیبی و دیگر کشــورهای عربی، تحریم های نفتی را علیه کشــورهای 
حامی اسرائیل از جمله شرکت های نفتی آمریکا و هلند اعمال کردند. 
در 5نوامبر همان سال، وزرای نفت کشورهای عربی صادرکننده ی نفت، 
کاهش تولید به میزان 75درصد تولید سپتامبر را اعالم کردند. افزایش 
قیمت نفت در این رخداد نفتی زمانی به طور معنی داری خود را نشان 
داد که شش کشور حاشیه ی خلیج فارس عضو اوپک در دسامبر1973 
در جلسه ای تصمیم گرفتند تا قیمت را از 5/12 به 11/65دالر برای هر 

بشکه رشد دهند. ]2[
آمریکا به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ی نفت که طی این سال ها دچار افت 
تولید هم شــده بود، در فوریه ی1974 کنفرانس انرژی را با حضور 13کشور 
صنعتی و تولیدکننــده ی نفت برگزار کرد. بعد از حصــول توافقات در این 
کنفرانس، وزرای نفت کشورهای عربی پایان تحریم های نفتی بر علیه آمریکا 

و دیگر کشورها را به ترتیب در مارس، ژوئن و جوالی اعالم کردند4.]2[
در این شرایط تحریم فروش نفت از طرف کشورهای عرب صادرکننده ی 
نفت به کشورهای حامی اسرائیل موجب شد تا قیمت طی یک دوره ی 
زمانی 6 تا 7ماهه 4برابر شــود. البته بعد از سال1974، قیمت نفت تا 

ســال1978 بین 12 تا 13/5دالر در هر بشــکه در نوسان بوده است. 
بنابراین تحریم نفتی کشورهای عربی بر علیه برخی کشورهای غربی 
جرقه ی اصلی افزایش قیمت نفت بوده و شرایط دیگر تشدیدکننده ی 

این موضوع بوده است.

2-2- انقالب ایران و جنگ ایران و عراق )1979-1981(
در ژانویه ی1979 انقالب اســالمی ایران به پیروزی رسید. تشدید تظاهرات 
در اکتبر1978 و گســترش ناآرامی ها و اعتصاب صنعت نفت موجب شد تا 
تولید نفت کشور ایران بین اکتبر1978 تا ژانویه ی1979 به میزان 2میلیون 
بشکه در روز کاهش داشته باشد5. به هر حال کاهش تولید در دوره ی انقالب 
اســالمی ایران موجب شد تا سهم تولید ایران از تولید کل دنیا از 8/4درصد 
در ســال1978 به 4/87درصد در سال1979 کاهش یابد6. البته در کنار این 
موضوع، تولید کل نفت در کشورهای عرب صادرکننده ی نفت به دالیل فنی 
طی دوره ی سپتامبر1978 تا ژانویه ی1979 کاهش 15درصدی داشته است. 
به نحوی که مطابق با شکل6 تولید نفت در پنج کشور حاشیه ی خلیج فارس 
و کشورهای عضو اوپک در سال1978 نسبت به سال1977 به ترتیب کاهش 
0/612 و 1/306میلیون بشکه در روز داشته است. در این دوره، قیمت نفت 
طی دوره ی 12ماهه با افزایش بیش از 100درصد از 12دالر در سال1978 به 
29دالر در سال1979 رسید که علت اصلی این موضوع اختالل در عرضه ی 

نفت بود. ]2[
اگرچــه جرقه ی اصلی ایــن افزایش قیمت با افت تولیــد در ایران 
زده شــد، ولی دوره ی تاثیرگذاری آن کوتاه مدت بوده اســت. چون 
کشــورهای تولیدکننده ی نفت از جمله عربستان سعودی به همراه 
کشورهای دیگر عضو اوپک توانستند بار دیگر تولید خود را افزایش 
داده و کاهــش تولید در ایران را جبران کننــد. همان طوری که در 
شکل6 مشاهده می شود، 62درصد کاهش تولید ایران توسط کشور 

عربستان جبران شده است. 

 5  مناقشات امنیتی ـ نظامی منطقه ی خلیج فارس و تغییر قیمت نفت خام طی دوره ی زمانی 1975-2020]5[
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 6  نمودار میزان جبران کاهش تولید نفت ایران طی دوره ی 1979-1978 توسط کشورهای دیگر اوپک ـ میلیون بشکه در روز

 7  نمودار روند تولید نفت در کشورهای عراق و ایران طی دوره جنگ تحمیلی]6[   میلیون بشکه در روز

 8  نمودار تغییر قیمت نفت در دوره ی تهاجم عراق به کویت و جنگ اول خلیج فارس ]7[

بعد از شــکل گیری انقالب اســالمی ایران و اختالل در عرضه ی نفت، 
مناقشــه ی سیاســی دیگری موجب تشــدید افزایــش قیمت نفت در 

ـ  نظامی مربوط  ادامه ی این دوره از تاریخ شــد. این مناقشــه ی امنیتی 
بــه حمله ی عراق به ایران در ســپتامبر1980 اســت. طی این جنگ 
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دو طرف تاسیســات نفتی، کارخانجات پتروشیمی، ترمینال های نفتی، 
نفتکش ها و پاالیشــگاه ها را مورد هدف قرار دادند. این موضوع موجب 
شــد تا صادرات دو کشــور کاهش یابد که در کمترین مقدار خود به 
4/5میلیون بشــکه در روز رســید7. شــدت کاهش تولید در جنگ به 
حــدی بود که در نوامبــر1980 تولید نفت هر دو کشــور در مجموع 
برابر با یــک میلیون بشــکه در روز بود که 6/5میلیون بشــکه کمتر 
از ســال قبل بــود و موجب کاهــش تولید نفت در جهــان به میزان 
12درصد شد. در شــکل7 نیز مشاهده می شــود که بیشترین کاهش 
تولید نفت کشورهای ایران و عراق در سال1981 بوده است که تولید 
نفت در کشور ایران و عراق در این سال نسبت به سال1979 به ترتیب 
58/9 و 74درصد کاهش داشــته است. در این شرایط، قیمت نفت به 
39دالر برای هر بشــکه در فوریه ی ســال1981 رسید که 160درصد 
باالتر از ســطح قیمت نفت قبل از انقالب ایران بوده است. این قیمت 
تا می1983 ادامه داشــت و بعــد از آن با افزایش تولید کشــورهای 

غیراوپک به زیر 30دالر برای هر بشــکه کاهش یافت.

3-2- تهاجــم عراق به کویت و جنگ خلیج فارس )1990-1991(
یکی از رخدادهای سیاسی مهم که طی این دوره در منطقه ی خلیج فارس 
شکل گرفت، تهاجم کشور عراق به کویت بود. عراق با این ادعا که کویت 
منابع نفتی این کشــور را به سرقت برده اســت، در سال1990 به کشور 
کویت حمله می کند8. وقتی که عراق در 2آگوست1990 به کشور کویت 
حمله کرد، بازار نفــت به دلیل ترس از اختالل در عرضه ی نفت و کمبود 

آن در بازار به این موضوع واکنش نشان داد. 
عالوه بــر این، آمریکا نیــز اعالم کرد نمی توانــد چنین عملی 
را تحمــل کند. همیــن موضوع نیز موجب تــرس از جنگ در 

منطقه ی خلیج فارس شــده و بر روی قیمت تاثیر گذاشت. 
بــا توجه به اینکه 60درصد ذخایر نفتــی در این منطقه قرار دارد 
و کشــور عربستان ســعودی با 20درصد ذخایر نفتــی جهان، در 
همسایگی کشور عراق قرار دارد، بر تشدید ریسک اختالل عرضه ی 

نفت در بازار نفت می افزود. به همین دلیل، قیمت نفت به ســرعت 
طی دو ماه به میزان 100درصد افزایش یافت و از 16/54دالر برای 

هر بشکه در جوالی1990 به 32/88 در اکتبر افزایش یافت.
البته در این افزایش قیمت، سفته بازان نیز تاثیرگذار بودند. ]2[

در نهایت جنگ خلیج فارس در 28فوریه ی1991 به پایان رســید. 
قیمت نفت نیز به همان ســرعتی که رشــد کرد، به سطح دوره ی 
قبل از شــروع هجوم عراق به کویت رسید. در آوریل1991، قیمت 
نفت به 18/32دالر رسید که کمی باالتر از قبل از شروع جنگ بود. 

4-2- بحران کشــورهای جنوب  شرق آسیا و واکنش کشورهای اوپک
قبل از شــروع قرن21، قیمت نفــت به دلیل بحران اقتصادی دچار 
کاهش شــد. در پایان سال1997 و آغاز ســال1998، کشورهای 
اوپک تصور می کردند که افزایش قیمت نفت ادامه خواهد داشــت 
و آثار بحران اقتصادی کشــورهای جنوب شرق آســیا را یا نادیده 

گرفتند و یا کمتر از حد برآورد کردند. 
در دسامبر ســال1997، اوپک سهمیه ی خود را 10درصد افزایش 
داده و آن را بــه 27/5میلیــون بشــکه در روز رســاند که در اول 
ژانویه ی1998 وارد بازار شد. این در حالی بود که تقاضای نفت در 
منطقه ی آســیا پاسیفیک برای اولین بار بعد از سال1982 کاهش 
یافــت. ترکیب کاهش مصرف و افزایش تولید اوپک موجب کاهش 

قیمت نفت شد. 
کشــورهای اوپک، در واکنش به کاهش قیمــت نفت، در آوریل و 
جوالی1998 به ترتیب ســهمیه ی خود را 1/25 و 1/335میلیون 
بشــکه در روز کاهش دادند ولی قیمت همچنان تا دسامبر1998 
روند کاهشی داشت. به نحوی که قیمت از 19دالر در نوامبر1997 
به 9/8دالر در دســامبر1998 رسید. به هر حال کاهش سهمیه ی 
پی در پی اوپک موجب شد تا قیمت نفت در اوایل سال1999 روند 
افزایشی یافته و اوپک برای دفعه ی سوم سهمیه ی خود را به میزان 
1/719میلیون بشکه در روز کاهش داد که در نهایت قیمت نفت به 

بیش از 25دالر برای هر بشکه رسید. ]2[

 9  نمودار تغییرات قیمت طی بحران شرق آسیا و واکنش کشورهای اوپک]7[
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 10  نمودار روند تغییرات قیمت نفت در دوره ی حمالت تروریستی 11 سپتامبر 2001]7[

5-2- رخدادهای سیاسی ـ  امنیتی در خلیج فارس و دنیا طی دوره ی 2000-2011
بعــد از بحران کشــورهای جنوب شــرق آســیا طــی دوره ی 
کوتاه مدت، این کشــورها توانســتند دوباره به دوره های رشــد 
برگردنــد. در دهه ی ابتدایی قــرن21 )2011-2000( حوادث 
مختلفــی در منطقــه ی خلیج فارس و دنیــا رخ داد که بر بازار 
نفــت تاثیرگذار بود. مهمترین حوادثی که در این دوره رخ داده 

از: عبارتند  است، 
11 سپتامبر2001 تروریستی  1. حمالت 

2. اعتصــاب کارکنــان شــرکت ملی نفــت ونزوئــال در اواخر 
سال2002

3. حمله ی آمریکا به عراق در مارس2003

اولیــن حادثــه مربوط بــه حمالت تروریســتی 11ســپتامبر 
سال2001 بود. در ســال2001، ضعف اقتصاد آمریکا و افزایش 
تولید نفت کشــورهای غیراوپک موجب شد تا کشورهای اوپک 
از جمله کشورهای حاشــیه ی خلیج فارس 3/5میلیون بشکه در 
روز را تا اول سپتامبر2001 کاهش دهند. در صورتی که حمالت 
تروریستی 11ســپتامبر انجام نمی شد، این میزان کاهش برای 
برگرداندن روند تغییرات قیمت مناســب بــود. ولی با حمالت 

تروریستی 11ســپتامبر2001 قیمت نفت کاهش یافت.
در شــرایط عادی با کاهش قیمت نفت، سهمیه ی اوپک بایستی 
کاهش یابد. اما با توجه به وضعیت سیاســی کشــورهای اوپک، 

کاهــش تولید تا ژانویه ی 2002 به تاخیر افتاد.]2[

 11   نمودار روند تغییرات قیمت نفت در چند ماهه ی اول حمله ی آمریکا به عراق]7[
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بنابراین ســهمیه ی اوپک 1/5میلیون بشکه در روز کاهش یافت 
و چندین کشــور غیراوپک از جمله روســیه نیز به این سیاســت 
کشــورهای اوپک ملحق شــدند. این سیاســت تاثیر مناسبی بر 
قیمت نفت داشــت و توانســت قیمت نفت را در مارس2002 به 

25دالر برساند.)شکل10(
اعتصاب کارکنان شــرکت ملی نفت ونزوئال دومین حادثه ای بود 
که در این دوره رخ داد. در پایان ســال2002، اعتصاب کارکنان 
شــرکت ملــی نفت ونزوئال موجب شــد تا ظرفیــت تولید اوپک 
3/5میلیون بشــکه کاهش یابد. کشورهای اوپک نیز برای جبران 
این کاهش، در ژانویه ی2003، ســهمیه ی تولیــد را 2/8میلیون 
بشــکه در روز افزایــش داده و قیمت نفت نیز طــی این دوره از 

25دالر به 30دالر افزایش یافت.
در 19مارس2003 که تولید نفت ونزوئال شــروع به برگشت کرد، رخداد 
سوم این دوره ی زمانی یعنی حمله ی آمریکا به عراق در 20مارس2003 
آغاز شد. بررسی تغییرات قیمت نفت نشان می دهد که در روزهای آغازین 
جنــگ، قیمت نفت افزایش کمی داشــته و از 25/6دالر در 20مارس به 
28دالر در 31مارس رسید ولی بعد از آن قیمت نفت تا اول ِمی200315 

در کانال قیمتی 30-25 دالر بود. ]2[
بررســی تولیــد نفت عراق در ایــن دوره نشــان می دهد که با 
حملــه ی آمریکا به عراق تولید نفت طی ماه های مارس و آوریل 
به ترتیب 1/12 و 1/31میلیون بشکه در روز کاهش داشته است 
و کشــورهای اوپک نیز توانســتند طی این دو ماه 2/29میلیون 
بشــکه در روز تولید نفــت را افزایش دهند کــه 60درصد این 
افزایش تولید اطرف کشورهای حاشیه ی خلیج فارس بوده است. 
همین موضوع موجب شــد که قیمت نفــت افزایش قابل توجهی 

باشد. نداشته 
ایجــاد بحران اقتصادی در ســال2008 در کشــورهای غربی از 
جمله آمریکا موجب شــد، تقاضای جهان برای نفت کاهش یابد، 
به نحوی که تقاضــای آمریکا به میزان 10درصــد کاهش یافت. 
چنین شــرایطی موجب شــد تا در نهایت قیمت نفت در اواخر 
دســامبر ســال2008 به 30دالر کاهش یابــد. همین موضوع 
موجب شد تا کشــورهای اوپک تولید خود را 2/2میلیون بشکه 

در روز کاهش دهند. 
در ِمی2009 نیز کشورهای اوپک بار دیگر تولید خود را به میزان 
4/2میلیون بشکه در روز کاهش دادند و توانستند تا قیمت را به 

باالی70دالر تا اواخر2010 برسانند.

6-2- تحریم ایران )2011-2014(
تحریم های شــدید ایاالت متحده پــس از امضای قانون بودجه ی 
دفاعی این کشــور، که پیشــتر در دو مجلس ســنا و کنگره به 

تصویب رســیده بود، در واپسین روز ســال2011 توسط باراک 
اوباما برقرار شــدند. این قانون دادوســتد با بانک مرکزی ایران 
را زیر مجازات های آمریکا قرار می داد و درآمدهای نفتی کشــور 
را هدف می گرفت. در 31مارس2012 و پس از آنکه کشــورهای 
عمده ی تولیدکننده ی نفت به درخواست کشورهای غربی تولید 
خود را در ســه ماه نخســت ســال افزایش دادند و توافق هایی 
میان ایاالت متحده و دیگر کشــورهای بزرگ مصرف کننده برای 
اســتفاده از ذخایر اســتراتژیک نفت انجام شــد، رئیس جمهور 
آمریــکا اعالم کرد که نفــت به اندازه ی کافی در بــازار جهانی 
وجــود دارد و می توان طرح تحریم خرید نفت از ایران را به اجرا 
گذاشت. شــایان ذکر اســت که در 23ژانویه ی2012، اتحادیه 
اروپا تصمیم گرفت تــا از اول جوالی2012 خرید نفت از ایران 

قطع شود. ]8[
عــالوه بر این، در قانون تحریم نفت ایران تعیین شــده بود که بعد از 
تصویــب این قانون )ابتدای ســال2012(، هر 60روز اداره ی اطالعات 
انــرژی آمریکا EIA(10( گزارشــی را در رابطه با شــرایط بازار تهیه 
کند. همچنین هر 90روز بعد از تصویب این قانون، گزارشــی از میزان 
کاهش خرید نفت ایران توســط کشــورهای مصرف کننده ارائه شود. 
ســپس رئیس جمهور آمریکا در رابطه با ادامه ی شرایط، تصمیم گیری 
کند. در 29فوریه و 30مارس ســال2012 اولیــن گزارش های مذکور 
تهیه شــده و رئیس جمهور آمریکا با تشــخیص اینکه عرضه ی نفت در 
دنیا به مقدار کافی اســت، به کشورها مجوز داد تا خرید نفت از ایران 
را کاهش دهند. در 27آوریــل و 11ژوئن2012 گزارش های دیگر نیز 
شــرایط مســاعد در عرضه ی نفت به بازار جهانی نفت و کاهش مورد 
هدف خرید نفت از ایران را نشان می داد. گزارش های بعد و تصمیمات 
سیاستی اهداف تحریم را تا مذاکرات و تصویب برنامه ی اقدام مشترک 
JPA(11( در نوامبر2013 نگه داشــت12. در نتیجه صادرات نفت ایران 

به صورت جدول4 تغییر کرد. ]8[
بررســی تغییرات قیمت نفت خام از شروع تحریم های نفتی تا تصویب 
برنامه ی اقدام مشــترک در نوامبر2013 نشــان می دهــد که به دلیل 
مدیریت عرضــه ی نفت در بازار جهانی نفــت، قیمت نفت در دوره ی 
آغاز تحریم ها و حذف حدود 1/1میلیون بشــکه در روز افزیش خاصی 
نداشــته اســت. همان طوری که در شــکل12 مشــاهده می شود، در 
مــارس2012 قیمت نفــت 106دالر بود ولی با شــروع تحریم خرید 
نفت )جوالی2012( از ایران، قیمــت نفت به قیمت ماه مارس2012 
نرســیده و حتی در دوره ی شروع تحریم ها  قیمت نفت حدود 90دالر 
بوده اســت. در واقع تحریم های نفتی ایران و خروج 1/1میلیون بشکه 

در روز روند صعودی را در قیمت نفت ایجاد نکرده اســت. ]8[
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   4   صادرات نفت ایران طی تحریم های 2011-2014 

متوسط خرید نفت در سال2011 کشور
)هزار بشکه در روز(

متوسط خرید نفت بین شروع تحریم تا تصویب 
برنامه ی اقدام مشترک )هزار بشکه در روز(

پس از اجرای برجام
)هزار بشکه در روز(

پس از نقض برجام
)هزار بشکه در روز(

توقف واردات755خیلی ناچیز600اتحادیه ی اروپا )باالخص ایتالیا، اسپانیا و یونان(

550410800300چین

توقف واردات325190500ژاپن

توقف وارداتافزایش احتمالی320190هند

توقف وارداتافزایش احتمالی230130کره جنوبی

خیلی ناچیزافزایش احتمالی200120ترکیه

توقف واردات80خیلی ناچیز80آفریقای جنوبی

40060خیلی ناچیز55مالزی

توقف وارداتنامشخصخیلی ناچیز35سری النکا

توقف وارداتنامشخص3510تایوان

توقف وارداتنامشخصخیلی ناچیز20سنگاپور

خیلی ناچیزافزایش احتمالی ولی کمخیلی ناچیز55سایر کشورها

350 )برآوردی(2500 )برآوردی(25001057جمع

شــاید بتوان گفت عامل اصلی در عدم واکنش بازار نفت به حذف 
حدود 1/1میلیون بشــکه در روز نفت ایــران از بازار نفت جهانی، 
افزایش صادرات نفت از طرف کشــورهای صادرکننده ی نفت عضو 

اوپک باالخص لیبی، عراق و عربستان سعودی بود.
بین سال های 2011 تا 2012 میزان افزایش صادرات نفت این سه 
کشور در مجموع معادل 1/388میلیون بشکه در روز بوده است. ]8[

7-2- بحران سوریه و بازار نفت )2011 تا 2018(
در ســال های اخیر مهمترین رخــداد امنیتی ـ  نظامی در منطقه ی 
خلیج فــارس کــه کشــورهای این منطقــه را به طور مســتقیم و 
غیرمســتقیم درگیر کرده اســت، مربوط به بحران در کشورهای 
ســوریه و عراق می باشــد. جنگ هــای داخلی در ســوریه و عراق 

به ترتیب از 15مارس2011 و 23دسامبر2012 شروع شد. ]9[
بررســی آماری روند تغییرات شــاخص های بازار نفت در دوره ی 
شــروع بحران سوریه نشــان می دهد که تولید نفت کشور سوریه 
تقریبا بعــد از 5ماه از شــروع ناآرامی ها به شــدت کاهش یافت 
به نحوی که تولید از 428هزار بشــکه در روز در آگوســت2011 
به 286هزار بشــکه در روز در سپتامبر2011 رسید و با گسترش 
ناآرامی به روند نزولی خود ادامه داد. میزان تولید نفت این کشور 

تقریبا 35هزار بشکه در روز است. ]9[
نکته ای که در رابطه با بحران ســوریه بایســتی بــه آن توجه کرد 
این اســت که اگرچه تولید و صادرات نفت کشــور ســوریه سهم 
قابل توجهی در بازار جهانی نفت ندارد ولی کشــورهایی که در این 
بحــران نقش آفرینی می کنند از جمله ایران، عربستان ســعودی و 

روسیه از بازیگران اصلی در بازار نفت هستند. 
پس به دلیل افزایش ریســک اختالل عرضه ی نفــت این احتمال 
وجود داشت که بازار نفت به این بحران واکنشی به صورت افزایش 
قیمت نفت نشــان دهد، ولی بررســی روند تغییــرات قیمت نفت 
نشــان می دهد که با شروع بحران ســوریه قیمت نفت از 111دالر 
در 15مارس2011 به 126دالر طی آوریل2011 رســیده است که 
علــت اصلی این افزایش قیمت اختالل در عرضه ی نفت بین المللی 
به دلیل بحران لیبی و خروج حدود 1/4میلیون بشــکه در روز نفت 

از بازار نفت بوده است. 
با افزایش تولید نفت در کشورهای خلیج فارس و برگشت دوباره ی 

نفت لیبی به بازار نفت، قیمت نفت روند نزولی داشته است. 
بنابراین می توان گفت که بحران ســوریه و درگیری کشــورهایی 
همچون ایران، عربستان ســعودی، قطر و روســیه در این بحران 
نتوانســته شــرایط بازار را به گونه ای تغییر دهــد که مورد انتظار 

بوده است.



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 180 

69

 13   نمودار روند تغییرات قیمت نفت در ماه های اول آغاز بحران سوریه]7[

 12   نمودار تغییرات قیمت نفت در 11ماه اول شروع تحریم های خرید نفت توسط کشورهای دیگر]7[

8-2- بحران عراق و بازار نفت )2012 تا 2018(
ـ نظامی دیگری که در حال حاضر کشــورهای مختلف  بحــران امنیتی 
نفتــی منطقــه ی خلیج فــارس را درگیر کرده اســت، بحران شــکل 
گرفته در عراق اســت. از اواخر دســامبر2012 برخی عوامل از جمله 
اختالفات مذهبی در عراق موجب شــد تا در اســتان های شمالی این 
کشــور باالخص استان االنبار جنگ های داخلی شــکل گرفته و گروه 
تروریســتی داعش بر این بخش عراق تســلط یابند. بررســی شرایط 
نفت و گاز عراق نشــان می دهد که این کشــور با 8/5درصد از ذخایر 
اثبات شده ی نفت )147/2میلیارد بشــکه(، تولید 4/61میلیون بشکه 
در روز )4/9درصــد از تولید کل دنیا( و صادرات بیش از 4/21میلیون 

بشــکه در روز به بازار نفت جهانی بازیگر مهمــی در این بازار بوده و 
ـ نظامی در این کشور بایستی بر بازار نفت  شــکل گیری بحران امنیتی 
تاثیرگذار باشــد. نمودار تغییرات قیمت نفت در بازار جهانی در دوره ی 
شــکل گیری بحران عراق و ادامه ی آن تا به امروز نشان دهنده ی چهار 

بخش اصلی تغییر در قیمت نفت اســت که عبارتند از:
1.  افزایش قیمت نفت از 109دالر به 118دالر برای هر بشــکه در دو 

ماه اول شــکل گیری بحران عراق )از دسامبر2012 تا فوریه ی2013(
2. کاهش قیمت نفت از 118دالر به 97دالر طی فوریه تا آوریل2013
3. افزایش قیمت نفت از 97دالر به 117دالر از آوریل تا سپتامبر2013

4. قیمت باالی 104دالر از ســپتامبر2013 تا اوایل ژوئن2014
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5. رونــد نزولی قیمت نفت از اواخر ژوئن2014 تا دوره ی کنونی
در نگاه اول به این تغییرات قیمت نفت و دوره ی آغاز بحران عراق، به 
نظر می رسد که بحران عراق در ماه های ابتدایی شروع موجب افزایش 
قیمت نفت شده است ولی بررسی روند تولید نفت عراق نشان می دهد 
ـ نظامی در این کشور اختالل خاصی در  که بعد از شروع بحران امنیتی 

تولید نفت ایجاد نشده است. در شــکل15 مشاهده می شود که تولید 
نفت عراق تا دسامبر2013 با نوســانات کمی در محدوده ی 3میلیون 
بشــکه در روز بوده و بعد از دسامبر2013 روند صعودی داشته است. 
به نحوی که تولید نفت در اکتبر2015 به 4/27میلیون بشــکه در روز 
رســیده و به عبارت دیگر اختاللی در عرضه ی نفت شکل نگرفته است.

 14   نمودار تغییرات قیمت نفت از شروع بحران عراق تا پایان]7[ دالر/بشکه

 15   نمودار روند تغییرات تولید نفت کشور عراق از شروع بحران تاپایان]7[     

 16   نمودار میزان تغییر تولید نفت کشورهای ایران، عراق و عربستان در دو ماه ی اول شروع بحران عراق )میلیون بشکه در روز(
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عاملــی که موجب افزایش قیمت نفت در دوره های ابتدایی بحران عراق 
شــده اســت، کاهش در میزان تولید سه کشور حاشــیه ی خلیج فارس 
باالخــص عربســتان علی رغم افزایــش تولید نفت آمریکا بوده اســت. 
شــکل16 نشــان می دهد که از نوامبر2012 تا ژانویــه ی2013 تولید 
عربستان  روند کاهشی داشته و حتی در دسامبر2012 و ژانویه ی2013 
تولید کشــورهای ایران و عراق نیز چنین وضعیتی داشتند. این موضوع 
باعث شــده تا قیمــت نفت از دســامبر2012 تا فوریــه ی2013 روند 

صعودی داشته باشد. 
 

9-2- خروج آمریکا از برجام و تحریم مجدد ایران
در تاریــخ 23تیرمــاه1394 توافق بین ایران و 1+5 حاصل شــد، این 
برنامه ی جامع اقدام مشــترک )برجام( در تاریخ 23دی ماه همان سال 
به صورت رســمی اجرایی شد که بر اســاس آن آژانس بین المللی انرژی 
گزارشــی از اقدامات انجام شده توســط ایران در قالب برجام را منتشر 
کرد و راســتی آزمایی انجام شــد، تعهدات طرف مقابل برداشــته شدن 
تحریم های ســازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم هــای ثانویه ی آمریکا 
بود. با برطرف شــدن موانع صادرات نفت، ایران تولید را به سطح باالی 
4میلیون بشــکه در روز رساند و صادرات هم که تا قبل از آن و در زمان 
تحریم ها کمتر از یک میلیون بشــکه در روز بود به مرز 2میلیون بشکه 
در روز رســید. با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، این توافق نامه نقض 
شــد و در تاریخ 8می سال2018 رســما از برجام خارج شد. با این کار 
نگرانی در بازارهای جهانی شــکل گرفت که بــا خروج آمریکا و تحریم 
مجــدد ایران قیمت نفت افزایش می یابد ولــی این هیجان و نگرانی در 
بازار اســتمرار نداشت. پس از خروج رسمی آمریکا از برجام قیمت نفت 
در یــک دوره ی 7روزه حــدود 4دالر افزایش پیدا کــرد ولی دوباره به 
ســطح قبلی بازگشت. تحریم های جدید آمریکا این بار مرحله ای صورت 

گرفت به طوری که ابتدا در تاریخ 5نوامبر2018 آمریکا به هشــت کشور 
چیــن، هند، ایتالیا، یونــان، ژاپن، کره ی جنوبی، تایــوان و ترکیه یک 
معافیت شــش ماهه بــرای خرید نفت از ایران اعطــا کرد و خرید نفت 
مابقی مشتریان از ایران را ممنوع اعالم کرد. دلیل این کار وابسته بودن 
صنایع این هشــت کشــور به نفت ایران بود و آمریکا با این معافیت به 
این کشــورها که خریداران عمده ی نفت ایــران بودند فرصت کافی داد 
تا تغییرات فنی الزم برای اســتفاده از نفت خام های دیگر را انجام دهند. 
ســر انجام اول ماه می ســال2019 آمریکا رســما پایان معافیت نفتی 
خریــداران را اعالم کرد. بازار جهانی نفت پــس از پایان معافیت نفتی 
هیچ واکنش قابل توجهی به این خبر و حذف کامل ایران از بازار نشــان 
نداد و قیمت نفت اوپک از 72دالر به 69دالر کاهش پیداکرد. علت عدم 
واکنش بازار جهانی به حذف ایران افزایش تولید نفت در آمریکا بود. به 
گزارش اداره ی اطالعات انرژی آمریکا، این کشــور در سال2018 میزان 
2/2میلیون بشــکه افزایش تولید نفت داشــته است که بیشترین میزان 
افزایش تولید یک کشور در یک سال بوده است. شکل18 نشان دهنده ی 

تغییرات قیمت نفت خام اوپک از شــروع برجام به بعد است. 

10-2- حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان
عربســتان سعودی از سال2015 تاکنون تجاوز به یمن را شروع کرده و 
خسارات زیادی را به این کشور وارد ساخته است. در پاسخ به تجاوزهای 
عربســتان ســعودی، نیروهای یمن در روز 14ســپتامبر سال2019 با 
حمــالت پهبادی، بزرگ ترین پاالیشــگاه نفتی دنیا، شــرکت آرامکو را 
بمباران کردند. با این حمله که به دو پاالیشــگاه آرامکو در شــهرهای 
"بقیق" و "خریص" انجام شــد نیمی از تولید نفت شرکت آرامکو یعنی 
5/7میلیون بشــکه در روز کاهش یافت. این بیشترین کاهش تولید نفت 

در طول تاریخ برای یک کشور است.]11[

 17  نمودار روند تغییرات تولید نفت کشورهای روسیه و آمریکا در دوره ی بحران عراق]3[-میلیون بشکه در روز
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 18   نمودار روند تولید نفت کشورهای آمریکا، روسیه و عربستان از 2016 تا 2018]9[

 19  روند تغییرات قیمت نفت خام از ابتدای برجام ]7[

 20   بزرگ ترین شوک های طرف عرضه ی نفت خام )میلیون بشکه در روز کاهش( ]11[
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این کاهش عرضه ی شرکتی که 5درصد از کل عرضه ی دنیا را در اختیار 
دارد باعث شوک به بازار جهانی نفت شد. 

پیش بینی کارشناســان و فعالین بــازار از قیمت نفت باالی 75دالر برای 
هر بشــکه بود. روز 16سپتامبر با بازگشایی بازار قیمت هر بشکه نفت خام 

اوپک با 10درصد رشد به قیمت 66دالر در هر بشکه رسید.
قیمت های آتی نفت نیز بیش از 14درصد رشــد داشــتند. در این اوضاع 
رئیس جمهور آمریکا با یک ســخنرانی اعالم کرد ذخایر استراتژیک نفت 
آمریکا را به بازار عرضه می کند تا بازار به آرامش برســد، با این دســتور 

دوباره بازار به آرامش خود بازگشت. 
شــکل21 نوسان قیمت نفت در ماه ســپتامبر را نشان می دهد. مشاهده 
می شــود که قبل از حمله به آرامکو قیمت در حــدود 60دالر بوده ولی 
پس از حمله و نگرانی بازار قیمت جهشــی 7دالری را تجربه کرده است. 
امــا این افزایش نفت با جبران نفــت از طرف آمریکا دوباره روندی نزولی 

به خود گرفته است. 
خارج شدن 50درصد از تولید بزرگ ترین شرکت نفتی دنیا تنها چند روز 
بازار نفت را دچار التهاب کرد و خیلی ســریع توسط سایر عرضه کنندگان 

این کمبود عرضه پوشش داده شد. 
این بدان معنی است که حتی بزرگ ترین شوک های نفتی خاورمیانه فقط 
چنــد روز نگرانی بازار را به دنبال خواهد داشــت و به دلیل ورود بازیگران 

جدید و متنوع خیلی سریع کمبودها پوشش داده خواهد شد. ]11[

جمع بندی
در جمع بنــدی مطالب بیان شــده در رابطه با روند تاریخی مناقشــات 
امنیتی ـ نظامــی و تغییرات قیمت نفت، می تــوان این گونه اظهارنظر کرد 

که عواملی همچون:
1- شرایط بازار جهانی نفت از قبیل تولید نفت کشورهای نفتی، ظرفیت 

مازاد نفت کشورهای تولیدکننده و تقاضای نفت
2- میزان تاثیرگذاری مناقشات امنیتی ـ نظامی بر تولید و صادرات نفت

3- انتظارات اختالل در عرضه در بازار نفت 
می تواند آثار متعددی بر قیمت جهانی نفت داشــته باشــد. در جدول5 
مشــاهده می شود که تا قبل از ســال2000، مناقشات امنیتی ـ نظامی در 
منطقه ی خلیج فارس آثار شــدیدتری بر قیمت نفت داشته است ولی بعد 
از سال2000، این مناقشات آثار نسبتا کمی بر قیمت نفت به همراه داشته 
اســت. چنین تغییراتی در بازار نفت در شــرایط فعلی که روابط سیاسی 
بین ایران و عربستان نامناسب اســت، این پیام را می رساند که درگیری 
در حــوزه ی خلیــج فارس یا اصال تاثیری بر بازار نفــت ندارد یا تاثیر آن 
موقتی و محدود اســت، زیرا با ورود آمریکا به جمع تولیدکنندگان نفت 
و پیشرفت تکنولوژی در کشــورهای نفتی دیگر، نگرانی از کمبود انرژی 
دیگر برای بازار وجود ندارد و وابستگی بازار نفت به خلیج فارس به میزان 

قبلی نیست.

 21   نمودار روند تغییرات قیمت نفت خام در ماه سپتامبر2019]7[
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   5   میزان تاثیرگذاری مناقشه ی امنیتی ـ نظامی منطقه ی خلیج فارس بر قیمت نفت]2[

میزان افزایش قیمت نفتمیزان تغییر قیمت نفتمناقشه ی امنیتی ـ نظامی

افزایش 300درصدیافزایش از 3 به 12دالرجنگ یوم کیپور و تحریم نفتی کشورهای عربی

افزایش 140درصدیافزایش از 12 به 29دالرانقالب اسالمی ایران

افزایش 160درصدیافزایش از 15 به 39دالرجنگ تحمیلی ایران و عراق

افزایش 110درصدیافزایش از 17 به 36دالرتهاجم عراق به کویت

افزایش 9درصدیافزایش از 25/6 به 28دالرحمله ی آمریکا به عراق

---کاهش قیمتتحریم نفتی ایران قبل از برجام

---کاهش قیمتبحران سوریه و عراق

---کاهش قیمتتحریم مجدد ایران پس از برجام

افزایش 10درصدی )موقت(افزایش از60 به 67دالرحمله به تاسیسات نفتی آرامکو
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