نقش منابع انرشي خسر در تامين امنيت انرشي جهان
و چالشهاي انتقال آنها به بازارهاي جهاني
مشتضي دامه پاك جامي
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زضيبي ذعض يب ٝبظ١سضا ٦ّ ٟث٢ب٧ٛبي ٧يطّبٕ ،ٟطٕبّ ٣ ٟبؾذي١ ٠يع قن٢بذشٝ ٦ن قن٤ز
اي ٠زضيب ثب ثيف اظ ٧ 073عاض ّيٝ٤ٚشط ٝطثـ ٣ؾقز ،ثعضٕشطي ٠زضيبچ ٦ػ٨ب ٝ ٟثبقس ّن ٦دنؽ اظ
ىط٣دبق ق٤ض٣ي ثيّ 5 ٠ك٤ض ايطا ،ٟآشضثبيؼب ،ٟض٣ؾيٍ ،٦عاٍؿشب ٣ ٟسطّ٢ٞؿنشب٣ ٟاٍنـ قنس ٣ ٥اظ
زيط ثبظ ث ٦زٙي٘ يِ ٝؿيط ح ٣ َ٘١ ٣ ٘ٞسطا١عيز٢ٝ ،جـ سبٝيٝ ٠ن٤از منصاي  ٣ا١نطغي ٝن٤ضز س٤ػن٦
ذبل ٝطز٢ٝ ٛغَ ٦ث٤ز ٥اؾز دؽ اظ ىط٣دبق اسحبز ق٤ض٣يّ ،ك٤ض٧بي ٤١ؽ٨ن٤ض ؾنبحّ ٚن ٦ثن٦
زٙي٘ ٍغـ ٣اثؿشٖ ٧ب ثٝ ٦ؿْ ٣ ٤قطايظ ٣ذي ٜاٍشهنبزي ثكنسر ١يبظ٢ٝنس ٢ٝنبثـ ٝنب ٣ ٙػنصة
ؾطٝبيٕ ٦صاضي ذبضػ ث٤ز١س ،ثب سكْي٘ ّ٢ؿطؾي٧ٛ٤بي ٝشقسز ١يش ٕ ٣بظي سالـ ٣ؾيق ضا ثطاي
ث٨ط ٥ثطزاضي اظ ٢ٝبثـ ا١طغي زضيبي ذعض آمبظ ّطز١س ضقو ؾيبؾ ٞ٧ؿبيٖب ٟقٞب ٙزضيبي ذعض زض
ؾبٗ ٧بي اٙ٣ي ٦دؽ اظ اؾشَالٗ  ٣فس ٛسيب ٜ٧ثيٞ٧ ٠ؿبيٖب ٟزض ٤ٝضز ث٨ط٥ثطزاضي اظ ٢ٝبثـ اي ٠زضيب،
٤ٝػت اىعايف سَبضب ثطاي ١يط٧٣بي ذبضػ زض ٢ٝغَٕ ٦طزيس ّ ٦اي ٠اٝط ذغط سكنسيس سن٢ف٧نب ٣
٢ٝبظفبر ضا ثٞ٨طا ٥زاقش ٦اؾز

ياطگان مليذي :زضيبي ذعض ،غئ٤اؾشطاسػيِ ،سؼبضر ا١طغي ،ىطا٢ٝغَ٦اي  ٣غئ٤دٚشيِ
مقذمٍ
ٍ٤ٝقيز ؾ ً٤اٙؼيك ّك٤ض٧بي ديطاّ ٣ ١٤ٝكو ٢ٝنبثـ فؾني ٜا١نطغيٞ٨ٝ ،شنطي٠
زٙي٘ ان ٚسجسي٘ ٢ٝغَ ٦ثّ ٦نبّ ٟ٤١كنْٞف ٧نبي ؾيبؾن ١ ،ؾنب ٣ ٝاٍشهنبزي زض ز٣ضاٟ
ٝقبنط ث٤ز ٥اؾز شذبيط ١يز اي٢ٝ ٠غَ ٦ضا ثي 77 ٠سب ٝ 05يٚيبضز ثكْ ٦سرٞي ٠ظز٥ا١س ّن٦
ٝ 1قبٝ ٟ٣سيطّ٘ ْٞ٧بضي٧بي اٍشهبزي  ٣ثي ٠ا٣ ٚٚٞٙظاضر ا٤ٝضذبضػ٦
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حساٍ٘  83زضنس آ ٟزض ٢ٝبعٌ سحز ١ي٤ش  ٣حبّٞينز آشضثبيؼنبٍ ٣ ٟعاٍؿنشبٍ ٟنطاض زاضز ٣
ٝقبزٗ  7/5-0/5زضنس اظ ّ٘ شذبيط ػ٨ب١ ١يز ضا سكْي٘  ٝز٧س ديفثي ٝ ٢قن٤ز ّن٦
سب ؾبٗ  5375سٙ٤يسار ١يز اي٢ٝ ٠غَ ٦ض٣ظا ٦١ثٝ 0/5-4 ٦يٚي ٟ٤ثكْ ٦زض ض٣ظ ثطؾنس اين٠
زض حب ٙاؾز ّ٢ٝ ٦بثـ مطث زض ؾبٗ٧بي اٙ٣ي ٦دؽ اظ ىط٣دبق ق٤ض٣ي افال٤ٞ١ ٛز١نس ذنعض
 ٝس٤ا١س ضٍيج ػسي ثطاي ٢ٝبثـ ا١طغي ذٚيغىبضؼ ث ٦حؿبة آيس
ثب س٤ػ ٦ثْ١ ٦بر ديف ٕيش ،٦زض ؾغح سحٚي٘ ّال ٟزض ضاثغن ٦ثنب ٢ٝنبثـ ا١نطغي ذنعض
ؾئ٤االر ٝشقسزي ٣ػ٤ز زاض١س ّ١ ٦يبظ٢ٝس دبؾدٕ٤ي ا١س ؾئ٤اٗ ان ٚاين ٠اؾنز ّن ٦اظ ١ؾنط
ٝيعا ٟشذبيط  ٣سٙ٤يس  ٣چٖ ٖ١٤ا١شَبٗ ٢ٝبثـ ا١طغي ،ذعض اظ چن ٦ػبيٖنب ٧زض سنبٝي ٠ا٢ٝينز
ا١طغي ػ٨ب ٟثطذ٤ضزاض اؾز؟ ؾئ٤االر ٝشقسز ىطف ١يع فجبضس٢س اظ اي :٦ْ٢آيب ٢ٝبثـ ا١طغي ذعض
 ٝس٤ا١س ثٖ١ ٦طا٧ ١بي ١بق اظ ا٢ٝيز ا١طغي زض ؾغ٤ح ٢ٝ ، ٚٝغَ٦اي  ٣ػ٨ب ١دبؾد ز٧نس؟
َ١ف ٍسضر٧بي ٢ٝغَ٦اي  ٣ىطا٢ٝغَ ٦اي زض زؾشيبث ث ٦اي٢ٝ ٠نبثـ  ٣ا١شَنبٗ آ٨١نب ثنٝ ٦طاّنع
ٝهطه چٖ ٦١٤اؾز؟ آيب يِ ثبظي ثعضٓ ػسيس زض ٢ٝغَ ٦ثط ؾنط ٢ٝنبثـ ا١نطغي ايؼنبز قنس٥
اؾز؟ زض اي ٠ن٤ضر ثبظيٖطا ٟان ٚچّ ٦ك٤ض٧بي ٧ؿش٢س؟ ٨١ ٣بيشبً ايطا ٟثق٤٢ا ٟيِ ٝؿنيط
ان ٚسطا١عيز  ٣يِ ذطيساض ٝ ٣هطه ّ٢٢س ٥سٙ٤ينسار ا١نطغي حن٤ظ ٥ذنعض ،چنَ١ ٦كن ضا زض
ٝقبزالر ا١طغي ٢ٝغَ ٦اييب ٢ّ ٝس؟
زض دبؾد ث ٦ؾئ٤االر ٝغطح قس ،٥ىطضي ٦ان ٚاي ٠دػ٧٣ف ثط ايٝ ٠ج٢ب ٍطاض زاضز ّن٦
«ح٤ظ ٥ذعض َ١ف  ٞ٨ٝثق٤٢ا ٟيِ ٢ٝجـ  ْ٘ٞٝزض سبٝي ٠ا١نطغي ػ٨نبٝ ٣ ٟش٢ن٤ؿ ؾنبذش٠
٢ٝبثـ سٙ٤يس ثق٨س ٥زاضز  ٞ١ ٙ٣س٤ا١س ػبيٖعي٢ٝ ٠بثـ ا١طغي ذٚيغىبضؼ ق٤ز ّ٢٧ ٦ن٤ظ ثنيف
اظ  63زضنس ١يبظ ػ٨ب ٟثن ٦ا١نطغي ضا سنبٝيٝ ٠ن ّ٢نس زض اين ٠ضاثغن ،٦اينطا٤ّ ٟسنب٥سنطي٣ ٠
اضظاٟسطيٝ ٠ؿيط ضا ثطاي ػصة  ٣ا١شَبٗ اي٢ٝ ٠بثـ زض اذشيبض ّك٤ض٧بي سٙ٤يس ّ٢٢س ٥ذعض ٍنطاض
 ٝز٧س ،اٝب ث ٦زٙي٘ ؾيبؾز٧بي آٝطيْب اي ٠ؽطىيز ثال اؾشيبزٝ ٥ب١سٝ ٣ ٥كْالر ّكن٤ض٧بي
٢ٝغَ ٦ضا ثطاي زؾشطؾ ث ٦ثبظاض٧بي ٝهطه اىعايف زاز ٥اؾز »
زض ٤ٝضز ٝؿبئ٘ ا١طغي ذعض ،دػ٧٣ف٧بي ثؿنيبضي اظ ؾن٤ي ننبحت١ؾنطا ٟزاذٚن ٣
ذبضػ چبح ٢ٝ ٣شكط قس٥ا١س  ٠ْٙثب س٤ػ ٦ث ٦سبطيط ٝؿبئ٘ ذعض ثط ا٢ٝينز ٚٝن ٢ٝ ٣غَن٦اي
ػ٤٨ٞضي اؾال ٝايطاٖ١ ،ٟب ٥چ٢سثبض ٥ث ٦اي٤ٝ ٠ض٤ؿ  ٣اظ ٢ٝؾط٧بي ٝرشٚو  ٝس٤ا١س ث ٦ض٣ق٠
قس ٟاثقبز زيٖطي اظ آ٢ّ ِّٞ ٟس دػ٧٣ف حبضط ١يع سالق زض ايٝ ٠ؿيط سَٚن ٝن قن٤ز
ا ي٤١ ٠قشبض ؾق زاضز ثب ثطضؾ ٝيعا ٟشذبيط  ٣س٤ا ٟسٙ٤يس  ٣نس٣ض ٢ٝنبثـ ا١نطغي ذنعض ١ ٣ينع
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ضٍبثز ٧بي ٤ٝػ٤ز زض ظٝي ٦٢سقييٝ ٠ؿيط٧بي ا١شَبٗ اي٢ٝ ٠بثـ ث ٦ثبظاض٧بي ٝهطهَ١ ،ف اين٠
٢ٝغَ ٦ضا زض ٝقبزالر ا١طغي ٢ٝغَ ٣ ٦ػ٨ب ٟزض ؾغح سحٚي٘ ّالٝ ٟن٤ضز اضظينبث ٍنطاض ز٧نس
ثرف دبيبَٝ ١ب١ ٦ٙيع ث ٦ػٞـث٢سي ٝجبحض  ٣ثط١ب٧٦ٝبي ايطا ٟزض اضسجبط ثب ا٢ٝينز ا١نطغي زض
ذعض ذ٤ا٧س دطزاذز
پيطيىٍ بُشٌبشداسي اص مىابع خضس
زضيبي ذعض يب ٝبظ١سضا ٦ّ ٟث٢ب٧ٛبي ٝشقسز زيٖط اظ ػ٧ ٦ٚٞيطّبٕ ،ٟطٕبّ ٣ ٟبؾنذي،٠
١يع ق٢بذش ٝ ٦ق٤ز( ،اىكبض ؾيؿشب )89-745 :7087 ، ١ثعضٕشطي ٠زضيبچ ٦ض٣ي ظٝي ٠اؾنز
ّ ٦ؾبذشبض ظٝي٠ق٢بؾ آ ٟثٝ ٦يٚي٧ٟ٤ب ؾبٗ ٍج٘ ثنطٝن ٕنطزز زض عن٧ ٗ٤نعاضا ٟؾنبٗ ،اظ
زضيبيذعض ّ ٦ض٣ظي ث ٦نن٤ضر زضينبي آظاز ٝ ٣شهن٘ ثن ٦زضينبي ؾنيبٝ ٣ ٥سيشطا١ن٨١ ٣ ٦بيشن ًب
اٍيب٤١ؼ ث٤ز ٥اؾز ،س٨٢ب زضيبچ ٦اي ث٣ ٦ؾقز حس٣ز ٧ 075نعاض ّيٚنٝ٤شط ٝطثنـ (ثنيف اظ 5
ثطاثط ٝؿبحز ذٚيغىبضؼ) ثبٍ ٝب١س٥اؾز (زَ٧ب )4:7085 ،ٟزضيبي ذعض زض ع ٗ٤سنبضيد ثن٦
٣اؾغ ٦آثعيبٝ ٟش٤٢ؿ ٝ ٣ؿيط٧بي سطزز زضيبي َ١ ،ف ثؿعاي زض حينبر ؾيبؾن  ٣اٍشهنبزي
ٝطزٝب ٟؾبح٘ ١كي ٠ذ٤ز اييب ّطز ٥اؾز اي ٠زضيب اظ ١ؾط سبضير زّ ٣بضّطز انن ٣ ٚثؿنيبض
 ٜ٨ٝزاقش ٦اؾز ّبضّطز ا ،ٗ٣ث ٦ف٢ن٤ا ٟينِ ٣ؾني ٦ٚاضسجنبع  ٣حٞن٘ َ١ ٣ن٘ ّن٢ٝ ٦نبعٌ
ديطا ١٤ٝضا ثٝ ٜ٨طسجظ ٤ٞ١ز ٣ ٥اْٝب ٟسٞبؼ ٝ ٣طا٣زٝ ٥يب ٟػ٤اٝـ ٕ١٤نبٕ ٟ٤ضا ىنطاّ ٜ٧نطز٥
اؾز ّبضّطز ز١ ٛ٣يع سبٝي١ ٠يبظ٧بي مصاي ؾبح٘١كي٢ب ٟضا ٞ١بيبٝ ٟن ؾنبظز ّن ٦ثنبضظسطي٠
قن٘ آ٨١ب ٝب٧يٖيطي  ٣ىقبٙيز٧بي قيالس ث٤ز ٥اؾز اٝب ثس١جبٗ سحن٤الر دنؽ اظ ىط٣دبقن
ق٤ض٣ي ،اٞ٧يز غئ٤دٚشيِ ٢ٝغَ ٦اظ ١ؾط اّشكبه  ٣ث٨ط٥ثطزاضي اظ ٢ٝبثـ ا١طغي اي ٠د٢٨ن ٦آثن
اىعايف يبىز
ايطا ٟزض ٣اٍـ اظ ٍط ٟقكٍ ٜج٘ اظ ٝيالز ثب اي ٠زضيب زض اضسجبط ث٤ز ٣ ٥زض ثيكشط ٤ٝاٍنـ
ثب س٤ػ ٦ثٕ ٦ؿشط ٥ػنطاىيبي ايطا( ٟث ٦ميط اظ ز٣ضا ٟؾٚغٝ ٦ن ٣ ٗ٤ثقس اظ حبّٞيز ض٣ؾي ٦ثنط
ثرك اظ اي ٠زضيب) ،زضيبي ذعض ث ٦ف٤٢ا ٟيِ زضيبي زاذ ٚايطاٝ ٟحؿ٤ة  ٝقس ث ٦افشَنبز
ثطذ اظ نبحت١ؾطا ،ٟثط اؾبؼ ق٤ا٧س سبضير ٢ٝ ،غٍَ ٦يَبظ (قنب ٘ٝحن٤ظ ٥ذنعض) اظ ظٝنبٟ
حْٝ٤ز ٧رب٢ٝكيب ٟسب ٖ٢٧ب ٛا١قَبز ٍطاض زاز سطّ٢ٞچبي زض ؾبٗ ٞ٧ ،7858ن٤اض ٥ثركن اظ
ٍٞٚط ٣ايطا ٟث٤ز ٥اؾز (ٝطازي )00:7085 ،ثب ىط٣دبق قن٤ض٣ي  ٣اؾنشَالٗ ػ٨ٞن٤ضي٧نب زض
زؾبٝجط  ،7997زضيبي ذعض ثيّ 5 ٠ك٤ض ٍطاض ٕطىز  ٣اظ اي ٠ظٝب٢ٝ ٟبثـ ١يش ح٤ظ ٥ذنعض ٣
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آؾيبي ٝطّعي فال ٥٣ثط ّك٤ض٧بي ٢ٝغَ ،٦س٤ػٍ ٦سضر٧بي ىطا٢ٝغَ ٦اي ث٤يػ ٥آٝطيْنب ضا ١ينع
ثر٤ز ػٚت ٤ٞ١ز اي ٠آمبظ يِ ز٣ض ٥ػسيس اظ ضٍبثز٧ب  ٣انغحْبُ ٢ٝنبىـ ثنيٍ ٠نسضر٧نبي
٢ٝغَ٦اي  ٣ىطا٢ٝغَ٦اي ث٤ز ّ ٦اظ آ ٟث ٦ف٤٢ا« ٟثبظي ثعضٓ ػسيس» 1زض ٢ٝغَ١ ٦ب ٝ ٛثط١نس
آ١چ ٦ثبفض  ٝق٤ز سب ٢ٝبثـ ا١طغي ذعض اٞ٧يز ىطا٣ا ١ديسا ّ٢س ،اْٝب ٟا١شَبٗ اين٢ٝ ٠نبثـ ثن٦
ثبظاض٧بي ٝهطه مطة ّ ٣بؾش ٠اظ قسر ٣اثؿشٖ ث٢ٝ ٦بثـ ١يش ح٤ظ ٥ذٚيغ ىبضؼ اؾنز ثنط
اي ٠اؾبؼٝ ،ؼ٤ٞفّ ٦ك٤ض٧بي فالٍ٢ٝ٦س  ٣شي١يـ زض غئ٤دٚشيِ ا١طغي ذعض ضا  ٝسن٤ا ٟثن4 ٦
ٕط ٥٣سَؿيّ ٜطز:
ّ -7ك٤ض٧بي سٙ٤يسّ٢٢سٍ :٥عاٍؿشب ،ٟسطّ٢ٞؿشب ،ٟآشضثبيؼب ،ٟاظثْؿشبٟ؛
ّ -5ك٤ض٧بي ٝؿيط سطا١عيز (ثب س٤ػ ٦ثٝ ٦حه٤ض ث٤ز٢ٝ ٟغَ ٦زض ذكْ ) :اينطا ،ٟض٣ؾني،٦
سطّيٕ ،٦طػؿشب ،ٟاض٢ٝؿشب ،ٟچي ،٠اىنب١ؿشبٟ؛
ّ -0ك٤ض٧بي ؾطٝبيٕ٦صاض :آٝطيْب ،ض٣ؾي ،٦اض٣دب ،سطّي ،٦چي٠؛
 -4ثبظاض٧بي ٝهطه :ايطا ،ٟسطّي ،٦اض٢ٝؿشب٢٧ ،ٟس ،دبّؿشب ،ٟچي ،٠اض٣دب
يضعيت مىابع ي رخايش وفت ي گاص حًصٌ خضس
زض ؾبٗ٧بي اٙ٣ي ٦ثقس اظ ىط٣دبق ق٤ض٣ي ،اظ ؾ٤ي ٝحبى٘ ضؾن ٞمنطة (ثن٤يػ٢ٝ ٥نبثـ
آٝطيْبي ) آٝبض٧بي ثؿيبض ٝشيب٣ر  ٣امطاً آٝيعي زض ذه٤ل ٝيعا ٟشذنبيط ١ينز ٕ ٣نبظ حن٤ظ٥
ذعض ث٧ ٦سه سك٤يٌ قطّز٧بي ١يش ثطاي ؾطٝبيٕ٦نصاضي زض اين٢ٝ ٠غَن ٦اضائنٕ ٦طزينس اين٠
ٝحبى٘ شذبيط اطجبر قس ٣ ٥ثب١ ٥٤َٙيز ح٤ظ ٥ذعض ضا ثيف اظ ٝ 533يٚيبضز ثكنْ ٦افنالّ ٛطز١نس
ّ ٦زض ن٤ضر نحز اي ٠ازفب ،اي٢ٝ ٠غَ ٦ضا ثقس اظ فطثؿشب ٟؾنق٤زي (ثنب شذنبيط حنس٣ز 553
ٝيٚيبضز ثكْ )٦زض َٝب ٛز ٛ٣شذبيط ١يش ػ٨بٍ ٟطاض  ٝزاز  ٣ذٚنيغ ىنبضؼ زٝ٣ن ضا ثن ٦ػ٨نبٟ
ٝقطى ّ ٝطز ّٝ ٦قبزٗ  75زضنس شذبيط ػ٨ب١ ١ينز ضا زض اذشينبض زاقنز اٝنب سحَيَنبر ٣
اّشكبىبر اذيط  ٣آٝبض٧بي اضائ ٦قس ٥اظ ؾ٤ي ٝطاّع ٝقشجط ػ٨بٝ ١ظ٘ آغا١ؽ ثي٠ا ٚٚٞٙا١طغي ٣
٤ٝؾؿ ٦ثي٠اٝ ٚٚٞٙغبٙقبر اؾشطاسػيِ ٢ٙس ،ٟشذبيط ٍبث٘ اؾشحهنبٗ ١ينز حن٤ظ ٥ذنعض ضا ثني٠
ٝ 77-07يٚيبضز ثكْ ٦يب  7/5-0/5زضنس شذبيط ق٢بذش ٦قنس ٥ػ٨نب ١ثنطآ٣ضز ّنطز٥ا١نس زض
 1ثبظي ثعضٓ يب Great Gameانغالح ث٤ز ّ ٦ض٣زيبضز ّيذٚي ٔ٢زا١ك٢ٞس آٞٙب ١زض ا٣اي٘ ٍط 19 ٟثطاي اعالً
ضٍبثز ٧بي ثي ٠اٖٚ١يؽ  ٣ض٣ؾي ٦زض آؾيبي ٝطّعي  ٣اىنب١ؿشب ٟثط ؾط زؾشيبث ثٝ ٦ؿشقٞطار قجٍ ٦بض٢٧ ٥س ٤ٝضز
اؾشيبزٍ ٥طاض زاز
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ؾ٢بضي٧٤بي ثؿيبض ذ٤ـثي٢ب ٦١اي ٠شذبيط ثي 63 ٠سب ٝ 753يٚينبضز ثكنْ ٦ينب  5-75/5زضننس
شذبيط ػ٨ب ١ثطآ٣ضز قس٥ا١س (ػ٨سي )55:7084 ،ث ٦اي ٠سطسينت ،سرٞني٧٠نبي ػسينس ،اضٍنبٛ
افال ٛقس ٥اظ ؾ٤ي ايبالر ٝشحس ٥ضا اظ ١ؾط زؾز ا١سضّبضا ٟن٢قز ١يز ّبٝالً ٝضنحِ  ٣ز٣ض اظ
٣اٍقيز ١كب ٟزاز زض ٤ٝضز شذبيط ٕبظ عجيق ١يع ازاض ٥اعالفبر ا١نطغي آٝطيْنب زض ا٣اين٘ ز٧ن٦
 7993ضٍ ٜذ٤ـثي٢ب 75 ٦١سطيٚيٝ ٟ٤شط ْٝقت ضا ديفثيّ ٝ ٢نطز ّنٝ ٦قنبزٗ حنس٣ز 73
زضنس ّ٘ شذبيط اطجبر قسٕ ٥بظ عجيق ػ٨ب ٟث٤ز اٝب ثطآ٣ضز٧بي ؾنبيط ٢ٝنبثـ اعالفنبس ٝظن٘
آغا١ؽ ثي٠ا ٚٚٞٙا١طغي ٝيعا ٟاي ٠شذبيط ضا ثي 6/6-9 ٠سطيٚيٝ ٟ٤شط ْٝقت  ٣شذبيط ١بق٢بذش٦
(اطجبر ١كس )٥ضا سب  63سطيٚيٝ ٟ٤شط ْٝقت ثطآ٣ضز ّطز٥ا١س ّن ٦ثن ٦سطسينت ٝقنبزٗ  5/5سنب 07
زضنس ّ٘ شذبيط ٕبظ ػ٨ب ٟاؾز
سُم مطًسَاي ساحلي اص رخايش وفت ي گاص مىطقٍ
1

اظ ١ؾط س٤ظيـ شذبيط٧ ،ط زّ ٣ك٤ض ايطا ٣ ٟض٣ؾي ٦زاضاي ٢ٝبثـ فؾي١ ٜيز ٕ ٣بظ ٧ؿش٢س اٝنب
شذبيط ان ٚآ٨١ب زض ذبضع اظ ح٤ظ ٥ذعض ٝشٞطّع اؾز زض ٤ٝضز ايطا ،ٟشذبيطي ٝقنبزٗ ٝ 75يٚينبضز
ثكْ١ ٦يز ٝ 033 ٣يٚيبضز ٝشط ْٝقت ٕبظ عجيق زض ح٤ظ ٥ػ٢ن٤ث ذنعض ثنطآ٣ضز قنس ٥اؾنز زض
حبٗ حبضط ث ٦زٙي٘ ٧عي ٦٢دبئي٠سط اّشكبه سٙ٤يس زض ح٤ظ٧٥بي ػ٤٢ث  ،ايطا ٟزض ٢ٝغَ ٦ذعض سٙ٤ينس
١يز ٕ ٣بظ ١ساضز زض ٤ٝضز ض٣ؾي١ ٦يع ،قطّز  ُ٤ٙا٣ي٘ زض ؾبٗ ٝ7080يعا ٟشذنبيط ١ينز ٕ ٣نبظ
ض٣ؾي ٦زض ح٤ظ ٥ذعض ضا ٝقبزٗ ٝ 5/4يٚي ٟ٤س ٠افالّ ٛطز ٥اؾنز (اثطا٧يٞن  )83-87:7084 ،اٝنب
ٕصقش ٦اظ ايطا ٣ ٟض٣ؾي ،٦ح٤ظ ٥ذعض ثطاي ّك٤ض٧بي زيٖط ؾبح ٚيق٢ن آشضثبيؼنبٍ ،ٟعاٍؿنشب٣ ٟ
سطّ٢ٞؿشب ٟاظ ١ؾط ٢ٝبثـ ١يز ٕ ٣بظ اٞ٧يز حيبس زاضز چطا ّ ٦دؽ اظ ىط٣دبق  ،اٍشهنبز قنْ٢٢س٥
 ٣آؾيتدصيط ايّ ٠ك٤ض٧ب٣ ،اثؿشٖ ظيبزي ث ٦زضآٝس٧بي حبنن٘ اظ ىنط٣ـ سٙ٤ينسار ا١نطغي دينسا
ّطز ٥اؾز ثٞ٧ ٦ي ٠زٙي٘ س٤ػ٣ ٦يػ٥اي ث ٦اٝط اّشكبه  ٣اىنعايف شذنبيط ٧ينسضّ٣طث٤ضي زض اين٠
ّك٤ض٧ب ٝقغ٤ه قس ٥اؾز

 1شذبيط ١يز ايطاٝ ٟقبزٗ ٝ 137يٚيبضز ثكْ ٣ ٦شذبيط ٕبظ ثي 26-28 ٠سطيٚيٝ ٟ٤شط ْٝقت اؾز ّ ٦زض ٧ط ز٤ٝ ٣ضز زض
ضز ٥ز ٛ٣ػ٨بٍ ١طاض زاضز شذبيط ١يز ض٣ؾي١ ٦يع ٝقبزٗ ٝ 74يٚيبضز ثكْٕ ٣ ٦بظ عجيق ٝقبزٗ  49سطيٚيٝ ٟ٤شط ْٝقت
يب  1/3شذبيط ٕبظي ػ٨ب ٟاؾز اي ٠زض حب ٙاؾز ّ٤٢٧ ٦ظ زض ٢ٝ 2/3غَ ٦ؾيجطي ض٣ؾي ٦فٚٞيبر اّشكبه ن٤ضر ٖ١طىش٦
اؾز
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ثغ٤ض ّ ، ٚزض زضيبي ذعض ٝ 05يسا ٟان١ ٚيز ٕ ٣بظ ّكو قس ٦ّ ٥فٞس ٥آ٨١ب ٝشق ٌٚثن٦
آشضثبيؼب ٟاؾز ثعضٕشطيٝ ٠يسا١ ٟيش ايّ ٠ك٤ض سحنز ف٢ن٤ا( ٟآشضي -چنطاك١٤ٕ -كن ) ٚزاضاي
ٝ 4-5/0يٚيبضز ثكْ ٦شذيط١ ٥يز ٍبث٘ اؾشحهبٗ اؾز ّّ ٦كو آ ٟزض ظٝب ٟقن٤ض٣ي نن٤ضر
ٕطىز  ٙ٣س٤ؾق ٦ايٝ ٠يسا ٟس٤ؾظ ّ٢ؿطؾي ٛ٤آ اي ا ٣ؾ  1اظ ؾبٗ  7997آمنبظ ٕطزينس
٢ٝبثـ ٕبظ آشضثبيؼب١ ٟيع زض ح٤ظ ٥قب٥ز١يع ّكو قس ٥اؾز سٙ٤يس ١يز آشضثبيؼب ٟزض حبٗ حبضنط
٧ 633عاض ثكْ ٦زض ض٣ظ اؾز ّ ٦ثيف اظ ٧يشبز زضنس آ ٟاظ عطيٌ ذظ  ٦ٙ٤ٙثبّ - ٤ػيحب ٟننبزض
 ٝق٤ز ٝيعا ٟشذبيط ٍبث٘ اؾشحهبٗ ٍعاٍؿشب ٟزض ؾ٢بضي٤ي ذ٤قجي٢بٝ 57 ٦١يٚيبضز ثكْ١ ٦ينز
 7/9 ٣سطيٚيٝ ٟ٤شط ْٝقت ٕبظ عجيق ثطآ٣ضز قس ٥اؾز ّ ٦يِ ؾن ٛ٤آ ٟزض حن٤ظّ ٥بقننب٣ ٟ
يِ ؾ ٛ٤زيٖط زض ح٤ظ ٥سٖ٢يع ٍطاض زاضز سٙ٤يس ّ١ ١٤٢يز ٍعاٍؿشبٝ 7/0 ٟيٚي ٟ٤ثكنْ ٦زض ض٣ظ
اؾز ّ 5/0 ٦سٙ٤يس ٢ٝغَ ٦ذعض ضا سكْي٘  ٝز٧س  ٣يِ ٝيٚي ٟ٤ثكْ ٦آ ٟنبزض  ٝقن٤ز ثنيف
اظ  73زضنس ١يز ٍعاٍؿشب ٟاظ ح٤ظ ٥سٖ٢يع اؾشحهبٗ  ٝق٤ز
سطّ٢ٞؿشب ٟثب شذبيطي ٝقبزٗ حس٣ز  0سطيٚيٝ ٟ٤شط ْٝقت ٕبظ عجيقن  5 ،زضننس ّن٘
شذبيط ٕبظي ػ٨ب ٟضا زض اذشيبض زاقش ٣ ٦اظ اي١ ٠ؾط َٝب ٛيبظز ٜ٧ضا زاضا  ٝثبقنس ننبزضار ٕنبظ،
 63زضنس ّ٘ نبزضار ايّ ٠ك٤ض ضا سكْي٘  ٝز٧س ٞ٧چ٢ي ٠سطّ٢ٞؿشب ٟزاضاي شذنبيط ١يشن
ٍبث٘ اؾشحهبٗ ٝقبزٗ ٝ 533يٚي ٟ٤ثكْ ٝ ٦ثبقس ٧ 563 ٣عاض ثكْ ٦زض ض٣ظ سٙ٤يس ١ينز زاضز
زض ٝيب ٟزيٖط ّك٤ض٧بي آؾيبي ٝطّعي ،اظثْؿشب١ ٟيع ثٝ ٦يعاٍ ٟبث٘ س٤ػ ٨شذبيط ١ينز ٕ ٣نبظ
زاضز ّ ٦ثرك اظ سٙ٤يسار ذ٤ز ضا نبزض ٢ّ ٝس
ثغ٤ض ّ ، ٚآٝبض٧ب ١كب ٝ ٟز٧س ّ٧ ٦ط چ٢س زض ٕصقش ٦زض ٤ٝضز ٝيعا٢ٝ ٟبثـ ١يز ٕ ٣نبظ
ح٤ظ ٥ذعض امطاً قس ٥اؾز ،اٝب اي ٠احشٞبٗ ٣ػ٤ز زاضز ّ ٦ثنب زاضا ثن٤ز ٟحنس٣ز  0/5زضننس اظ
٢ٝبثـ ١يز  6 ٣زضنس شذبيط ٕبظ ػ٨ب٢ٝ ،ٟغَ ٦ذعض ػبيٖعي٢ٝ ٠بثـ زض حنبٗ اسٞنبٝ ٛظن٘ ١ينز
قٞبٗ ق٤ز ديفثي ٝ ٢ق٤ز٢ٝ ،غَ ٦ذعض ثش٤ا١س سب ؾبٗ ١ 5375عزيِ ثٝ 4 ٦يٚين ٟ٤ثكنْ٦
١يز زض ض٣ظ سٙ٤يس ٞ١بيس ّٝ ٦قبزٗ  4زضنس سَبضبي ػ٨ب ١ذ٤ا٧س ث٤ز سٙ٤ينس ٕنبظ ١ينع سنب اين٠
ؾبٗ حساّظط ثٝ 533 ٦يٚيبضز ٝشط ْٝقت ذ٤ا٧س ضؾيس ْ١ش ٜ٨ٝ ٦اي ٠اؾنز ّن ٦سٙ٤ينس ا١نطغي زض
٢ٝغَ ٦ذعض زض َٝبيؿ ٦ثب ا١شؾبضار اٙ٣ي ٦حطّز ّ٢سي زاقش ٦اؾز ظينطا ثيكنشطي ٠شذنبيط ّكنو
قس ٥زض ٝح٘٧ب َ١ ٣بط ؾرز يب عجَبس اظ ظٝيٍ ٠طاض زاض١س ّ ٦اؾشرطاع آ٨١نب ٝؿنشٚع ٛسْٙ٤٢ن٤غي
ثبال  ٣دط ٧عي٦٢اي  ٝثبقس
1. Azerbaigan International Oil Concersieum.
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بشوامٍَاي امتطاف ،تًليذ ي بُشٌبشداسي
ثغ٤ض عجيق ثب س٤ػ ٦ث ٦سجٚينبر ىطا٣ا ٟآٝطيْبئ ٧ب ،دنؽ اظ ىط٣دبقن قن٤ض٣ي حضن٤ض
قطّز٧بي فؾي١ ٜيش زض ٢ٝغَ ٦ثن١ ٦حن ٤چكنٕٜينطي اىنعايف يبىنز زض َٝغقن ىَنظ زض
ٍعاٍؿشب ٟثيف اظ يْهس قطّز ١يش ذبضػ زىشط زايط ّطز١س ثط اؾبؼ ٕعاضـ ٝب٢٧بٝن١ ٦ينز
ٍعاٍؿشب ٟزض اّشجط ١ ،5336عزيِ ث 033 ٦قطّز زاذ ٣ ٚذبضػ زض ن٢قز ١يز ٕ ٣بظ اين٠
ّك٤ض ىقبٙيز ٞ١ ٝبي٢س ) (Petroleum Journal,2006زض ىبنن ٦ٚؾنبٗ٧نبي  ،7997-95زض
ٝ ٦ٞ٧غج٤فبر مطث نحجز اظ اي٢ٝ ٠غَ ٦ث ٦ف٤٢ا ٟذٚيغ ىبضؼ ػسيس اظ ١ؾط ٢ٝنبثـ ا١نطغي زض
ٝيب ٟثن٤ز ثنٞ٧ ٦ني ٠زٙين٘ ثالىبنن ٦ٚدنؽ اظ ؾنَ٤ط اسحنبز قن٤ض٣ي ،ضٍبثنز٧نبي زض ٝينبٟ
ؾطٝبيٕ٦صاضا ٟذبضػ ثطاي ّؿت ثيكشطي ٠ؾ ٜ٨اظ ٢ٝبثـ اي ٠ثبظاض آمبظ قس ٍطاضزاز٧بي ٝشقنسز
 ٣دط ؾط٣نساي ٝظن٘ ٍنطاضزاز س٤ؾنقٝ ٦ينسا ٟسٖ٢ينع ثني ٠قنطّز قن٤ضٍ ٣ ٟ٣عاٍؿنشب ٣ ٟينب
ّ٢ؿطؾي ٛ٤آ اي ا ٣ؾ ثنطاي س٤ؾنقٝ ٦ينبزي ٠آشضي  ٣چنطاك زض آشضثبيؼنب ٟحْبينز اظ اين٠
٤ٝض٤ؿ زاقز ثط ذاله سه٤ضار اٙ٣ي ،٦ث ٦ػطار  ٝس٤إ ٟينز ّن ٦اٝنط٣ظ ٧نيط ٢ٝغَن٦اي زض
ػ٨ب ٟث ٦ا١ساظ٢ٝ ٥غَ ٦ذعض زاضاي ضيؿِ ؾطٝبيٕ٦صاضي ثطاي قطّز٧بي ١يش ١يؿز اٝط٣ظ ثن٦
زٙي٘ ٝكْالر  ٣چبٙف٧بي ؾيبؾ  ٣سؼبضي  ٣شذبيط اطجبر قسٝ ٥حنس٣ز  ٣فنس٤ٝ ٛىَينز زض
اطجبر حش يِ ٤ٝضز ح٤ظ١ ٥يش ػسيس٢ٝ ،غَ ٦ثب سقغي ٣ ٚا١حالٗ ّ٢ؿطؾني٧ٛ٤نبي ٝشقنسزي
٤ٝاػن ٦قننس ٥اؾنز زض ٣اٍننـ دنؽ اظ يننِ ديكنطىز ؾننطيـ زض ؾنبٗ٧ننبي  ،7995-97اّ٢ننٟ٤
ؾطٝبيٕ٦صاضي ذبضػ زض ػ٤٨ٞضي٧بي ح٤ظ ٥ذعض ض ٣ثّ ٦ب٧ف ٨١بز ٣ ٥ثقضبً ٝشٍ٤و قس ٥اؾز
زالي٘ چ٢يّ ٠ب٧ك ثؿيبض ٝشيب٣ر اؾز  ٣ثبينس آ ٟضا زض ٝكنْالر ١بقن اظ ٝؿنبئ٘
اٍشهبزي  ٣ؾيبؾ ػؿشؼّ ٤طز زض ظٝي ٦٢اٍشهبزي ،ثطآ٣ضز٧بي ػسيس ذاله ديفثي٧ ٢نبي
امطاً آٝيع اٙ٣ي ٦زض ٤ٝضز ٝيعا ٟشذبيط ٧يسضّ٣طث٤ضي ٢ٝغَن ٦ضا طبثنز ّنطز  ٣زض ظٝي٢ن٧٦نبي
ؾيبؾ  ،ثحطا٧ٟبي چچٍ ٣ ٠ط ٥ثبك ،افالٍ ٛنب ٟ٤١سحنطي ٜاينطاٙ ٣ ٟيجن ٝقنط٣ه ثن ٦زاٝنبس،٤
اذشاله ثط ؾط ضغي ٜحَ ٍ٤زضيبي ذعض ٣ ،اذشالىبر ز ٣ػب١ج ٦ثنط ؾنط حن٤ظ٧٥نبي ٝكنشطُ،
٣ضقيز ٢ٝغَ ٦ضا ديچيس ٥سط ٤ٞ١ز ٥اؾز ثطذ اظ ننبحج٢ؾطاٝ ٟؿنبئ٘ ٢ٝغَنٝ ٦قشَس١نس زض
ن٤ضس ّّ ٦ك٤ض٧بي آؾيبي ٝطّعي ٍبزض ث ٦يبىش ٠يِ اؾشطاسػي ٝكشطُ ثطاي س٤ؾنق ٦ذن٤ز
١جبق٢سَ١ ،ف اي٢ٝ ٠غَ ٣ ٦ح٤ظ ٥ذعض زض ثبظاض ا١طغي ػ٨ب ٟض٣ظ ث ٦ض٣ظ ّنب٧ف ذ٤ا٧نس يبىنز
ثطاؾبؼ يِ ٝغبٙق ٦ا١ؼب ٛقس ٥اظ ؾ٤ي ثب ِ١ػ٨ب ١زض ؾبٗ ،5335يْن اظ ضا٧٥نبي ٝن٤طط
ثطاي ث٨ط ٥ثطزاضي ث٨ي ٦٢ؾطٝبي٧ ٦ب  ٣اْٝب١بر زض ثرف ا١طغيٖٞ٧ ،طاين ٢ٝغَن٦اي اؾنز ّن٦
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 ٝس٤ا١س زض چبضچ٤ة ؾبظٝب٧ٟب  ٣سطسيجبر ٤ٝػ٤ز يب ايؼبز ٨١بز٧بي ػسينس ٢ٝغَن٦اي ز١جنبٗ
ق٤ز )(World Bank Report,2005:6-7
زض ازا ٦ٝاي ٠ثحض٣ ،ضقيز اّشكبه  ٣سٙ٤يس  ٣ثط١ب٧٦ٝبي نس٣ض ٢ٝبثـ ا١طغي حن٤ظ ٥ذنعض
ضا ثط اؾبؼ ٝغبٙق٤ٝ ٦ضزي ّك٤ض٧بي ٢ٝغَ ٦ث ٦اػٞبٗ ٤ٝضز ثطضؾ ٍطاض  ٝز٧يٜ
قضاقستان
ٍعاٍؿشب ٟثقس اظ ض٣ؾي ،٦زٝ٣يّ ٠ك٤ض سٙ٤يس ّ٢٢س١ ٥يز زض ٝينب ٟػ٨ٞن٤ضي٧نبي قن٤ض٣ي
اؾز ّ ٦زض حبٗ حبضنط ض٣ظا١ن ٦ثنيف اظ ينِ ٝيٚين ٣ ٟ٤ز٣يؿنز ٧نعاض ثكنْ١ ٦ينز سٙ٤ينس
٢ّ ٝس 1سَطيجبً ١ي ٞاظ ١يز سٙ٤يسي ٍعاٍؿشب ٟاظ ؾٝ ٦يسا ٟذكْ زض ٢ٝبعٌ سٖ٢ينع ،ا٣ظ٣ ٟ
ّبضاقبٕ٢بُ ثسؾز  ٝآينس عجنٌ افنالٝ ٛقنب٣ ٟ٣ظينط ا١نطغي ٍعاٍؿن٢ب ٟزض ؾنٞي٢بض ا١نطغي
ّك٤ض٧بي فضٝ ٤ؼٞـ ٕيشٖ٤ي ْٞ٧نبضي آؾنيبي  ،2اينّ ٠كن٤ض زض ١ؾنط زاضز ثنب س٤ػن ٦ثن٦
ؾطٝبيٕ٦صاضي ٧بي ا١ؼب ٛقس ،٥سٙ٤يس ١يز ذب ٛذ٤ز ضا سب دبيب ٟؾبٗ  5338ثنٝ 7/5 ٦يٚينٟ٤
ثكْ ٦زض ض٣ظ  ٣سب ؾبٗ  5375ثٝ 0/5 ٦يٚي ٟ٤ثكْ ٦زض ض٣ظ اىعايف ز٧نس (ٕنعاضـ ؾنيبضر
ايطا ٟزض آٞٙبس ٨ٝ ،طٝب)7085 ٥زض حنبٗ حبضنط ٝش٤ؾنظ ٝهنطه زاذٚن ٍعاٍؿنشب75/8 ٟ
ٝيٚي ٟ٤س ٠زض ؾبٗ  ٝثبقس ّٝ ٦قبزٗ يِ چ٨بض ٛسٙ٤يس ؾبال ٦١ايّ ٠ك٤ض اؾز

قشاسدادَاي امتطاف ي تًليذ
زض آ٣ضي٘  ،7990قطّز ق٤ض ٟ٣زض ثعضٕشطيٍ ٠طاضزاز ذ٤ز ،اٍسا ٛث ٦ؾنطٝبيٕ٦نصاضي
ٝكشطُ ثٝ ٦يعاٝ 53 ٟيٚيبضز زالض ثطاي س٤ؾقٝ ٦يسا١ ٟيش سٖ٢يع ٤ٞ١ز افضبي ايٍ ٠نطاضزاز
قب ٘ٝق٤ض 45(ٟ٣زضنس)ٍ ،عاً ا٣ين٘ ( 55زضننس)٤ٝ ،ثين٘ ( 55زضننس) ٙ ٣ن ُ٤آضّن5( ٤
زضنس)  ٝثبقس زض ضاؾنشب اػنطاي ثط١بٝن٧٦نبي اننالح ؾنبذشبض اٍشهنبزي ،زض ؾنبٗ 7997
ٍعاٍؿشب 63 ٟزضنس اظ ؾ٨ب ٛثعضٕشطيٝ ٠يسا١ ٟيش ذن٤ز (ّبضاقنبٕ٢بُ) ضا ثنٝ ٦جٚنل 548
ٝيٚي ٟ٤زالض ث ٦قطّز ١يشن آؾنيبي ٝطّنعي (ا١نس١٣عي) ىط٣ذنز (زَ٧نب )07 ،ٟزض ؾنبٗ
١ 7998يع ؾ٨ب ٛقطّز٧بي سٙ٤يس  ٣دباليف ١يز ذ٤ز ضا ث ٦قطّز زٙ٣ش ٍعاً ا٣ي٘ ٣إنصاض
 1عجٌ افال٣ ٛظيط ١يز ٍعاٍؿشب ٟزض چ٨بضزٞ٧يٞ١ ٠بيكٖب١ ٥يز ٕ ٣بظ ايّ ٠ك٤ض ٤ٝؾ ٛ٤ثّ ٦ي ٓ٤زض اّشجط ،2006
سٙ٤يس ١يز ٍعاٍؿشب ٟزض ؾبٗ  2006ثطاثط ٝ 62/5يٚي ٟ٤س ٠يب ٝ 4/5يٚيبضز ثكْ ٦ث٤ز ٥اؾز
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ّطز سب ثسي ٠سطسيت ظٝي ٦٢ذه٤ن ؾبظي زض ن٢قز ١يز ٕ ٣بظ ذن٤ز ضا ىنطاٞ١ ٜ٧بينس عن
ؾبٗ٧بي ٍ 7997-5335طاضزاز٧بي ٝشقسز زيٖطي ثطاي اّشكبه  ٣ث٨ط٥ثنطزاضي اظ ٝينبزي٠
١يز ٕ ٣بظ ٍعاٍؿشب ٟاظ ػ ٦ٚٞثب قطّز ١ ٚٝيز چني ،٠قنطّز ّب١نبزاي ٧بضيْنب ٟثن دن ،
آػيت ،سْعاّ ُ٤ٙ ٣ ٤ا٣ي٘ ٢ٝقَس ٕطزيس١س ثغ٤ض ٍّ ٚعاٍؿشب ٟثطاي س٤ؾق ٦ن٢قز ١يز ذ٤ز
اظ حض٤ض قطّز٧بي ذبضػ اؾشَجبٗ ّطز ٣ ٥امٚت ٍطاضزاز٧بي ٢ٝقَس١ ٥يع ثه٤ضر ٝكنبضّز
زض سٙ٤يس ّ ٣ؿت اٝشيبظ اّشكبه ٝيبزي١ ٠يش ٕ ٣بظي زض ٍبٙت دط٣غ٧٥بي ثي٠ا٧ ٚٚٞٙؿنش٢س
ٞ٧بٍ ٦ّ ٦١٤ٕٟجالً اقبض ٥قس ٜ٧ ،اّ١ ٟ٤٢عزيِ ث 033 ٦قطّز زاذ ٣ ٚذبضػ زض نن٢قز
١يز ٕ ٣بظ ايّ ٠ك٤ض ىقبٙيز ٞ١ ٝبي٢س )(Petroleum Journal,2006
شذبيط ٕبظ زض ػبي ٍعاٍؿشب 0/4 ٟسطيٚيٝ ٟ٤شط ْٝقنت ( 7/9سطيٚينٝ ٟ٤شنط ْٝقنت
ق٢بذش ٦قس ٣ ٥ثَي١ ٦بق٢بذش )٦ثطآ٣ضز قس ٥اؾز ّ ٦ثيف اظ  43زضنس آ ٟزض ٝينسا ٟفؾنيٜ
ّبضاقبٕ٢بُ زض قٞبٗ مطث ايّ ٠ك٤ض ٍطاض زاضز زض ؾبٗ  7997يِ ّ٢ؿطؾي ٛ٤ثي٠اٚٚٞٙن
ٝشكْ٘ اظ قنطّز٧نبي آػينخ  ٣ثن ػن ٧نط ّنسا 05/5 ٛزضننس ،سٖعاّن 53(٤زضننس) ٣
ُ٤ٙا٣ي٘( 75زضنس) ٍطاضزازي ث ٦اضظـ ٝ 8يٚينبضز زالض ثن٢ٝ ٦ؾن٤ض س٤ؾنق ٣ ٦ث٨نط٥ثنطزاضي
ٝيساٝ ٟصّ٤ض ٢ٝقَس ّطز١س ٞ٧چ٢ي ٠ايّ ٠ك٤ض ثب س٤ؾق ٦اّشكبىبر  ٣ث٨ط٥ثنطزاضي اظ ٝينساٟ
ّبقنب ٟزض ثرف زضيبي ذعض ،زض ١ؾطزاضز سب ؾبٗ  5373سٙ٤يس ٕبظ عجيق زض ايٝ ٠ينسا ٟضا
ثٝ 74 ٦يٚيبضز ْٝقت ثطؾنب١س ؾنبيط ٢ٝنبعٌ سٙ٤ينسي ٕنبظ زض ٍعاٍؿنشب ٟفجبضس٢نس اظ :سٖ٢ينع
(ثه٤ضر ٕبظ ٞ٧طا ٥ثب ١يز) ،غا١بغ ٣ ٗ٣ا٣ضيشب ٍعاٍؿشب ٟثنب ّٞنِ ؾنطٝبيٕ٦نصاضي٧نبي فٞنسسبً
ذبضػ ا١ؼب ٛقس ٥زض ٝيبزيٕ ٠بظي ذ٤ز ،زض حنبٗ حبضنط ؾنبال ٦١حنس٣ز ٝ 55يٚينبضز ٝشنط
ْٝقت ٕبظ عجيق سٙ٤يس ٢ّ ٝس  ٣ا١شؾبض زاضز حؼ ٜسٙ٤يس ؾبال ٦١ذ٤ز ضا سب ؾنبٗ  5375ثن٦
ثيف اظ ٝ 57يٚيبضز ٝشط ْٝقت ثطؾب١س ّ ٦حساٍ٘  53زضنس آ١طا نبزض ذ٤ا٧س ّطز
آرسبايجان
ػ٤٨ٞضي آشضثبيؼب ٟسب ٍج٘ اظ ٍط ٟثيؿش ،ٜزٝ٣ي ٠فطضن٢٢ّ ٦نس١ ٥ينز زض ػ٨نب ٟثن٦
قٞبض  ٝضىز ايّ ٠ك٤ض دؽ اظ اؾشَالٗ زض ؾبٗ  ،7997ثب فَس ثيف اظ ٍ 54طاضزاز اظ ١ن٤ؿ
ٝكبضّز زض سٙ٤يس  ٣ػصة ثيكشطي ٠ؾطٝبيٕ٦صاضي زض ثي ٠ػ٤٨ٞضي٧ب ،ث ٦س٤ؾنق٤١ ٣ ٦ؾنبظي
ن٢قز ١يز ذ٤ز دطزاذش ٦اؾز اٝب ث ٦زٙي٘ شذبيط اطجبر قسٝ ٥حس٣ز ،ثب سقغي ٣ ٚيب ا١حنالٗ
ّ٢ؿطؾي٧ ٛ٤بي ٝشقسز ١يش ٤ٝاػ ٦قس ٥اؾز ثيكشط قطّز٧بي ١يش ثعضٓ ػ٨نب ٟزض اين٠
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ّك٤ض اٍسا ٛث ٦ؾطٝبيٕ٦صاضي ّطز٥ا١س  ٜ٧ ٣اّ ٟ٤٢قطّز٧نبي ١يشن ذنبضػ ١ؾينط ضْٝ٣ن،٤
ث٢ع٣ي٘ ،يّ٤١٤بٗ ُ٤ٙ ،ا٣ي٘ ،اّؿب ،ٟث د آ ٣٤ّ٤ٝسنطّيف دشطٙ٣ين ٛ٤زض آشضثبيؼنب ٟىقبٙينز
ٞ١ ٝبي٢س آشضثبيؼب ٟقطّز٧بي ١يش ٝرشٚي ضا ثطاي ىقبٙيز دصيطا قس ٥سب ثنّٞ ٦نِ آ٨١نب
ثش٤ا١س قطايظ اٍشهبزي  ٣غئ٤دٚشيْ ذ٤ز ضا زض ٢ٝغَ ٦سظجيز ٞ١بيس
زض ؾذشبٝجط  7994ثط اؾبؼ ٍطاضزازي ّ ٦ث١ ٦بٍ« ٛطاض زاز ٍطٝ »ٟقط٣ه قس ٥اؾز،
ّ٢ؿطؾي ٛ٤ثي٠ا ٚٚٞٙآ اي ا ٣ؾن ثن ٦ض٧جنطي ثن دن آّ٤ٝنٝ ٣ ٤شكنْ٘ اظ 77قنطّز
ذبضػ  ٣قطّز فٚٞيبر ثي٠ا ٚٚٞٙآشضثبيؼبٍ ٟطاضزازي ث ٦اضظـ ٝ 8يٚيبضز زالض ثطاي ٝنسر
 03ؾبٗ ػ٨ز س٤ؾقٝ ٦يبزي١ ٠يش آشضي ،چطاك ١٤ٕ ٣كن( ٚثنب ٝؼٞن٤ؿ شذنبيط ثني0-5 ٠
ٝيٚيبضز ثكنْ )٦ضا اٝضنبن ٤ٞ١ز١نس ّن ٦زضآٝنسي ٝقنبزٗ ٝ 83يٚينبضز زالض ضا ١هنيت افضنبي
ّ٢ؿطؾي ٛ٤ذ٤ا٧س ّطز  ٣ؾ ٜ٨زٙ٣ز آشضثبيؼب ٟاظ اي ٠ضٍ 83 ٜزضنس  ٝثبقنس ننس٣ض ١ينز
ذب ٛسٙ٤يسي اي٢ّ ٠ؿطؾني ٛ٤اظ ٝؿنيط قنٞب( ٙذنبُ ض٣ؾني )٦زض ا٣اذنط ؾنبٗ  ٣ 7997اظ
ٝؿيطمطث (ذبُ ٕطػؿشب )ٟزض ؾبٗ  7999آمبظ قس ٥اؾز ،اٝب زض حبٗ حبضط ثرف افؾنٜ
سٙ٤يس ض٣ظا٧ 633 ٦١عاض ثكْ ٦اي اظ ايٝ ٠يبزي ٠س٤ؾظ ذظ  ٦ٙ٤ٙثبّ -٤ػيحب ٟنبزض  ٝقن٤ز
ّ٢ؿطؾي ٛ٤ثي٠ا ٚٚٞٙآشضثبيؼب ٟا١شؾبض زاضز سب ؾبٗ  5375ثش٤ا١س ض٣ظا١ن٧ 833 ٦نعاض ثكنْ٦
١يز ذب ٛنبزض ٞ١بيس آشضثبيؼب ٟزض ١ؾط زاضز ثب س٤ؾقٝ ٦يبزي١ ٠يش ذ٤ز س٤ا ٟنبزضاس ذن٤ز
ضا سب ؾبٗ  5373ث ٦يِ ٝيٚي ٟ٤ثكْ ٦زض ض٣ظ  ٣سب ؾبٗ  5353ثٝ 5 ٦يٚين ٟ٤ثكنْ ٦زض ض٣ظ
اىعايف ز٧س اٝب يْ اظ ف٤ا ٘ٝفس ٛاعٞي٢ب ٟزض ٝن٤ضز س٤ؾنقٝ ٦ينبزي١ ٠يشن آشضثبيؼنب ٟزض
زضيبي ذعض١ ،ج٤ز يِ چبضچ٤ة حَٝ ٍ٤كرم زض ٤ٝضز اي ٠زضيبچ ،٦ث٤يػ ٥زض ٤ٝضز ٤١اح ٣
ٝيبزيٝ ٠كشطُ ثب ٞ٧ؿبيٖب ٝ ٟثبقس ٢ٝبٍكبر آشضثبيؼنب ٣ ٟسطّ٢ٞؿنشب ٟثنط ؾنط ٝبْٙينز
ٝيبزي١ ٠يش ّذط  ٣ؾطزاض ٞ٧ ٣ي٠ع٤ض ثي ٠ايطا ٣ ٟآشضثبيؼب ٟزض ٤ٝضز فٚٞينبر اّشكنبى زض
ٝيبزيٝ ٠كشطُ اظ ػ ٦ٚٞايٝ ٠كْالر  ٝثبقس
زض حبٝ ٦ّ ٙيبٖ١يٝ ٠هطه ؾبال١ ٦١يز زض آشضثبيؼب ٟزض ا٣اي٘ ز ٦٧ػنبضي حنس٣ز 45
ٝيٚي ٟ٤ثكْ ٦زض ؾبٗ يب ٧ 753عاض ثكْ ٦زض ض٣ظ ث٤ز ٥اؾزٕ ،نبظ عجيقن ؾن٤ذز انن ٚاين٠
ّك٤ض ضا سكْي٘  ٝز٧س اٝب سٙ٤ينس ىقٚن ػ٤اثٖن٤ي سٞنب ٝا١شؾنبضار ٤ٝػن٤ز زض ثرنف٧نبي
ٝرشٚو اٍشهبزي ٝ ٣هطه ذب١ ٖ١يؿز قجْ ٦ا١شَنبٗ  ٣س٤ظينـ ٕنبظ آشضثبيؼنب ٟثنيف اظ 83
زضنس ػٞقيز آّ ٟك٤ض ضا سحز د٤قف ٍطاض ٝن ز٧نس زض ٝؼٞن٤ؿ عن ز٧ن٧٦نبي -7998
ٝ 7988يبٖ١يٝ ٠هطه ٕبظ عجيق آشضثبيؼبٝ ٟقبزٗ ٝ 73/4يٚيبضز ٝشنط ْٝقنت زض ؾنبٗ ٣
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زض ٞ٧يٝ ٠سرٝ ،يبٖ١ي ٠سٙ٤يس ضٍ ٞحس٣ز ٝ 7يٚيبضز ٝشط ْٝقت زض ؾبٗ ث٤ز ٥اؾز ّن ٦ثن٦
اي ٠سطسيت ثطاي سبٝي١ ٠يبظ زاذَٝ ، ٚبزيطي ٕبظ عجيق اظ ّك٤ض٧بي ض٣ؾني ،٦سطّ٢ٞؿنشب٣ ٟ
ايطا٣ ٟاضز  ٝقس ٥اؾز اٝب ثب ؾطٝبيٕ٦صاضي٧بي ا١ؼب ٛقس ٥ثطاي س٤ؾنقٝ ٦ينبزيٕ ٠نبظي ،زض
حبٗ حبضط ١يبظ زاذ ٚآشضثبيؼب ٟاظ ٝح٘ سٙ٤يسار زاذٝ ٚطسيـ قس ٣ ٥ثط١بٝن ٦ننبزضار ٕنبظ
زض زؾش٤ض ّبض ٍطاض ٕطىش ٦اؾز
تشممىستان
الف) بشوامٍَاي امتطاف ي تًليذ وفت

سٙ٤يس ّ١ ١٤٢يز سطّ٢ٞؿشب٧ 553 ٟعاض ثكنْ ٦زض ض٣ظ اؾنز  ٣اينّ ٠كن٤ض زض ١ؾنط
زاضز ٝيعا ٟسٙ٤يس ض٣ظا١ ٦١يز ذ٤ز ضا سب ؾبٗ  5373ث ٦حس٣ز ٝ 7/5يٚي ٟ٤ثكْ ٦ثطؾنب١س ّن٦
ثب س٤ػ ٦ثٝ ٦يعا ٟشذبيط سطّ٢ٞؿشب ٟاٝطي ميط ٝحش ٘ٞاؾز ث٨ط٥ثطزاضي اظ ؾ٢ٝ ٦غَن٨ٝ ٦نٜ
١يش سطّ٢ٞؿشب ٟث ٦قطّز٧نبي ذنبضػ ٣إنصاض قنس ٥اؾنز ث٨نط٥ثنطزاضي اظ ٝينسا٧ٟنبي
ّ٤س٤ضسذ ٣ ٦چ ٠ْٚس٤ؾظ قطّز ٢ٚ٧سي الٝنبضُ ٝ ٣ينساّٞ ٟينط س٤ؾنظ قنطّز آضغا١شي٢ن
ثطي٤اضؼ ا١ؼب ٝ ٛق٤ز ٢ٝبعٌ زيٖطي اظ سطّ٢ٞؿشب ٟث٢ٝ ٦ؾن٤ض اّشكنبه  ٣ث٨نط٥ثنطزاضي زض
اذشيبض قطّز٧بي آٝطيْبي ٝ ،بٙعيبي  ،ىطا١ؿ٤ي ،سطُ  ٣اٝبضاس ٍنطاض ٕطىشن ٦اؾنز زض ؾنبٗ
 7996قطّز دشط١٣بؼ ٝبٙعي يِ ٍطاضزاز ٝكبضّز زض سٙ٤ينس 1ثنطاي ثٚن ُ٤ينِ ثنب زٙ٣نز
سطّ٢ٞؿشب ٟاٝضبن ّطز ٝسر ايٍ ٠طاضزاز  58ؾبٗ  ٣ثطاي ىقبٙيز زض ٝينبزيٍ ٠نطٕ٥ن٘ ز١ينع،
زيبضثْط ٝ ٣بٍش ٝن ٝ ٙ٤ثبقس زض ؾبٗ  ،7999فٚٞيبر ث٨ط٥ثطزاضي اظ ٝينبزيٝ ٠نصّ٤ض ثنب
حؼٝ ٜش٤ؾظ ض٣ظا ٦١يِ ٝيٚيٝ ٟ٤شط ْٝقت ٕبظ  4633 ٣س١ ٠يز ذبٝ ٣ ٛيقب١بر ٕنبظي زض
ف ٌٞثيف اظ ٝ 4333شطي آمبظ ٕطزيس زض ؾبٗ  5335ثب س٤ؾق ٦اّشكبىبر ،اينٝ ٠ينعا ٟثن٦
حس٣ز ٝ 5/4يٚيٝ ٟ٤شط ْٝقت ٕبظ عجيق  ٣ثيف اظ  6533سن١ ٠ينز ذنب ٛزض ض٣ظ اىنعايف
يبىز دشط١٣بؼ زض ؾبٗ٧بي  7997سنب  5335ثنيف اظ ٝ 557يٚين ٟ٤زالض زض ثرنف٧نبي
ٝرشٚو ث ُ٤ٚيِ ؾطٝبيٕ٦صاضي ّطز ٣ ٥سٙ٤يس ١يز ٕ ٣بظ زض اين٢ٝ ٠غَن ٦ضا سؼنبضي اضظينبث
ٝيْ٢سٍ ٠ْٙ ،ج٘ اظ ٝطح ٦ٚسٙ٤يس ٨١بي زض د ثبظاضيبث ثطاي ٝحه٤الر آس اؾز ثنط اؾنبؼ

)1. Product Sharing Agreement (PSA
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اضظيبث دشط١٣بؼ زض ث ُ٤ٚيِ حس٣ز يِ سطيٚيٝ ٟ٤شط ْٝقت ٕبظ  ٣دب١هس ٝيٚين ٟ٤سن١ ٠ينز
ذبٝ ٣ ٛيقب١بر ٕبظي ٣ػ٤ز زاضز (ٕعاضـ ٝقب١٣ز ثي ٠ا٣ ٘ٚٞٙظاضر ١يز ايطا)5-7:7085 ،ٟ
سطّ٢ٞؿننشب ٟزاضاي ز ٣دباليكننٖب١ ٥يشنن ٝنن ثبقننس ّنن ٦يْنن ث٢ننب ٛسننطّ ٠ٞثبقنن
(ّطاؾ٤٢زؾِ ؾبثٌ)زض ث٢سضي ثٞ٧ ٦ي١ ٠ب ٛزض ح٤ظ ٥ذعض  ٣زيٖطي ث١ ٦ب١ ٛيش ٦ظا٣زؾنِ زض
ق٨ط چبضػ ٤ثي ٠ثربضا ٝ ٣ط ٣زض ّ٢بض ض٣ز ػيح٣ ٟ٤اٍـ قس ٥اؾنز حنساّظط ؽطىينز ضؾنٞ
دباليكٖب ٥سطّ ٠ٞثبق ٧ 743عاض ثكْ ٦زض ض٣ظ  ٣دباليكٖب ٥چبضػ٧ 753٤نعاض ثكنْ ٦زض ض٣ظ
ٕعاضـ قس ٥اؾز زض ؾبٗ ٝ 7995ؼ٤ٞؿ ؽطىيز اي ٠ز ٣دباليكٖب ٥حس٣ز ٧ 543عاض ثكْ٦
ث٤ز ّ ٦ثب س٤ػ ٦ث ٦ثط١ب٧٦ٝبي س٤ؾق٤١ ٣ ٦ؾبظي زٙ٣ز سطّ٢ٞؿشب ،ٟاي ٠ؽطىيز  ٜ٧اّ٢ن ٟ٤ثن٦
٧ 053عاض ثكْ ٦زض ض٣ظ اىعايف يبىش ٦اؾز سطّ٢ٞؿشب ٟزض حبٗ حبضط اظ حنس٣ز ٧ 553نعاض
ثكْ ٦سٙ٤يس ١يز زض ض٣ظ١ ،ي ٞاظ آ ٟضا زض زاذ٘ ٝهطه ٤ٞ١ز ٣ ٥ثَي ٦ضا ثه٤ضر ١يز ذب ٛينب
ىطآ٣ضز٧ ٥بي دباليكٖب ٧ث ٦ذبضع (فٞسسبً ض٣ؾي ٣ ٦ث ُ٤ٚقطً ؾبثٌ) نبزض ٞ١ ٝبينس فٞنس٥
نبزضار ١يز ذب ٛايّ ٠ك٤ض ث ٦ن٤ضر ؾ٤آح اظ عطيٌ ث٢سض سنطّ٠ٞثبقن ثن ٦اينطا ٟنن٤ضر
ٕ ٝيطز
فٚيطم ٜثط١ب٦ٝضيعي سطّ٢ٞؿشب ٟثطاي اىعايف ؽطىيز٧بي سٙ٤يسي ١يز ذ٤ز ثن ٦ثنيف
اظ يِ ٝيٚي ٟ٤ثكْ ٦زض ض٣ظ سب ؾبٗ  ،5373ث ٦ف ٘ٚس٢ٖ٢ب٧بي ى٢ن ٝ ،نب١ ٣ ٙينط٣ي ا١ؿنب١
ٝشرهم  ٣زض ١ؾط ٕطىش ٠دشب١ؿي٘ شذيط٨١ ٥بي ١يز ،زؾشيبث ث ٦اي ٠ؽطىيز سٙ٤يسي اٝطي
ز٣ض اظ ا١شؾبض ث٤ز ٣ ٥ديفثي ٝ ٢ق٤ز ثب س٤ػ ٦ث ٦ؾطٝبيٕ٦صاضي٧نبي ا١ؼنب ٛقنس ٥زض ظٝي٢ن٦
اّشكبه  ٣سٙ٤يس ،حساّظط س٤ا ٟسٙ٤يس ايّ ٠ك٤ض سب ؾبٗ ٝ 5373قبزٗ  %53اضٍب ٛديفثي٢ن
قس ٥ثبقس ّ ٦ث ٦اي ٠سطسيت دؽ اظ ّؿط ٝهبضه زاذ( ٚحنساّظط ٧ 533نعاض ثكنْ ٦زض ض٣ظ)
س٤ا ٟنبزضار ١يز سطّ٢ٞؿشب ٟحس٣ز ٧ 033-433عاض ثكْ ٦زض ض٣ظ ذ٤ا٧س ث٤ز
ب( بشوامٍَاي امتطاف ،تًليذ ي صادسات گاص

سطّ٢ٞؿشب ٟثب زض اذشيبض زاقش 5/8 ٠سطيٚينٝ ٟ٤شنط ْٝقنت شذنبيط اطجنبر قنسٕ ٥نبظ
عجيق  ٣شذبيط ١بق٢بذشٝ ٦قبزٗ حس٣ز  4/5سطيٚيٝ ٟ٤شط ْٝقتَٝ ،ب ٛيبظز ٜ٧شذبيط ػ٨نب١
ٕبظ عجيق ضا زاضا ث٤ز ٣ ٥ع ؾبٗ٧بي دؽ اظ اؾشَالٗ سالـ ظيبزي ضا ثنطاي ؾنطٝبيٕ٦نصاضي
زض ظٝي ٦٢اّشكبه  ٣ث٨ط٥ثطزاضي اظ ٝيبزيٕ ٠بظي ذ٤ز ث٤يػ ٥زض ح٤ظ٧٥بي ذعضي ٍط ٕ٘٥ز١ينع،
زيبضثْط  ٣چ ٠ٖٚا١ؼب ٛزاز ٥اؾز  ٜ٧اّ٢ن 63 ٟ٤زضننس زضآٝنس اضظي سطّ٢ٞؿنشب ٟاظ ٝحن٘
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نبزضار ٕبظ عجيق سبٝي ٝ ٠ق٤ز فنال ٥٣ثنط ٍنطاضزاز ٝكنبضّز زض سٙ٤ينس ؾنبٗ  7996ثنب
قطّز دشط١٣بؼ ثطاي ث٨ط ٥ثطزاضي اظ ٝيبزيٍ ٠ط ٕ٘٥ز١يع  ٣زيبضثْط (ّن٧ ٦نٜاّ٢ن ٟ٤سٙ٤ينسي
ٝقبزٗ ثيف اظ يِ ٝيٚيبضز ٝشط ْٝقت زض ؾنبٗ زاضز) ،قنطّز اٖٚ١يؿن  -اٝنبضاس زضإنٟ٤
ا٣ي٘  ٣قطّز زاٞ١بضّ ٝطؾِ ا٣ي٘١ 1يع ث ٦سطسيت زض ٝيسا ٟچ ٣ ٠ٖٚث٧ُ٤ٚبي 75 ٣ 77
ىقبٙيز زاض١س زضإ ٟ٤ا٣ي٘ ٝسف اؾز زض ؾبٗ 5373سٙ٤يس ٕنبظ ١ ٣ينز ذنبٝ ٛقنبزٗ 7/5
ٝيٚيبضز ٝشط ْٝقت زض ؾبٗ ضا ذ٤ا٧س زاقز سطّ٢ٞؿشبٝ ٟسف اؾز ّ ٦زض آث٨بي ذنعض اين٠
ّك٤ض سب ؾبٗ  5375سٙ٤يس ٕبظ عجيق ثٝ 03 ٦يٚيبضز ْٝقت زض ؾبٗ ذ٤ا٧نس ضؾنيس  ٣اين٠
٤ٝض٤ؿٕ ،بظ دط ٛ٣ضا ثٝ ٦كبضّز زض سٙ٤يس ٕبظ عجيق زض آة٧بي ذعض سك٤يٌ ذ٤ا٧س ّنطز زض
ؾبٗ  5335سطّ٢ٞؿشب٢ّ ٟؿطؾي ٝ٤ث٢ب ٛظاضيز ثطاي ىقبٙيز اّشكبى  ٣سٙ٤يس زض آة٧نبي
ػ٤٢ث ذعض سكْي٘ زاز ٙيْٝ ،٠صاّطار ثطاي ا١قَبز ٍنطاض زاز ٝكنبضّز زض سٙ٤ينس ٝ ٣شَبفنس
ّطز ٟايطا ٟثطاي دي٤ؾش ٠ث ٦اي٢ّ ٠ؿطؾي٤٢٧ ٛ٤ظ ث ٦ػبي ١طؾيس ٥اؾز
اظ ؾ٤ي زيٖط سطّ٢ٞؿشب ٟفٚيطم ٜاي ٦ْ٢زض حبٗ حبضط ؽطىيز سٙ٤ينسي ّٞشنط اظ 53
ٝيٚيبضز ٝشط ْٝقت زاضزٞ٧ ،عٝب ٟثطاي ثبال ثنطزٍ ٟيٞنز ٕنبظ ننبزضاس ذن٤ز ثنب ثطٕن٧٦نبي
ٝرشٚي ثبظي ٢ّ ٝس زض زؾبٝجط  5335قطّز ١يز ٕ ٣بظ اّنطايٍ ٠نطاض زاز ذطينس ؾنبال٦١
ٝ 43يٚيبضز ٝشط ْٝقت ٕبظ اظ ايّ ٠ك٤ض ثٍ ٦يٞز  53زالض زض ٧ط ٧عاض ٝشنط ْٝقنت ضا ثنطاي
سح٤ي٘ زض ٝعض سطّ٢ٞؿشب -ٟاظثْؿشب ٟاٝضبن ّطز ،اٝب ٞ٧بٟض٣ظ ٍطاض زاز زيٖطي ضا ثطاي ذطينس
ٝ 03يٚيبضز ٝشط ْٝقت ٕبظ عجيق ثب قطّز ض٣ؾ ٕبظ دط ٛ٣اظ ٍطاض ٧ط ٧عاض ٝشط ْٝقت 65
زالض زض فكٌ آثبز ث ٦اٝضبن ضؾب١س اظ ا ٗ٣غا٤١ي 5336 ٦سح٤ي٘ ٕبظ سطّ٢ٞؿشب ٟثٕ ٦نبظ دنطٛ٣
اظ عطيٌ ذظ  ٦ٙ٤ٙا١شَبٗ ٕبظ آؾيبي ٝطّعي آمبظ قس  ٣زض قطايغ ّ ٦حساّظط ؽطىينز اين٠
ذظ ٝ 43 ٦ٙ٤ٙيٚيبضز ٝشط ْٝقت اؾز ،سطّ٢ٞؿشب٧ ٟيط ضا ٣ ٥يب اٖ١يع٥اي ثنطاي اػنطاي ٍنطاض
زاز ٢ٝقَس ٥ثب اّطاي١ ٠ساضز ٞ٧چ٢ي ٠سطّ٢ٞؿشبٍ ٟطاض زاز ىط٣ـ ؾبال ٦١حس٣ز ٝ 6يٚيبضز ٝشط
ْٝقت ٕبظ ث ٦ايطا ٟضا ٍّ ٦طاض اؾز سب ؾبٗ  5373ثٝ 74 ٦يٚيبضز ٝشط ْٝقت اىنعايف يبثنس،
ثب قطّز ٕ ٚٝبظ ايطا ٟث ٦اٝضبن ضؾب١س ٣ ٥ايّ ٠ك٤ض ثس١جبٗ ٍغـ نبزضار ٕبظ ذ٤ز ثن ٦اينطاٟ
زض ظٝؿشب ٟؾبٗ ٤ٝ ،7086 ٣7084ىٌ قس ٍيٞز ٕبظ نبزضاس ذ٤ز ضا ث ٦ايطا ٟسب  5زضننس
اىعايف زاز ٣ ٥ث 65 ٦زالض زض ٧ط ٧عاض ٝشط ْٝقت ثطؾب١س (ٞ٧نب )ٟسطّ٢ٞؿشب ٟزض ز7993 ٦٧

1. Maersk Oil
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ٍطاضزاز زيٖطي ضا ثب سطّي ٦ثطاي ىط٣ـ ؾبالٝ 76 ٦١يٚيبضز ٝشط ْٝقت ٕبظ عجيق ث ٦اينّ ٠كن٤ض
اظ عطيٌ ايطا ٟث ٦اٝضبن ضؾب١س ّ ٦ث ٦زٙي٘ ٝربٙيز٧بي آٝطيْب ٤٢٧ظ اػطاي ١كس ٥اؾز
اصبنستان
اظثْؿشب ٟاظ ١ؾط شذبيط ١يز ػبيٖب ٥چ٢سا ١زض ٢ٝغَ١ ٦نساضز ،اٝنب ثنب ثنطآ٣ضز ٝينعاٟ
شذبيط اطجبر قسٕ ٥بظ عجيق ثٝ ٦يعا 7/8 ٟسطيٚيٝ ٟ٤شنط ْٝقنت ،زض ضز ٥چ٨نبضز ٜ٧ػ٨نب١
ٍطاض ٕ ٝيطز زض حبٗ حبضط سٙ٤يس ؾبالٕ ٦١بظ عجيقن اظثْؿنشب ٟثنيف اظ ٝ 53يٚينبضز ٝشنط
ْٝقت اؾز ّ ٦ثرف ظيبزي اظ آ١طا نبزض ٢ّ ٝس ٞ٧چ٢ي ٠سٙ٤يس ض٣ظا١ن١ ٦ينز آ١ ٟينع 553
٧عاض ثكْ ٝ ٦ثبقس زض ؾبٗ  5336ز ٣قطّز ّط٥اي اٗػن  ٣دنباليف ١ينز اؼّن ٍنطاض
زازي ضا ثطاي اؾشرطاع ١يز زض ٢ٝبعٌ ١يش مطة اظثْؿشب ٟثب ايّ ٠ك٤ض اٝضبن ّطز١س ٝينعاٟ
شذبيط اطجبر قس ٥اي٢ٝ ٠غَٝ 553 ٦يٚي ٟ٤ثكْ ٦اؾز ،اٝب قطّز٧بي ّنط٥اي اٝيس٣اض١نس ثنب
اّشكننبىبر ثيكننشط ٝيننعا ٟاينن ٠شذننبيط ضا اىننعايف ز٢٧ننس (ٕننعاضـ ؾننيبضر ايننطا ٟزض سبقننْ٢س،
)7085/7/77
طشحَاي اوتقال وفت ي گاص خضس ي سقابت بش سش مسيشَاي اوتقال
زض سؼبضر ثي٠ا ٜ٨ٝ ، ٚٚٞٙسطيّ ٠بال٧بي ٤ٝضز ٝقب١ ٦ٚٝيز ذب ٣ ٛىطآ٣ضز٧٥بي ١يشن
اؾز ؾبال ٦١ثيف اظ ٝ 78يٚيبضز ثكْ١ ٦يز (ثيف اظ ٝ 5يٚيبضز س )٠زض ػ٨بٝ ٟن٤ضز ٝقبٚٝن٦
ٍطاض ٕ ٝيطز  ٣اظ ٝطظ ّك٤ض٧ب ٕ ٝصضز ض ٠ٞاي ٦ْ٢ثرف ثعضٕ اظ سٙ٤يسار ١يش زض ٞ٧نبٟ
ّك٤ض٧بي ٝجسان ٤ٝضز اؾشيبزٍ ٥طاض ٕ ٝيطز ٢ٝغَ ٦ذعضٞ٧ ،بّ ٦١٤ٖ١ن ٦دنيفسنط ٕيشن ٦قنس،
فٚيطم ٜاي ٦ْ٢زض حبٗ حبضط ػبيٖب ٥سقيي٢٢ّ٠س ٥اي زض ثبظاض ػ٨ب ١ا١طغي زض اذشيبض ١ساضز ،اٝب
ثب ث٨ط٢ٝ٥سي اظ حس٣ز  43زضنس شذبيط ٕبظي ػ٨ب( ٟقب ٘ٝض٣ؾي ٣ )٦ثي 7/5- 0/5 ٠زضننس
شذبيط ١يش ػ٨ب( ٟثؼع ض٣ؾيَ١ )٦ف سبطيطٕصاضي زض ٝقبزالر ا١طغي ثق٨نس ٥زاضز اين٢ٝ ٠نبثـ
فٞسسبً زض  0ػ٤٨ٞضي ؾنبثٌ قن٤ض٣ي يق٢ن آشضثبيؼنبٍ ،ٟعاٍؿنشب ٣ ٟسطّ٢ٞؿنشبٝ ٟشٞطّنع
 ٝثبقس ّ ٖٞ٧ ٦زض ح٤ظ ٥ذعض ٣اٍـ ث٤زٝ ٣ ٥ؿشَيٞبً (چ ٦اظ عطيٌ ذكْ  ٣چن ٦زضينب) ثن٦
ثبظاض٧بي ٝهطه ضا١ ٥ساض١س اظ اي٠ض ٣ث ٦ع٤ضي ّ ٦زض چ٢س ؾبٗ اذيط قنب٧س ثن٤ز٥اين ٜسٞنبٝ
ػ٤٨ٞضي٧ب ث ٦ع٤ض ٝؿشٞط  ٣ثب ّ٤قف ثؿيبض زض سالقن٢س سنب ثنب ػٚنت ؾنطٝبي ٣ ٦سْٙ٤٢ن٤غي
ذبضػ ثش٤ا٢١س ث ٦عطيَ ٢ٝبؾت ٍ ٣بثن٘ اعٞي٢نب ٟسٙ٤ينسار ١ينز ٕ ٣نبظ ذن٤ز ضا ثن ٦زيٖنط
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ّك٤ض٧بي ػ٨ب ٟنبزض ٞ١بي٢س ثغ٤ض ّ ٚػ٤٨ٞضي٧بي ح٤ظ ٥ذعض ثطاي ننس٣ض ٢ٝنبثـ ا١نطغي
ذ٤ز ثب ٝكْالر ظيط ٤ٝاػ٧ ٦ؿش٢س:
 ١ج٤ز ؽطىيز ّبى ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙنبزضاس زض ػ٤٨ٞضي٧بي ٞ٧ؼن٤اض ثنب س٤ػن ٦ثن ٦ض١٣نساىعايف سٙ٤يس زض ٢ٝغَ٦؛
 ا١حهبض ثرف فٞس ٥قجْ ٦ذغ٤ط ٢ٝ ٦ٙ٤ٙغَ ٦س٤ؾظ ض٣ؾني ٣ ٦ىكنبض٧بي ؾيبؾن ٣اٍشهبزي ١بق اظ آ ٟثط ػ٤٨ٞضي٧ب؛
 فس ٛس٤ا١بي  ٣اْٝب ٟسرهيم ؾطٝبي٤ٝ ٦ضز ١ينبظ احنساص ذغن٤ط ٙ٤ٙن ٣ ٦سبؾيؿنبرا١شَبٗ ١يز ٕ ٣بظ ٣ ٣اثؿشٖ ث٢ٝ ٦بثـ ذبضػ زض اي٤ٝ ٠ضز؛
 ضٍبثز ثيٍ ٠سضر٧بي ٢ٝغَ٦اي  ٣ىطا٢ٝغَ٦اي زض ظٝي٢نٝ ٦ؿنيط٧بي ا١شَنبٗ  ٣فنسٛس٤ػ ٦ث٢ٝ ٦بىـ ؾيبؾ  ٣اٍشهبزي ّك٤ض٧بي سٙ٤يس ّ٢٢س ٥زض اي ٠ظٝي٦٢؛
 ١ساقش ٠اعٞي٢ب ٟاظ اي ٠ٞث٤ز ٟذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙنبزضاس اظ ؾطظٝي٧٠نبي ٞ٧ؼن٤اض ثن٦َٝهس٧بي ثي٠ا ٚٚٞٙث ٦زٙي٘ زضٕيطي٧ب ١ ٣نب ا٢ٝن ٧نبي ٤ٝػن٤ز زض ٢ٝغَنٝ( ٦ظن٘ چچن،٠
ٕطػؿشب ،ٟاىنب١ؿشب ٣ ٟسطّي)٦
ثبيس س٤ػ ٦زاقز ٍّ ٦بثٚيز٧بي نبزضار ١يز ٢ٝغَ ٦سب ؾبٗ  5375حساّظط ٝ 0/5-4يٚينٟ٤
ثكْ ٦زض ض٣ظ زض ن٤ضر سسا ٛ٣ؾطٝبيٕ٦صاضي زض ن٢بيـ ثبالزؾش ّك٤ض٧بي سٙ٤يس ّ٢٢س٢ٝ ٥غَن٦
اؾز ٙ ٣صا اي ٠دبضاٝشط زض ا١شربة ٧ط ٕٝ ٦١٤ؿيطي ثبيؿش ٤ٝضز س٤ػٍ ٦طاض ٕيطز اٝنب ٕصقنش ٦اظ
آ ،ٟزض ٕعي٢ف ٝؿيط٧بي ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙػسا اظ ٝالحؾبر اٍشهبزي َّ١ ٦ف سقيني٢٢ّ٠نس٥اي زض
ٍيٞز ٨١بي ٝحه ٣ ٗ٤فطض ٦آ ٟث ٦ثبظاض زاضز ،ثغ٤ضّ ٚثطاي ا١شربة يِ ٝؿنيط ذن٤ة  ٣ثطسنط
ػ٨ز ا١شَبٗ ٢ٝبثـ ٧يسضّ٣طث٤ضي ٢ٝغَ ٦ث ٦ثبظاض٧نبي ٝهنطه٣ ،ػن٤ز ٝؼ٤ٞفن٦اي اظ قنطايظ ٣
١يبظ٧بي اؾبؾ الظ ٛاؾز اي ٠قطايظ فجبضس٢س اظ:
 7ذظ  ٣يب ذغ٤ط ١ ٦ٙ٤ٙيز يِ ا١شربة اٍشهبزي ث٢ٚس ٝسر اؾز ّ ٞ١ ٦س٤ا١نس سنبثـ
ف٤اٝ ٘ٝشنيط ؾيبؾ ثبقس
 5ا٢ٝيز ذظ  ٦ٙ٤ٙزض ث٢ٚس ٝسر يْ اظ ف٤ا ٘ٝان ٚاؾز ّ ٝ ٦ثبيؿنش زض حنساٍ٘
ضيؿِ عطاح  ٣ؾبذش ٦ق٤ز سقسز ّك٤ض٧بي سطا١عيز  ٣س٢ف٧بي ؾيبؾ زض زاذ٘ ّك٤ض٧ب
ا٢ٝيز ذظ  ٦ٙ٤ٙضا ٝرس٣ـ  ٝؾبظز
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 0ؾطٝبيٕ ٦صاضي ذظ  ٦ٙ٤ٙثب س٤ػ ٦ث٧ ٦عيٖ٢٧ ٦٢يز آ ٝ ٟثبيؿش ث٢ح٤ي ا١ؼب ٛقن٤ز
ّ ٦زض ٞ٧ب ٖ٢٧ثب ٝيعا ٟسٙ٤يس ثبقس سب ٧عي ٦٢ا١شَبٗ ث ٦حساٍ٘ ّ ٠ْٞٝب٧ف يبثنس  ٣عنطح اظ
١ؾط اٍشهبزي س٤ػي ٦دصيط ثبقس
 4ذغ٤ط ١ ٦ٙ٤ٙيز ٕ ٣بظ  ٝثبيؿش ث٢حن٤ي عطاحن قن٤ز ّن ٦اظ اْٝب١نبر اٍشهنبزي
٢ٝغَ ٦حساّظط اؾشيبز ٥ضا ثٞ٢بيس  ٣زض ٝؿيط ذ٤ز ثب ٤ٝا١ـ عجيق ّٞشطي ثطذ٤ضز ّ٢س
ثب س٤ػ ٦ث٣ ٦يػٕ ٧بي ى ٝ ،ً٤س٤اٝ ٟؿيط يب ٝؿيط٧بي فج٤ض ١ينز ٕ ٣نبظ ضا ىنبضك اظ ٧طٕ١٤ن٦
ىكبض ؾيبؾ  ٣ثب يِ ثي٢ف اٍشهبزي ث٢ٚس ٝسر ا١شربة ّطز ثب اي ٠حبٗ اظ ٞ٧ب ٟظٝب ٟافالٛ
٣ػ٤ز شذبيط ١يز ٕ ٣بظ زض ذعض  ٣ثب زض ١ؾط ٕطىش٢ٝ ٠بىـ اٍشهبزي ( ٣حش ؾيبؾ ) ّ ٦فج٤ض
ذظ  ٦ٙ٤ٙثطاي ّك٤ض٧بي ٣اٍـ زض ٝؿيط سطا١عينز ،سٙ٤ينس ّ٢٢نس ٣ ٥ؾنطٝبيٕ ٦نصاض زض ثنطزاضز،
ضٍبثز٧بي ػسي  ٣ىكطز٥اي ثيّ ٠ك٤ض٧بي ٣اٍـ زض ٝؿيط٧بي ثب ٥٤َٙث٤ػ٤ز آٝنس ثؿنيبضي اظ
ٝؿيط٧بي  ٠ْٞٝاظ عطيٌ ض٣ؾيٕ ،٦طػؿشب ،ٟچچ ،٠اىنب١ؿشب ،ٟاينطا ٣ ٟسطّينٝ ٦ن٤ضز ثحنض
ٍطاض ٕطىش ٦ا١س عطىساضا٧ ٟط يِ اظ اي ٠ضا٧٥ب سالـ ّطز٥ا١س ثيكشطي ٠اٝشيبظار ضا ثنطاي َ١نف
احشٞب ٙآ٨١ب زض اٝط سٙ٤يس ،ؾطٝبيٕ٦صاضي  ٣يب ا١شَبٗ سقطيو ّ٢٢س
ْ١شٍ ٦بث٘ س٤ػن ٦ايْ٢نٝ ٦ؿنبئ٘ غئ٤اؾنشطاسػيِ زض ٢ٝغَن ٦س٤ا١ؿنش ٦اؾنز ثرن٤ث ثنط
دط٣غ٧ ٥بي ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙاطط ثٖصاضز ،ظيطا ذظ ٙ٤ٙن ٦فجن٤ضي اظ چ٢نس ّكن٤ض اننً ٤ال ضا٧ن ثنطاي
سحْي ٜض٣اثظ آ٨١ب ٝحؿ٤ة  ٝق٤ز ث ٦ػع ٝؿبئ٘ اٍشهبزي  ٣ػ٢ج٧٦بي سؼنبضي ١ينز ٕ ٣نبظ،
ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙثه٤ضر ؾٞج٘ ١ي٤ش ؾيبؾ ٧ط يِ اظ ّك٤ض٧بي نبحت ١ي٤ش زض ٢ٝغَ ٦زضآٝنس٥
اؾز ثبظي ثعضٕ ّ٢ٝ ٦غَ ٦ضا اظ چي ٠سب اض٣دب زض ثط ٕطىشن ٦اؾنزٕ ،عي٢ن٦اي ػنع سبّينس ثنط
ٝؿبئ٘ ا١طغي ثّ ٦ك٤ض٧بي ٢ٝغَ ٞ١ ٦ز٧س اٝب ٝكْ٘ اي ٠اؾز ّ ٦اٝنط٣ظ١ ٥ن ٦ف٢هنط اٍشهنبز،
ث ٦ْٚؾيبؾز ثط سهٞيٞبر ٝطث٤ط ث ٦ذغ٤ط  ٣ ٦ٙ٤ٙدط٣غ٧٥نبي ؾنطٝبيٕ٦نصاض ا١نطغي زض ٢ٝغَن٦
حبّ ٜاؾز
زض ٣اٍـ ،اظ ؾبٗ  ٦ّ 7997آٝطيْب ثغ٤ض ىعاي٢س٥اي حٞبيز ذ٤ز ضا اظ ذظ  ٦ٙ٤ٙقطً ث ٦منطة
«ثبّ - ٤ػيحب »ٟافالّ ٛطز  ٣زض ٤١اٝجط ؾبٗ  7999يبززاقنز سينب ٜ٧اػطاين آ ٟضا ٨١نبي
٤ٞ١ز ،ػ ٔ٢ؾطز ػسيسي قْ٘ ٕطىز ثب سالـ آٝطيْب ثطاي ذبضع ؾبذش ٠ايطا ٟاظ ٧نط ٕ١٤ن٦
عطح ا١شَبٗ ١يز ٕ ٣بظ زض ٢ٝغَ ٦ذعض ّ ٣ب٧ف ا١حهبض ض٣ؾي ٦ثط ٢ٝبثـ ا١طغي  ٣قجْ ٦ذغ٤ط
٢ٝ ٦ٙ٤ٙغَّ ،٦كف ز١جب٦ٙزاضي ثي ٠ايطا ٣ ٟآٝطيْب اظ يِ ؾ ٣ ٤ض٣ؾي ٣ ٦آٝطيْب اظ ؾ٤ي زيٖنط
آمبظ ٕطزيس ٥اؾز ّ ٦اي٤ٝ ٠ض٤ؿ قطّز٧بي ١يش ىقبٗ زض ذعض ّ ٣ك٤ض٧بي سٙ٤يس ّ٢٢نس ٥ضا

وقص مىابع اوشطي خضس دس تاميه امىيت اوشطي جُان ي37 / ...

١يع ثب ؾطزضٕ٤ٝ ٞاػ ٦ؾبذش ٦اؾز ث ٦اي ٠سطسيت ،ثطاي ض٣ؾي ،٦ايبالر ٝشحس ،٥سطّي ،٦ايطا،ٟ
دبّؿشب ٣ ٟچيّ ٣ ٠ك٤ض٧بي سٙ٤يس ّ٢٢س١ ٥يز ٕ ٣بظ زض ا٣ضاؾيب٢ّ ،شطٗ ٢ٝبثـ ا١طغي  ٣ا١شَنبٗ
آ٨١ب ث ٦ثبظاض٧بي ٝهطه إط ثٝ ٦ق٢ّ ٢شطٗ ثط ؾط٤١قز ّك٤ض٧بي سٙ٤يس ّ٢٢س١ ٥جبقس ،زؾز
ّ ٜثٝ ٦ق٢بي افٞبٗ ١ي٤ش ثط آ٨١ب ّ ٣ؿت ٢ٝبىـ ؾطقبض اٍشهبزي ذ٤ا٧س ث٤ز
ثب اي ٠سحٚي٘ ،اٝط٣ظ  ٝس٤ا ٟقب٧س عطح٧ب  ٣ثط١ب٧ ٦ٝبي ٝش٢ن٤ف ثنطاي ا١شَنبٗ ٢ٝنبثـ
١يز ٕ ٣بظ ذعض ث ٦ثبظاض٧بي ٝهطه زض ٝؿيط٧بي ٝرشٚو ػنطاىيبي  :قنطً ثن ٦منطة ،قنطً،
قٞبٗ  ٣قٞبٗ ث ٦ػ٤٢ة ث٤ز ثطذ اظ ايٝ ٠ؿيط٧ب اظ ظٝب ٟق٤ض٣ي ٝن٤ضز اؾنشيبز ٥ثن٤ز٥ا١نس،
ثطذ ثب احساص ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙػسيس ٤ٝضز س٤ػ٣ ٦اٍـ قس٥ا١س  ٣ثطذ ١يع فٚيطم٤ٝ ٜاػن ٦ثن٤زٟ
ثب ٝكْالر ؾيبؾ  ٣اٍشهبزي ٞ٧چ٢ب ٟزض ّب ٟ٤١س٤ػٍ ٦طاض زاض١س
چالصَا ي مطنالت پيصسيي
ٞ٧ب ٦ّ ٦١٤ٕٟزض ثطضؾ سحٚيٝ ٚؿيط٧بي ا١شَبٗ ٢ٝبثـ ١يز ٕ ٣بظ ذعض ثن ٦ثبظاض٧نبي
ٝهطه ١يع ّٞنبثيف ٕيشن ٦قنس ،ثنطاي سَ٤ينز  ٣س٤ؾنق ٦ننبزضار ا١نطغي ٢ٝغَن ٦ثبيؿنش
ٝؼ٤ٞف ٦اي اظ ٤ٝض٤فبر ٤ٝضز س٤ػٍ ٦طاض ٕيط١س ْ١ش٨ٝ ٦ن ٜاين ٠اؾنز ّن ٦سنب ٍجن٘ اظ ؾنبٗ
 7997سَطيجبً سٞب ٝذغ٤ط ١ ٦ٙ٤ٙيز ٕ ٣بظ ٤ٝػ٤ز زض ٢ٝغَ ٦زض ا١حهبض ض٣ؾيٍ ٦طاض زاقش٢س
ّ ٣ك٤ض٧بي سٙ٤يس ّ٢٢س٢ٝ ٥غَ ٦ث٤يػ ٥سطّ٢ٞؿشبٍ ٣ ٟعاٍؿشب١ ٟبٕعيط ث٤ز١س سٙ٤ينسار ذن٤ز ضا
ثطاي ا١شَبٗ ث ٦ثبظاض٧بي ػ٨ب ١ثب سقطى٧ ٦نبي ثنبال ٣اضز ذغن٤ط ٙ٤ٙن ٦ض٣ؾنيٞ١ ٦بي٢نس  ٣ينب ثنب
ٍيٞز ٧بي دبيي ٠ث ٦ايّ ٠ك٤ض ثيط٣ق٢س (ث٤يػ ٥زض ٤ٝضز ٕبظ) ايٝ ٠كْ٘ ثٞ٨طا ٥سٞبي٘ ػنسي
قطّز٧بي ذبضػ ؾطٝبيٕ٦صاض زض ٝيبزي١ ٠ينز ٕ ٣نبظ ػ٨ٞن٤ضي٧نبي حبقني ٦ذنعض ثنطاي
قْؿش ٠ا١حهبض ض٣ؾي ،٦ثبفض قس سب س٤٢ؿ ؾبظي ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙزض ٝؿيط٧بي ٝرشٚو زض زؾش٤ض
ّبض ٍطاض ٕيطز  ٣ؾطٝبيٕ٦صاضي٧بي ػسإب٦١اي ١يع زض اي ٠ظٝي ٦٢ن٤ضر ٕيطز زض ٣اٍنـ ،اىنعايف
سٙ٤يسار ٢ٝغَ١ ،٦يبظ ث ٦ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙػسيس ضا ١يع اىعايف زاز ثشسضيغ ذغن٤ط ػسينسي احنساص
قس٤ٝ ٣ ٥ضز ث٨ط ٥ثطزاضي ٍطاض ٕطىش٢نس (ٝظن٘ ذغن٤ط ٙ٤ٙن٢ّ ٦ؿطؾني ٜذنعض ،ثنبّ - ٤ػيحنب،ٟ
ٍعاٍؿشب ٟث ٦چي ٣ )٠يب زض زؾز ؾبذز ٧ؿش٢س اٝط٣ظ ٥إط چن ٦ديكن٨٢بزار  ٣ا١شرنبة٧نبي
ٝش٤٢ف ثطاي ا١شَبٗ ٢ٝبثـ ا١طغي ٢ٝغَ ٦ديفض٣ي سٙ٤يسّ٢٢سٕبٍ ٟطاض زاضز ،اٝب ؾنئ٤اٗ اننٚ
اي ٠اؾز ّّ ٦سا ٛثبظاض٧ب  ٣ث ٦سجـ آ٨١ب ّساٝ ٛؿيط٧ب ٢ٝبؾتسط ٧ؿش٢س
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ٝكْ٘ ان ٚاي٢ؼب اؾز ّ ٦سَطيجبً زض ٧ط ٝؿيطي ،ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙنبزضار ا١طغي ذعض ثنب
يِ زضٕيطي ١ ٣با٢ٝ ٢ٝغَ٦اي ٤ٝاػ ٦اؾز١ :باٝ ٢ٝؿيط اىنب١ؿشب ٟفٚينطم ٜؾنَ٤ط عبٙجنبٟ
زض زؾبٝجط  ،5337سسا ٛ٣ذهٝ٤ز٧ب ثي ٠آشضثبيؼب ٣ ٟاض٢ٝؿشب ٟثط ؾط ٍط٥ثبك ،حطّنز٧نبي
ػسائ عٚجب ٦١زض آثربظيب ،ػ ٔ٢زض چچ ،٠ىقبٙيز ػساي عٚجبّ ٦١طز٧ب زض سطّين ٣ ٦زضٕينطي
زٙ٣ز اظثْؿشب ٟثب ث٢يبزٕطايب ٟاؾال٧٦١٤ٞ١ ٝبي اظ اي ٠زضٕيطي٧ب ٧ؿش٢س چنبٙف زيٖنط زض
ٝؿيط سقيي ٠ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙا١شَبٗ ١يز ٕ ٣بظ ٢ٝغَ ،٦فس ٛس٤اىٌ ّك٤ض٧بي ؾبح ٚزضيبي ذنعض
ثط ؾط ١ح ٥٤سَؿي ٜاي ٠زضيب  ٣سقيي ٠ضغي ٜحَ ٍ٤آ ٟاؾز فٚيطم ٜسالـ٧نبي ثقٞن٘ آٝنس٥
سبّ ٣ ٟ٤٢س٤اىَبر ز٣ػب١ج ٦سقسازي اظ ايّ ٠ك٤ض٧ب (آشضثبيؼنبٍ ،ٟعاٍؿنشب ٣ ٟض٣ؾني )٦ثنط ؾنط
ٝبْٙيز  ٣حٌ ث٨ط ٥ثطزاضي اظ ٢ٝبثـ زضيب٤٢٧ ،ظ اذشاله ١ؾطار ػسي ثيّ ٠كن٤ض٧بي ؾنبحٚ
زض ٤ٝضز ؾ٧ ٜ٨ط يِ اظ آ٨١ب اظ ٢ٝبثـ زضيب ٣ػ٤ز زاضز ٧ ٣ط ٕ١٤ن ٦سهنٞيٕٜينطي زض ذهن٤ل
عطح٧بي ٝطث٤ط ث ٦فج٤ض ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙا١شَبٗ ١يز ٕ ٣بظ اظ ظيط ثؿشط زضيب ضا ثب سطزينس ٝ ٣كنْ٘
٤ٝاػ ٦ؾبذش ٦اؾز
سسا٢ٝ ٛ٣بٍك ٦ؾيبؾ ايطا ٣ ٟآٝطيْب  ٣ؾيبؾز ٨ٝبض زٕ٣ب ٦١آٝطيْب زض اضسجبط ثب حضن٤ض
١ ٣ي٤ش ض٣ؾي ٣ ٦ايطا ٟزض ٢ٝغَ ٦آؾيبي ٝطّعي ٍ ٣يَنبظٝ ،كنْ٘ زيٖنطي اؾنز ّنٝ ٦نب١ـ اظ
س٤ؾقْٞ٧ ٦بضي٧بي ايطاّ ٣ ٟك٤ض٧بي ٢ٝغَ ٦زض ظٝي ٦٢ث٨ط ٥ثطزاضي  ٣ا١شَبٗ ٢ٝبثـ ا١طغي آ٨١ب
اظ عطيٌ ايطا ٝ ٟق٤ز  ٣فٚيطم ٜاٝشيبظار اْ١بض١بدصيط ٝؿنيط اينطا ،ٟآ١نطا ثنٕ ٦عي٢ن٦اي ز٣ض اظ
زؾشطؼ ثطاي ّك٤ض٧بي ٢ٝغَن ٦سجنسي٘ ّنطز ٥اؾنز اظ ػٚٞنٝ ٦كنْالر زيٖنط دنيفض٣ي
عطح٧بي ا١شَبٗ ٢ٝبثـ ١يز ٕ ٣بظ ٢ٝغَ ٦ث ٦ثبظاض٧بي ػ٨نب ، ١ثنط٣ظ سطزينس٧بي زض ذهن٤ل
سحٌَ ؾطٝبيٕ٦صاضي٧بي ا١ؼب ٛقس ٥سبّ ٟ٤٢اؾز ض ٠ٞاي ٦ْ٢ثطذ اظ اّشكبىبر اذيط ثنطاي
زؾشيبث ثن ٦شذنبيط ػسينس ثن٤يػ١ ٥ينز ١شنبيغ ١باٝينس ّ٢٢نس٥اي ضا ثٞ٨نطا ٥زاقنش ٣ ٦اْٝنبٟ
ؾطٝبيٕ٦صاضي٧بي ػسيس ضا اظ ثي ٠ثطز ٥اؾز ثب  ٦ٞ٧ايٝ ٠كْالر ،ث٨ط٥ثطزاضي اظ ٢ٝنبثـ ا١نطغي
ح٤ظ ٥ذعض زض حبٗ س٤ؾق ٝ ٦ثبقس  ٣ثب س٤ػ ٦ث٢ٝ ٦بثـ ١ؿجشبً ٍبث٘ س٤ػ ٦ا١نطغي زض ٢ٝغَن ،٦اين٠
ض١٣س احشٞبالً ازا ٦ٝذ٤ا٧س يبىز٧ ،ط چ٢س ؾطفز آّٞ ٟشط اظ حس ا١شؾبض ذ٤ا٧س ث٤ز
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وقص مىابع اوشطي خضس دس تاميه امىيت اوشطي جُان
ثب س٤ػ ٦ث ٦آ١چ ٦زض ثرف٧بي ٍج ٚايَٝ ٠ب ٦ٙاضائنٕ ٦طزينس ،ػبيٖنب ٥حن٤ظ ٥ذنعض ضا زض
ٝقبزالر آي٢س ٥ا١طغي ػ٨ب ٟزض يِ ؾغح سحٚي٘ ّال ٝ ٟس٤ا ٟاظ ؾ ٦ػ٢جنٝ ٦ن٤ضز ثطضؾن ٣
سؼعي ٣ ٦سحٚي٘ ٍطاض زاز:
 7دبؾرٖ٤ي ث ٦سَبضبي ػ٨ب ١ثطاي ؾ٤ذز٧بي ىؿي ٣ ٚؾ ٜ٨حن٤ظ ٥ذنعض اظ شذنبيط
سٙ٤يس ا١طغي ىؿي ٚ؛
ٝ 5ؿبئ٘ غئ٤دٚشيِ ا١طغي ٝ ٣جبحض ٝطث٤ط ث ٦ا٢ٝيز ا١طغي؛
 0اٞ٧يز غئ ٤اؾشطاسػيِ يب ضٍبثز ثط ؾط ٢ٝبثـ ا١طغي  ٣ا١شَبٗ ث ٦ثبظاض٧بي ػ٨ب١
 .7پاسخگًيي بٍ تقاضاي اوشطي جُان

اظ ٢ٝؾط ا ،ٗ٣ديف ثيٝ ٢طاّع ٝقشجط ٝغبٙقبس  ٣آٝبضي ا١نطغي ٝظن٘ زثيطذب١ن ٦ا٣دنِ،
آغا١ؽ ثي٠ا ٚٚٞٙا١طغي  ٣آغا١ؽ اعالفبر ا١طغي آٝطيْب زض ٝؼ٤ٞؿ ٤ٝيس ْ١بر ظيط اؾز:
 ع  75ؾبٗ آي٢س )5336-5353( ٥اٍشهبز ػ٨ب ١ثب ٝش٤ؾظ ١طخ ضقنس ثني-0/4 ٠ 0/5زضنس ٤ٝاػ ٦ذ٤ا٧س ث٤ز زض ثطذ اظ اٍشهبز٧بي زاضاي ضقنس ؾنطيـ زض آؾنيب ٝظن٘ ٢٧نس،
چي ٣ ٠ح٤ظ ٥آؾ٦آ١ ٟطخ ضقس ثي 5/5 ٠سب  7/5زضنس ديفثي٢ن قنس ٥اؾنز ػنس)7-7( ٗ٣
ؾ٢ٝ ٜ٨بعٌ ٝرشٚو ػ٨ب ٟاظ اي ٠ضقس ضا ١كب ٝ ٟز٧س
جذيل ( )7-7متًسط سضذ ساالوٍ  GDPياقعي جُان (دسصذ)
7998-5333

5333-5373

ؾبظٝبْٞ٧ ٟبضي  ٣س٤ؾق٦

5 /9

5 /0

-5353
5373
5 /3

ا٣دِ

5 /5

4 /3

4 /3

ػ٤٨ٞضي٧بي ق٤ض٣ي

0 /8

4 /0

4 /0

زيٖنط ّكن٤ض٧بي زض حننبٗ 7/7
س٤ؾق٦

5 /5

5 /5

چي٠

7 /4

6 /0

5 /0

ّ٘ ػ٨بٟ

0/5

0/4

0/0
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 ض١٣س ضقس ٝظجز اٍشهبز ػ٨ب ، ١سَبضب ثطاي ا١طغي ضا ث٤يػ ٥زض ثرف٧بي حَ٘١ ٣ ٘ٞ١ ٣يطٕ٣ب٧٥ب اىعايف زاز ٣ ٥زض ث٢ٚس ٝسر ٝش٤ؾظ ضقس ؾبال ٦١سَبضبي ا١نطغي ثني5/8-0/5 ٠
زضنس ذ٤ا٧س ث٤ز ؾ ٜ٨ؾ٤ذز٧بي ىؿيٝ( ٚشكْ٘ اظ ١يزٕ ،نبظ  ٣شمنبٗ ؾن )ٔ٢اظ سنبٝي٠
ا١طغي ػ٨بّٞ ٟبّب ٟثبال ذ٤ا٧س ث٤ز زض ايٝ ٠يب١ ٟيز ثق٤٢ا ٟؾ٤ذز ثطسط ثنب ىبنن ٦ٚظينبزي
١ؿجز ث ٦ؾبيط حب٧٘ٝبي ا١طغيٍ٤ٝ ،قيز ّ ١٤٢ذ٤ز ضا ثب ٝش٤ؾظ ضقنس ؾنبال 7/7 ٦١زضننس
سَبضب زض سطّيت ؾجس ا١طغي ٝهطى ػ٨ب ٟثب ؾن 43 ٜ٨زضننس حينؼ ذ٤ا٧نس ّنطز اظ ١ؾنط
َٝساضي ،سَبضبي ػ٨ب١ ١يز اظ ٝ 78يٚي ٟ٤ثكْ ١٤٢ّ ٦ثٝ 93/6 ٦يٚين ٟ٤ثكنْ ٦زض ؾنبٗ
ٝ 730/5 ٣ 5373يٚي ٟ٤ثكْ ٦زض ؾبٗ  5353ذ٤ا٧س ضؾيس ّ ٦ثيبٖ١ط اىعايف ؾبال7/5 ٦١
ٝيٚي ٟ٤ثكْ ٦اؾز )(Global Energy Outlook 2000:7-9
 ٕبظ عجيق  ،ز ٝ٣ي٢ٝ ٠جنـ ا١نطغي اظ ١ؾنط ؾنطفز ضقنس سَبضنب ( دنؽ اظ ا١نطغي٧نبيسؼسيسدصيط ميط ىؿيٝ ٚظ٘ ا١طغي ٧ؿش٦اي) ٝحؿن٤ة ٝن قن٤ز سَبضنبي ػ٨نب ١ثنطاي اين٠
ؾ٤ذز ثغ٤ض ٝش٤ؾظ ؾبال 5/7 ٦١زضنس ضقس زاقش ٣ ٦ؾ ٜ٨آ ٟزض ؾجس حب٨ٚٝبي ا١نطغي ػ٨نبٟ
اظ  55زضنس ىق ٚث 56-59 ٦زضنس  ٝضؾس (ازاض ٥ثطضؾ ٧بي اٍشهبزي ٣ظاضر ١يز)7083
 ٢ٝغَ ٦آؾيب  ٣اٍيب٤١ؾي ،٦ثب دنيفثي٢ن ١نطخ ضقنس ثنبالي اٍشهنبزي عن ز٣ض-5353 ٥ 5335ث ٦س٨٢بي  %04اظ اىعايف سَبضبي ػ٨نب ١ثنطاي ١ينز ضا زض اذشينبض ذ٤ا٧نس زاقنز
ٞ٧چ٢ي ٠ع اي ٠ز٣ض ،٥ؾّ ٜ٨ك٤ض٧بي فض ٤ؾبظٝبْٞ٧ ٟبضي اٍشهبزي  ٣س٤ؾق 1٦اظ سَبضبي
ػ٨ب ١ا١طغي ث %55 ٦ذ٤ا٧س ضؾيس (ٞ٧ب)ٟ
 ثطآ٣ضز٧ب ١كب ٝ ٟز٧س ّ ٦شذنبيط ّنبى ١ينز ٕ ٣نبظ ثنطاي دبؾنرٖ٤ي ثن ٦اىنعايفسَبضبي ػ٨ب ١ثطاي اي ٠ز٢ٝ ٣جـ ا١طغي ٣ػ٤ز زاض١س زض ٤ٝضز ١يز ،حؼّ ٜن٘ شذنبيط اطجنبر
قس ٥ػ٨ب ٟثيٝ 7753-7788 ٠يٚيبضز ثكْ ٦سرٞي ٠ظز ٝ ٥ق٤ز ّن ٦ثنيف اظ  65زضننس
آ ٟيق ٢اىع ٟ٣ثط ٝ 757يٚيبضز ثكنْ ٦زض ٢ٝغَن ٦ذب٣ضٝيب١ن٣ ٦اٍنـ اؾنز  2ثنط اين ٠اؾنبؼ
ديف ثي ٝ ٢ق٤ز ٍؿٞز افؾ ٜاىعايف سَبضبي ػ٨ب ١ثطاي ١ينز س٤ؾنظ ّكن٤ض٧بي فضن٤
ا٣دِ سبٝي ٠قس ٣ ٥ؾ ٜ٨ايّ ٠ك٤ض٧ب اظ سٙ٤يس ١يز سب ؾبٗ  5353ث ٦ثيف اظ ز ٣ثطاثنط ىقٚن
(اظ ٝ 58يٚي ٟ٤ثكْ ٦ثٝ 63 ٦يٚي ٟ٤ثكْ )٦اىنعايف يبثنس افضنبي ذب٣ضٝيب١ن٦اي ا٣دنِ ثن٦

1. OECD
ّ 2ك٤ض٧بي فطثؿشب ،ٟايطا ،ٟفطاً٤ّ،يز  ٣اٝبضار ث ٦سطسيت ٝ 98 ٣ 101 ،115 ،137 ،264:يٚيبضز ثكْ ٦اظ اي ٠شذبيط
ضا زاضا ٧ؿش٢س
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س٨٢بي ٝ 45يٚي ٟ٤ثكْ ٦يب حس٣ز  73زضنس اظ سٙ٤يس ا٣دِ  47 ٣زضنس سٙ٤يس ػ٨نب ١ضا زض
اذشيبض ذ٤ا٢٧س زاقز زض ٤ٝضز ٕبظ عجيق ٝ ،يعا ٟشذبيط اطجبر قس ٥ػ٨نب ١ضا ثني745/7 ٠
سب  763سطيٚيٝ ٟ٤شط ْٝقت ثطآ٣ضز ّطز٥ا١س ثرف ٍبثن٘ سن٤ػ ٨اظ شذنبيط ٕنبظي ػ٨نب ٟزض
ح٤ظ ٥ذٚيغىبضؼ ثنب ؾن 00/6 ٜ٨زضننس ٣اٍنـ اؾنز ّكن٤ض٧بي قنٞبٗ آىطيَنب ،ض٣ؾني٣ ٦
ػ٤٨ٞضي ٧بي ػسا قس ٥اظ ق٤ض٣ي زض ح٤ظ ٥ذنعض اظ زيٖنط ٢ٝنبعٌ انن ٚزاضاي شذنبيط ٕنبظ
عجيق ػ٨ب٧ ٟؿش٢س
 ح٤ظ ٥ذعض شذبيط ١يش ٝقبزٗ ٝ 77-05يٚيبضز ثكنْ ٦ينب  7/5-0/5زضننس شذنبيطاطجبر ػ٨ب 6/5-9 ٣ ١سطيٚيٝ ٟ٤شط ْٝقت ٕبظ عجيق يب  4-5/6زضنس شذبيط ػ٨نب ١ضا زض
اذشيبض زاضز سٙ٤يس ّ١ ١٤٢يز ذعض حس٣ز زٝ ٣يٚي ٟ٤ثكْ ٦زض ض٣ظ اؾز ّ ٦سنب ؾنبٗ 5353
ثٝ 0/5-4 ٦يٚي ٟ٤ثكْ ٦زض ض٣ظ يب حساّظط  4زضنس اظ سَبضبي ػ٨ب ١ا١نطغي ذ٤ا٧نس ضؾنيس
ٞ٧چ٢ي ٠ؾ ٜ٨ح٤ظ ٥ذعض  ٣ض٣ؾي ٦اظ سٙ٤يس ػ٨بٕ ١بظ ثيف اظ  58زضنس ذ٤ا٧س ث٤ز
 آٝبض  ٣اضٍب ٛى ً٤ثر٤ث ٕ٤يبي ايٝ ٠غٚت اؾز ّ ٦ػ٨ب ٟثطاي سبٝي ٠ا١طغي ذن٤ز زضز ٣ز ٦٧آي٢سٞ٧ ٥چ٢ب ٟث ٦ذب٣ضٝيب ٦١ث٤يػ ٥ذٚيغىبضؼ ٣اثؿش ٦ذ٤ا٧س ث٤ز اظ اين١ ٠ؾنط ،حن٤ظ٥
ذعض  ٞ١س٤ا١س ػبيٖعي ٠يب ضٍيت ذٚيغىبضؼ ثبقس ،اٝب زض ّ٢بض ٝطاّع زيٖط سٙ٤يس ٝظ٘ آالؾنْب،
زضيبي قٞبٗ ٣ ،قٞبٗ آىطيَب ٝ ،س٤ا١س َ١ف  ٣ ٜ٨ٝسبطيطٕصاضي ضا زض ثبظاض ػ٨ب ١ا١نطغي ايينب
ّ٢س
 .6اص وظش مسائل طئًپلتيل اوشطي

ٞ٨ٝشطي ٠فب ٘ٝسبطيط ٕصاض ثط ؾيبؾز آٝطيْب  ٣مطة زض ٍجبٗ ٝؿنبئ٘ ػ٨نب ١ا١نطغي،
ث٤يػ ٥زض ح٤ظ٥ذعض ثحض ا٢ٝيز ا١طغي اؾز (يعزاٝ )00-08:7085 ، ١ي ٛ٤٨اي٣ ٠اغ ٥اظ ١ؾط
ؾيبؾشٞساضا ٟآٝطيْبي اي ٠اؾز ّ:٦
ا٣الً :ا١حهبض ثطذ اظ ح٤ظ٧٥بي فٞس١ ٥ؾيط ذٚنيغىنبضؼ زض سٙ٤ينس ،ثرهن٤ل دنؽ اظ
ح٤ازص  77ؾذشبٝجط  ٣اىعايف س٢يط اظ آٝطيْب زض ٢ٝغَ ،٦قْؿش ٦ق٤ز زض اي ٠ضاثغ١ ٦ينبظ ثن٦
ق٢بؾبي  ٣ؾطٝبيٕ٦صاضي زض ٢ٝبثـ  ٣ ْ٘ٞٝس٤٢ؿ ٝطاّع سٙ٤يس ٣ػ٤ز زاضز
طب١يبً :ضطيت آؾيت دصيطي سبٝي ٠ا١طغي اظ عطيٌ اذالٗ زض سٙ٤يس  ٣ا١شَبٗ حب٧٘ٝنبي ا١نطغي
ثنن ٦ثبظاض٧ننبي انننٝ ٚهننطه ّننب٧ف يبثننس(اػش٢بة اظ سْننطاض قنن٨ّ٤بي ١يش ن ٣ 7979 ،7970
)7993
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طبٙظبً :ضطيت ٝب٤١ض  ٣سبطيطٕصاضي ّك٤ض٧بي فٞنس ٥سٙ٤ينس ّ٢٢نس١ ٥ينز  ٣ؾنبظٝب٧ٟنبي
ٝطث٤ع١ ٦ؾيط ا٣دِ زض اىعايف ٢ّ ٣شطٗ ٍيٞز ١يز ّب٧ف يبثس
ضاثقبً :اي٢ٝ ٠بثـ ثه٤ضر ٢ٝغَ زاضاي س٢ن٤ؿ ١٤ٕ ٣نبٕ ١٤اظ ٙحنبػ ٢ٝغَن ٦ػنطاىينبي ،
٢ٝبثـ ٝ ٣ؿيط٧بي ا١شَبٗ ثبقس
 .8اص وظش مسائل طئً استشاتظيل

ٝ 7ؿبئ٘ ١يز ٕ ٣بظ ح٤ظ ٥ذنعض ثن ٦ث٨ب١ن ٣ ٦اثنعاضي ثنطاي آٝطيْنب ػ٨نز زذبٙنز زض
ّك٤ض٧بي ٢ٝغَ( ٦ػ٤٨ٞضي٧بي ؾبثٌ ق٤ض٣ي) ،ػٕ٤ٚيطي اظ ٕؿشطـ ١ي٤ش ض٣ؾنيٍ ٣ ٦نسضر
يبىشٝ ٠ؼسز آ٨ٝ ٣ ٟبض ايطا ٟسجسي٘ قس ٥اؾز اػطاي ؾيبؾز ٨ٝبض زٕ٣ب ٦١زض اي ٠ضاؾشب ٍبث٘
اضظيبث اؾز
 5اظ ١ؾط ض٣ؼ ٧ب ،سالـ ان ٚآٝطيْب ايؼبز يِ ٤١اض ا٢ٝيش زض اٝشساز زضيبي ٝسيشطا١ن٦
ث ٦ؾٞز قطً  ٣زض ػ٤٢ة ض٣ؾي ٦اؾز آ٨١ب ٝقشَس١س فب ٘ٝان ٝ ٦ّ ٚس٤ا١س ث ٦سحَنٌ اين٠
ذ٤اؾش ٦آٝطيْب ّ٢ّ ِٞس٢ٝ ،بثـ ٝؿب ٦ٙا١طغي اؾز
ثب س٤ػ ٦ثٙ٤ٝ ٦ي٧ ٦بي ٕيش ٦قسّ ،٥كن٤ض٧بي مطثن ثن٤يػ ٥اينبالر ٝشحنس ٥دنؽ اظ ىط٣دبقن
ق٤ض٣ي فالٍ ٦ذبن ث ٦ح٤ظ ٥ذعض ٢ٝ ٣بثـ ا١طغي آ ٟديسا ّطز ٥ا١س اي ٠فالٍ ٣ ٦س٤ػ ،٦قطايظ
ػسيسي ضا زض ٢ٝغَ ٦ث٤ػ٤ز آ٣ضز ٥اؾز ّ ٦زض ازثيبر ٝطؾ ٛ٤اظ آ ٟث« ٦ثبظي ثنعضٓ ػسينس»
يبز ّطز٥ا١س (ٞ٧ب)47-45،ٟ
طشحَاي جزب ي اوتقال اص مسيش ايشان
ػ٤٨ٞضي اؾنال ٝاينطا ٟثنب اؾنشيبز ٥اظ اْٝب١نبر ٤ٝػن٤ز ذن٤ز افن ٜاظ ذغن٤ط ٙ٤ٙن،٦
دباليكٖب٧٥ب ،ث٢بزض  ٣اؾْ٧٦ٚبي سرٚي ٣ ٦ثبضٕيطي  ٣ايؼبز سبؾيؿبر ػسيس زض قٞبٗ ّك٤ض (ث٢نسض
ْ١بن)،ثطاي ػصة  ٣ا١شَبٗ ٢ٝبثـ ا١طغي ذعض عطح٧بي ٝشقسزي ١ؾيط ؾن٤آح (ٝقب٣ضن ،)٦ا١شَنبٗ
ٝؿشَي ٜثب اؾشيبز ٥اظ ذغ٤ط ٤ٝ ٦ٙ٤ٙػ٤ز ،احساص ذظ ٙ٤ٙنٍ ٦عاٍؿنشب -ٟسطّ٢ٞؿنشب -ٟاينطا٣ ٟ
احساص دباليكٖب ٥زض قٞبٗ ضا زض زؾش٤ض ّبض ذ٤ز ٍطاض زاز ٥اؾز
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سًآپ(معايضٍ) وفت

زض عطح ؾ٤آح ،ايطا١ ٟيز ّك٤ض٧بي ٍعاٍؿشب ٣ ٟسطّ٢ٞؿنشب ٟضا دنؽ اظ سح٤ين٘ زض
ث٢سض ْ١ب  ٣سهيي ٦زض دباليكٖب٧ ٥بي س٨طا ٣ ٟسجطيع زض ٢ٝبعٌ قٞب ٙذ٤ز ٝهنطه ٝن ّ٢نس ٣
ٝقبزٗ آ١طا زض ذٚيغىبضؼ ث ٦ايّ ٠ك٤ض٧ب سح٤ين٘ ٝن ز٧نس اين ٠عنطح زض ٝ 0طحٚن ٦ا١ؼنبٛ
ٕ ٝيطز
زض ٝطح ٦ٚا ،ٗ٣ايطا ٟثب ٧عي٦٢اي ٝقنبزٗ حنس٣ز ٝ 433يٚين ٟ٤زالض ٤ٝىنٌ ٕطزينس ثنب
ديٞبْ١بضي قطّز٧بي چي١ ٢ؿجز ثن ٦احنساص اؾنْ٧٦ٚنبي سرٚين ،٦ايؿنشٖب٧٥نبي دٞذنبغ ٣
سطٝي٢بٗ ١يش ْ١ب ث ٦ؽطىيز ٝ 5يٚي ٟ٤ثكْ ٣ ٦ذظ ْ١ ٦ٙ٤ٙب -س٨طا ٟث ٦عنّ 053 ٗ٤يٚنٝ٤شط
ثب ؽطىيز ٧ 073عاض ثكْ ٦زض ض٣ظ اٍساٞ١ ٛبيس اي ٠ذظ  ٦ٙ٤ٙزض آ٣ضي٘  5334س٤ؾنظ ؾنيس
ٝحٞس ذبس ٞضئيؽ ػ٤٨ٞض ٍ٣ز ايطا ٟضؾٞبً اىششبح ٕطزيس زض اي ٠ؾبٗ ،اينطا ٟض٣ظا١ن733 ٦
٧عاض ثكْ١ ٦يز ّك٤ض٧بي ض٣ؾيٍ ،٦عاٍؿشب ٣ ٟسطّ٢ٞؿشب ٟضا اظ دبيبْ١ ٦١ب ؾ٤آح ّنطز حؼنٜ
ؾ٤آح زض ١ي ٦ٞز ٛ٣ؾبٗ  7085ث٧ 753 ٦عاض ثكْ ٦زض ض٣ظ  ٣زض حبٗ حبضط ث ٦حس٣ز 533
٧عاض ثكْ ٦زض ض٣ظ اىعايف يبىش ٦اؾز ايطا ٟزض ١ؾط زاضز سب دبيب ٟؾبٗ  7086حؼ ٜؾ٤آح ضا
ث٧ 053 ٦عاض ثكْ ٦زض ض٣ظ اىعايف ز٧س ّ ٦اينَٝ ٠نساض ١ينز ٝقنبزٗ ؽطىينز ز ٣دباليكنٖب٥
س٨طا ٣ ٟسجطيع اؾز
زض ٝطح ٦ٚز ،ٛ٣ؽطىيز ذظ ْ١ ٦ٙ٤ٙب  -س٨طا ٟثب احساص ينِ ذنظ ٙ٤ٙنٝ ٦ن٤اظي اىنعايف
يبىش ٦يب اظ عطيٌ ث٢سض ا١ع ٙثب احساص ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙػسيسي اْٝب ٟا١شَبٗ ٧ 463عاض ثكْ ٦زيٖنط
اظ سٙ٤يسار ١ينز حن٤ظ ٥ذنعض ثن ٦س٨نطا ٟىنطاٝ ٜ٧ن قن٤ز ،اينَٝ ٠نساض ١ينز ٝقنبزٗ ؽطىينز
دباليكٖب٧٥بي اضاُ  ٣اني٨ب ٟاؾزٙ ،صا ذغ٤ط ٤ٝ ٦ٙ٤ٙػ٤ز ثي ٠س٨طا – ٟاضاُ  ٣س٨نطا -ٟانني٨بٟ
ٝقْ٤ؼ ٕكش ٣ ٦ثب اىعايف ؽطىيز اين ٠ذغن٤ط ،ذن٤ضاُ آ٨١نب اظ ١ينز حن٤ظ ٥ذنعض سنبٝي٠
 ٝق٤ز ٝؼ٤ٞؿ فٚٞيبر ى ً٤ع زٝ ٣طح ٝ ٦ٚس٤ا١س ٧ 873عاض ثكْ١ ٦يز ح٤ظ ٥ذعض ضا ثن٦
دباليكٖب٧٥بي چ٨بضٕب ٦١زض ثرف ٧بي ٝطّنعي  ٣قنٞب ٙاينطا٢ٝ ٟشَن٘ ٞ١ن٤ز ٣ ٥ثنٝ ٦هنطه
زاذ ٚثطؾب١س  ٣ػ٤٨ٞضي اؾال ٝايطا ٟاظ ١يز ػ٤٢ة ّك٤ض ث ٦ف٤٢اٝ ٟقن٤و ثن ٦ذطينساضاٟ
ّك٤ض٧بي ح٤ظ ٥ذعض سح٤ي٘ ز٧س يب ث٨بي آٟضا ثذطزاظز ،اين٤ٝ ٠ضن٤ؿ ؾنجت ذ٤ا٧نس قنس سنب
٧عي ٦٢ح١ ٘ٞيز اظ ػ٤٢ة ثطاي سنصي ٦دباليكٖب٧٥بي چ٨بضٕب ٦١نطى٦ػ٤ي قس١ ٣ ٥ينع اينطاٟ
ثش٤ا١س ؾغح نبزضار ذ٤ز ضا زض ػ٤٢ة حيؼ ّ٢س ْ١ش ٜ٨ٝ ٦اي ٠اؾنز ّن٧ ٦عي٢ن ٦ؾن٤آح اظ
عطيٌ ايطا ٟحساٍ٘  73زالض زض ٧ط س ٠اضظاٟسط اظ ؾبيط ٝؿيط٧ب ٝظ٘ ض٣ؾي ٣ ٦ثبّ - ٤ػيحنبٟ
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اؾز (نيطي )67-68:7080،ثب سهٞي ٜايطا ٟثطاي ؾبذز يِ اؾْ ٦ٚىً٤اٙقنبزٝ ٥نسض ٟظينط
زضيبي زض ّو زضيبي ذعض ّ ٦اْٝب ٟدٕ٤ٚ٨يطي ١يزّنف٧نبي منٗ٤ديْنط ٧ 60نعاض س٢ن ضا
ىطا٢ّ ٝ ٜ٧س٧ ،عي٧ ٦٢بي ا١شَبٗ ١يز ذب ٛذعض اظ عطيٌ ايطا ٟثبظ ّ ٜ٧ب٧ف يبىشنٍ ٣ ٦بثٚينز
ضٍبثز آ١طا ثب ذظ  ٦ٙ٤ٙثبّ -٤ػيحب ٟاىعايف  ٝز٧س (ض٣ظ١ب ٦ٝقطً )7085/0/57،اي٤ٝ ٠ضن٤ؿ
ػصاثيز ٝؿيط ايطا ٟضا ثطاي ّك٤ض٧بي ح٤ظ ٥ذعض اىعايف  ٝز٧س  ٣ثٞ٧ ٦نب١ ٟؿنجز ذكنٜ
َٝبٝبر آٝطيْبي ضا ثط ٝاٖ١يعز سب آ١ؼب ّ ٦يِ َٝب ٛضؾ٣ ٞظاضر ا٤ٝضذبضػ ٦آٝطيْب ٖ١طا١ن
ذ٤ز ضا اظ دط٣غْ١ ٥ب اثطاظ زاقش ٣ ٦آ ٟضا ثن ٦قنطّز٧نبي چي٢ن ديٞبْ١نبض دنط٣غ ٥اثنطاظ ّنطز٥
اؾز (ٕبض٣ض )777-776:7080،اظ ؾ٤ي زيٖط ٤١ض ؾٚغب١ ٟؾطثبيو ضئنيؽػ٨ٞن٤ض ٍعاٍؿنشبٟ
ٝقشَس اؾز زض حب ٦ّ ٙضا ٥ايطا ٟثطاي ا١شَبٗ ١يز ّك٤ض٧بي ٢ٝغَ ٠ْٞٝ ٦اؾز ػبٙجشطي٣ ٠
ػصاةسطيٝ ٠ؿيط ثطاي نبزضار ١يز ٍعاٍؿشب ٣ ٟحش ث٨شط اظ ثبّ -٤ػيحب ٣ ٟث٨شط اظ چني٣ ٠
ض٣ؾي ٦ثبقس ،ث٨شطي ٠ضا ٥ذط٣ػ ثطاي ٝب ١يع ٧ؿز (ٞ٧ب)776، ٟ
زض ٝطح ٦ٚؾ ،ٛ٤ثب سبٝي ٠ؽطىيز چ٨بض دباليكٖبٝ ٥طّعي ايطا ٟاظ عطينٌ ؾن٤آح ١ينز
زضيبي ذعض ،ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙاي ّ١ ٦يز ٤ٝضز ١يبظ اي ٠دباليكٖب٧٥ب ضا اظ ٢ٝبعٌ ١يز ذيعػ٤٢ة ث٦
ؽطىيز ٧ 873عاض ثكْ ٦سبٝي٢٢ّ ٝ ٠س ،آظاز ٕكش ٣ ٦زض ن٤ضر احنساص ينِ ذنظ ٙ٤ٙن ٦اظ
ٝطظ٧بي قٞب ٙث ٦اني٨ب ٣ ٟاضاُ ث ٦عّ 533 ٗ٤يٝ٤ٚشط ٝ ٣قْ٤ؼ ّطزٝ ٟؿنيط ذنظ ٙ٤ٙن٦
٤ٝػ٤ز ث ٦ػ٤٢ة ،اْٝب ٟنس٣ض ٝؿشَي٧ 873 ٜعاض ثكْ ٦زيٖنط اظ سٙ٤ينسار ١ينز ّكن٤ض٧بي
ح٤ظ ٥ذعض ث ٦دبيب٧٦١بي ػ٤٢ة ايطا ٟزض ذبضُ ىطإ ٝ ٜ٧طزز
ساخت پااليطگاٌ

عطح زيٖطي ّ ٦ثغ٤ض ػسي ٤ٝضز س٤ػ ٦ايطا ٟاؾز ٝ ٣غبٙقبر اٙ٣ي ٦آ١ ٟينع ا١ؼنب ٛقنس٥
اؾز ،ؾبذز حساٍ٘ يِ دباليكٖب ٥ثب ؽطىيز ٧ 533عاض ثكْ ٦زض ض٣ظ زض ْ١ب ثطاي سهيي١ ٦ينز
زضيبىش اظ ّك٤ض٧بي ح٤ظ ٥ذعض  ٣سٙ٤يس ىطآ٣ضز٧٥بي ١يشن ٝن٤ضز ١ينبظ ٢ٝنبعٌ قنٞبّ ٙكن٤ض
اؾز زض ن٤ضس ّ ٦ايطا ٟثر٤ا٧س ٍسضر ضٍبثزدصيطي ذ٤ز ضا زض ثطاثط ذظ  ٦ٙ٤ٙثنبّ - ٤ػيحنبٟ
ٝ ٣ؿيط٧بي ز يٖط اىعايف ز٧س ،ث٨شطيٕ ٠عي ٦٢ؾبذز دباليكٖب ٥زض ٝبظ١سضا ٟاؾنز سنب ثش٤ا١نس
ثٞ٨طا ٥عطح ؾ٤آحَٝ ،بزيط ٍبث٘ س٤ػ ٨اظ ١يز ّك٤ض٧بي ٢ٝغَ ٦ضا ػصة ٞ١بيس ثب اي ٠حبٗ،
زض ٕعيٝ ٦٢طث٤ط ث ٦احساص دباليكٖب ٥زض قٞبٗ ،ثبيؿش ضاثغ ٦ثي ٠ا٢ٝيز ا١طغي  ٣زيٖط ا١ن٤اؿ
ا٢ٝيز ثره٤ل ضط٣ضر٧بي حيؼ ٝحيظظيؿز ثغ٤ض يْؿب٤ٝ ٟضز س٤ػٍ ٦طاض ٕيطز
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زض ّ٢بض عطح٧بي شّط قسٍ ٥ج ٦ّ ٚزض ٨١بيز  ٝس٤ا١س ثيف اظ ٝ 7/8يٚي ٟ٤ثكنْ١ ٦ينز
زض ض٣ظ ضا اظ ح٤ظ ٥ذعض ػصة  ٣ثٝ ٦هطه زاذ ٚايطا ٟثطؾب١س يب ث ٦ثبظاض٧بي ػ٨ب ١نبزض ٞ١بيس،
عطح  ٜ٨ٝزيٖط ايطا ٟزض ظٝي ٦٢ا١شَبٗ ١يز ح٤ظ ٥ذعض احساص ذظ  ّ ٦ٙ٤ٙس آي اؾز اينطاٟ
 ٣سطّ٢ٞؿشب ٟزض اّشجط ٤ٝ 7997اىَز ٤ٞ١ز١س ّّ ٦بض اْٝبٟؾن٢ؼ اين ٠ذنظ ٙ٤ٙن ٦س٤ؾنظ
قطّز س٤سبٗ ىي٢باٙو ا١ؼبٕ ٛيطز ثط اؾبؼ ٝغبٙقبر اٙ٣ي ٦ا١ؼب ٛقس ،٥ؾطٝبي٤ٝ ٦ضز ١ينبظ اين٠
ذظ  ٦ٙ٤ٙثغّ 5573ٗ٤يٝ٤ٚشط اظ ح٤ظ ٥سٖ٢يع زض ٍعاٍؿشب ٟسنب ػعينط ٥ذنبضُٝ 7/5 ،يٚينبضز
زالض  ٣ؽطىيز ا١شَبٗ آ ٟيِ ٝيٚي ٟ٤ثكْ ٦زض ض٣ظ اؾز ،اٝب ثب حنساٍ٘ ٧ 033نعاض ثكنْ ٦زض
ض٣ظ اظ ١ؾط ثبظٕكز ؾطٝبي١ ٦يع ؾ٤زآ٣ض س ٝ َٚق٤ز اي ٠عنطح ٞ٧چ٢ني٧ ٠عي٢ن ٦ا١شَنبٗ ضا
حساٍ٘ ثكْ٦اي  7/73زالض اضظا١شط اظ ؾبيط ٝؿيط٧ب ذ٤ا٧س ّنطز ٍعاٍؿنشب ٣ ٟسطّ٢ٞؿنشب ٟثنب
س٤ػ ٦ث ٦اي١ ٦ْ٢يز ثب ٥٤َٙآ٨١ب زض ؾ٤اح٘ قنطٍ ذنعض ٝشٞطّنع اؾنز ،ثنب ننطى٦سنطي ٠ضا ٥ضا
احساص ذظ ٝ ٦ٙ٤ٙؿشَي ٞث ٦ؾ٤ي ايطا ٝ ٟزا٢١س ،اٝب آ١چ ٦ثبفض  ٝق٤ز َٝنط ٟ٣ثن ٦ننطى٦
ث٤زٝ ٟؿيط ايطا١ ٟبزيسٕ ٥طىش ٦ق٤ز ،سحطي٧ٜبي آٝطيْنب فٚين ٦اينطا ٟاظ ظٝنب ٟننس٣ض ىطٝنبٟ
زٙ٣ز ّٚي٢ش ٟ٤زض ؾنبٗ  7995اؾنز ىطٝنبّ ١ن ٦قنطّز٧نبي آٝطيْنبي ضا اظ سؼنبضر ٣
ؾطٝبيٕ٦صاضي ثب ايطا ٟثبظ  ٝزاضز اٝب اظ آٜ٨ٝ ٟسط ،سه٤يت اليحٍ ٦ب ٟ٤١سحنطي٧ٜنبي اينطا٣ ٟ
ٙيج ٤ٝؾ ٛ٤ث ٦زاٝبس ٤زض ا٣ر  7996ث٤ز ّ ٦قطّش٨بي ذبضػ ضا اظ ؾطٝبيٕ٦نصاضي ثنيف اظ
ٝ 53يٚي ٟ٤زالض زض ن٢بيـ ١يز ٕ ٣بظ ايطا ٟثبظ  ٝزاضز  ٣ث ٦ظفٕ ٜعاضـ ػن ضاثي٢ؿن ٟ٤ثن٦
ّٞيش ٦ض٣اثظ ذبضػ ٝؼٚؽ ؾ٢ب ،ثبفض قس ٥اؾز سب ايبالر ٝشحس ٥ؾنطٝبي ٦ؾيبؾن ٝ ٣نبٙ
ٖ٢٧يش ضا ثطاي ث ٦ا١ع٣ا ّكب١س ٟايطا ٟنطه ّ٢س )(J.Robinson,2000
ث غ٤ض ّٝ ٚؿيط ايطا ٟث ٦زٙين٘ ٍ٤ٝقينز ػنطاىينبي ٢ٝحهنط ثينطز  ٣ثطذن٤ضزاضي اظ
ظيطؾبذز٧بي ٢ٝبؾت  ٣سؼطث ٦ث٢ٚس ٝسر زض ا٤ٝض ١يز ٕ ٣بظ ،فال ٥٣ثط اضظا ٟثن٤ز ،ٟا٢ٝينز ٣
ّ٤سب ٥ث٤ز١ ،ٟؿجز ث ٦ؾبيط ٝؿيط٧بي ٤ٝػ٤ز يب ثب ٥٤َٙيِ ثطسطي ثؿيبض  ٜ٨ٝزاضز  ٣آ ٟايْ٢ن٦
٢ٝبعٌ قٞب ٙايطا ٟث بظاض دط ٝهنطه ٝ ٣غٞئ٢ن ثنطاي ١ينز (ٕ ٣نبظ) حن٤ظ ٥ذنعض ٝحؿن٤ة
 ٝق٤ز ثب اي ٠حبٗ ،فال ٥٣ثط ٝكْالر ١بق اظ ٝربٙيز٧نبي ؾيبؾن  ٣سحطي٨ٞنبي آٝطيْنب،
ٝؿيط ايطا ٟثب چبٙف٧ب ٝ ٣كْالس اظ ٍجي٘ :ضط٣ضر ا١ؼب ٛسنييطار زض دباليكنٖب٧٥نبي اضاُ ٣
اني٨ب ٟثطاي اؾشيبز ٥اظ ١يز ؾٙ٤ي٤ضزاض ح٤ظ ٥ذعض ١ ،يبظ ث ٦اذنص سضنٞي٧٠نبي الظ ٛاظ ؾن٤ي
سٙ٤يسّ٢٢سٕب٢ٝ ٟغَ ٣ ٦ػصة ؾطٝبي ٦الظ ٛثطاي اػطاي اي ٠عطح٧ب ٤ٝاػ ٦اؾز
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وتيجٍگيشي
ىط٣دبق اسحبز ق٤ض٣ي ،فال ٥٣ثط اي ٦ْ٢ث ٦سٙ٤س ّك٤ض٧بي ٝؿشَ٘ ػسينسي زض ٢ٝغَن٦
٢ٝؼط قس ،يِ ديبٝس  ٣ ٜ٨ٝاؾشطاسػيِ ١يع زاقز  ٣آ٣ ٟاضز ّنطز ٟحن٤ظ ٥ذنعض ثنٝ ٦جبحنض
غئ٤دٚشيِ ا١طغي زض ٢ٝغَ ٣ ٦ػ٨ب ٣ ٟسجسي٘ آ ٟثّ ٦ب ٟ٤١ضٍبثز ثيٍ ٠سضر٧نبي ٢ٝغَن٦اي ٣
ىطا٢ٝغَ٦اي ث٤ز زض يِز ٦٧دؽ اظ ىط٣دبق ٝكرم ٕطزيس ّ ٦اي٢ٝ ٠غَ ٦زاضاي ثعضٕشنطي٠
٢ٝبثـ ق٢بذش ٦قس ٥اؾز ّ ٦زض آذطي ٠سالـ ثكط ثطاي ضؾيس ٟث٢ٝ ٦بثـ ثيكنشط  ٣زضاظ ٝنسر
ا١طغي ىؿيّ ٚكو قس ٥اؾز ثب اي ٠حبٗ ٞ٧بٕ ٦ّ ٦١٤ٖ١يش ٦قس ٢ٝبثـ ا١طغي ذنعض ثنب سٞنبٛ
ثحض٧ب  ٣ثعضٕٞ٢بي ٧ب ،حساّظط  0/5زضنس شذبيط اطجبر قس١ ٥يز  6 ٣زض نس شذنبيط اطجنبر
قسٕ ٥بظ عجيق ػ٨ب ٟضا سكْي٘  ٝز٧سٙ ،صا  ٦١آ١چ٢ب ٟظيبز اؾز ّ ٦ثر٤ا٧س ٤ٝاظ١ن ٦شذنبيط
ا١طغي زض ػ٨ب ٟضا ث١ ٦يـ ٢ٝغَ ٦سنييط ز٧س  ٦١ ٣سٙ٤يس  ٣نبزضار آ ٟزض حنسي اؾنز ّن ٦ثنط
ثبظاض ض٣ث ٦ضقس سَبضب ثطاي ا١طغي ىؿي ٚزض ػ٨ب ٟسبطيط سقيي٢٢ّ٠س ٥اي ثنط ػنبي ثٖنصاضز زض
حبٗ حبضط ّ٘ سٙ٤يس ١يز ٢ٝغَٝ 5 ٦يٚي ٟ٤ثكْ ٦زض ض٣ظ اؾز ّن ٦حنس٣ز ٝ 7/6يٚين ٟ٤آٟ
نبزض  ٝق٤ز  ٣ثطاي ضؾيس ٟث ٦سٙ٤يس ٝ 0/5-4يٚي ٟ٤ثكْ ٦زض ض٣ظ حساٍ٘ سب ؾنبٗ 5375
ثبيس نجط ّطز ّ ٦زض آ ٟظٝب ٜ٧ ٟايٝ ٠يعا ٟسٙ٤يس إط ٞ٧ن ٦آ ٟننبزض قن٤ز ،س٨٢نب  4زضننس
سَبضبي ػ٨ب ١ضا سبٝي ٠ذ٤ا٧س ّطز ٙصا ؾ٤اٗ ان ٚاي ٠اؾز ّ ٦چ ٦فنب ٚٝثبفنض ٝشٞطّنع
قس ٟؾطٝبي٧ ٦ب٧ ،ؼ ٛ٤قطّش٨بي ١ ٜ٨ٝيش  ٣ثط٣ظ ّكنْٞف٧نب  ٣ضٍبثنز٧نبي ػنسي ثني٠
ثبظيٖطا٢ٝ ٟغَ٦اي  ٣ىطا٢ٝغَ٦اي زض ح٤ظ ٥ذعض  ٣آؾيبي ٝطّعي قس ٥اؾز؟
زض دبؾد ثبيس ٕيز اظ ١ؾط آٝطيْب ،اض٣دب  ٣زيٖط ٝهطه ّ٢٢نسٕب ٟفٞنس ٥ا١نطغي ٝظن٘
غاد ٣ ٠چي ٦ّ ٠ث٤١ ٦ف ث ٦ا١طغي ذب٣ضٝيبٝ ٦١شْ ٧ؿش٢س٣ ،ػ٤ز ٙ٤ٝي٧٦بي ٤ٝطط ثنط ا٢ٝينز
ا١طغي  ٣سقسز ٢ٝبثـ ثطاي ّب٧ف اسْبن ث١ ٦يز ٕ ٣بظ ذٚيغىبضؼَ١ ،ف اؾبؾ  ٣سقيي٢٢ّ ٠س٥
زض سقيي ٠ذظ ٝك ا١طغي آ١ب ٟزاضز ٣اٍقيز اي ٠اؾز ّ ٦زضيبي قٞبٗ ّن ٦اّ٢ن ٟ٤يْن اظ
ٜ٨ٝسطي٢ٝ ٠بثـ سبٝي ٠ا١طغي اض٣دب ٝحؿ٤ة  ٝق٤ز ،ضىش ٦ضىش ٦ثقٚز ّب٧ف شذنبيطٍ٤ٝ ،قينز
ذ٤ز ضا اظ زؾز ٝيس٧س  ٣زض آي٢س ٥ثرف  ٞ٨ٝاظ سَبضب ثطاي ا١طغي زض اض٣دب ثبيؿش اظ ٢ٝنبثـ
زيٖط سبٝي ٠ق٤ز ثب س٤ػ ٦ث ٦ثحطاٍ ٟغـ نبزضار ٕبظ ض٣ؾي ٦ث ٦اّطايٕ ٣ ٠طػؿنشب ٟزض ؾنبٗ
٤ٝ ، 5335ض٤ؿ ٝش٤٢ؿ ؾبذش٢ٝ ٠بثـ ا١طغي ٝن٤ضز س٤ػن ٦ػنسي ّكن٤ض٧بي ٝهنطه ّ٢٢نس٥
اض٣دبئ اؾز چطا ّ ٦اي٠زّ ٣ك٤ض زض ٝؿيط سطا١عيز آ١بٍ ٟطاض ٕطىش٦ا١س اظ ؾن٤ي زيٖنط غادن٠
 ٜ٧سالـ زاضز ثب حض٤ض زض دط٣غ٧ ٥بي ١يش زضيبي ذعض  ٣قطً ض٣ؾي ،٦ػطينب ٟآسن ١ينز ٣
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ا١طغي ذ٤ز ضا سضٞيّ ٠طز ٣ ٥اظ ٣اثؿشٖ  85زضنسي ث ٦ح٤ظ ٥ذب٣ضٝيب١ن ٦ثْب٧نس اٝنب ثنطاي
آٝطيْبٜ٨ٝ ،سطي ٠فب ٘ٝسبطيطٕصاض ثط ؾيبؾز ٢ٝغَ ٦اي آ ٟزض ح٤ظ ٥ذعض  ٣آؾنيبي ٝطّنعي ضا
ثبيس زض اؾشطاسػي ا٢ٝيز ا١طغي  ٣ؾيبؾز ٨ٝبض زٕ٣ب ٦١ايّ ٠ك٤ض ذالننّ ٦نطز زض چنبضچ٤ة
اي ٠ؾيبؾز ،آٝطيْب ا٧ساه ظيط ضا زض ٢ٝغَ ٦ز١جبٗ ٢ّ ٝس:
 7قْؿش ٠ا١حهبض سٙ٤يس زض ثطذ اظ ح٤ظ٧٥بي فٞس١ ٥ؾينط ذٚنيغ ىنبضؼ ،ثرهن٤ل
دؽ اظ سح٤الر  77ؾذشبٝجط ّ ٦ضيكن٧ ٦نبي ىْنطي  ٣فٚٞن آ١نطا ثبينس زض ثغنّ ٠كن٤ض٧بي
١يزذيع ٢ٝغَ ٣ ٦احؿبؼ ا١عػبض  ٣س٢يط اظ آٝطيْب ػؿشؼّ ٤طز
ّ 5ب٧ف ضطيت آؾيتدصيطي سبٝي ٠ا١طغي ػ٨ب ٟاظ عطيٌ اذنالٗ زض سٙ٤ينس  ٣ا١شَنبٗ
ث ٦ثبظاض٧بي ٝهط (اػش٢بة اظ سْطاض ق٧ُ٤بي ١يش )7993 ٣ 7979 ،7970
ّ 0ب٧ف ضطيت ٝب٤١ض  ٣سبطيطٕصاضي ّك٤ض٧بي فٞس ٥سٙ٤يس ّ٢٢س١ ٥يز  ٣ؾبظٝب٧ٟنبي
ٝطث٤ط ٝظ٘ ا٣دِ زض اىعايف ّ٢شطٗ ٍيٞز ١يز
 4اػطاي ؾيبؾز ٨ٝبض زٕ٣ب ٦١فٚي ٦ض٣ؾي ٣ ٦ايطا ٟثب س٤ػ ٦ث ٦اي ٦ْ٢ث١ ٦ؾط آٝطيْب ا١شَنبٗ
١يز ٕ ٣بظ اظ عطيٌ ض٣ؾي٤ٝ ،٦ػت ثطذ٤ضزاضي ايّ ٠ك٤ض اظ س٤اٍ ٟبث٘ ٝالحؾن٦اي ثنطاي افٞنبٗ
ىكبض ثط ّك٤ض٧بي ٢ٝغَ ٝ ٦ثبقس احساص ذظ  ٦ٙ٤ٙاظ ايطا١ ٟيع ثسٙي٘ اذشالىبر ؾيبؾ زا٢ٝن٦
زاض زّ ٣ك٤ض  ٣اْٝب ٟسَ٤يز ح٤ظ ٥ذٚيغىبضؼ ،ثب ؾيبؾز ّ ٚآٝطيْب ٝربٙو اؾز
ثب س٤ػ ٦ثٙ٤ٝ ٦ي٧٦بي ى ٝ ،ً٤س٤ا ٟفالٍ ٦ذبل آٝطيْب ثن٢ٝ ٦نبثـ ا١نطغي ذنعض ضا ٝن٤ضز
سحٚي٘  ٣اضظيبث ٍطاض زاز ث ٦افشَنبز ثطذن اظ سحٚيٖٚنطا ،ٟاظ ٝن٤اضز ىن ً٤اي١٤ٖ٢ن ٦اؾنش٢جبط
 ٝق٤ز ّ ٦انطاض ٣اقٖ٢ش ٠ثطاي ّ٢بض ٕصاضز ٟايطا ٟاظ ثحض ا١نطغي ذنعض ثيكنشط اظ آْ١ن ٦ثن٦
ٝالحؾبر ؾيبؾ  ٣س٢ف زض ض٣اثظ زّ ٣ك٤ض ٝطث٤ط ق٤ز سب حس ظيبزي ثٝ ٦ؿب ٦ٙفنس ٛسٞبين٘
آٝطيْب ثطاي سَ٤يز ػبيٖب ٥ذٚيغ ىبضؼ ثنبظ ٝن ٕنطزز (زَ٧نب )93،ٟثبينس س٤ػن ٦زاقنز ّن٦
ؾيبؾش٨بي اٝطيْب زض اضسجبط ثب ٝؿبئ٘ ا١طغي ذعض ،إطچ ٦ث ٦ضطض ّكن٤ض٧بي ٝظن٘ ض٣ؾني٣ ٦
ايطا ٟث٤ز ،٥اٝب ث١ ٦يـ ّك٤ض٧بي ٢ٝغَ١ ٜ٧ ٦ج٤ز ٥اؾز ثطذ ٝقشَس١س ّٝ ٦ؼ٤ٞفن ٦ضىشنبضي
آٝطيْب زض ح٤ظ٢ٝ ٥بؾنجبر ا١نطغي ذنعض ،فٞنالً ؾن ٦دن آٝنس انن : ٚفنس ٛسحنطُ ػنسي زض
ث٨ط ٥ثطزاضي ،سعضيٌ ضٍبثز زض ٢ٝغَ ٣ ٦حبقي٦اي قس ٟآ ٟزض ١ؾب ٛثي٠ا ٘ٚٞٙضا ثٞ٨طا ٥زاقنش٦
اؾز  ٦ٞ٧ ٣اي٧٠ب ثق٤٢ا٤ٝ ٟا١ق ثط ؾط ضا ٥ث٨ط٥ثنطزاضي اظ ٢ٝنبثـ ا١نطغي ٢ٝغَن ٦ذ٤زٞ١نبي
٢ّ ٝس

 /72فصلىامٍ آسياي مشمضي ي قفقاص ،ضماسٌ  ،26تابستان7830

ٝغبٙق ٦ثيف اظ يِز ٦٧ؾيبؾز ٢ٝغَ١ ٦كب ٝ ٟز٧س ّ ٦ح٤ظ ٥ذعض ،ثره٤ل دؽ اظ
اقنبٗ فطاً اظ ّب ٟ٤١س٤ػ ٦ثي٠ا ٚٚٞٙذبضع قس ٣ ٥ثبظي ثعضٓ ػسيس ث ٦دبينب ٟذن٤ز ١عزينِ
قس ٥اؾز زض اي ٠ضاؾشب ،فال ٥٣ثط ؾيبؾز٧بي ضىشبضي آٝطيْب ،ف٤ا١ ٚٝؾينط ٣ضنقيز ١باٝينس
ّ٢٢س ٥اّشكبىبر ػسيس ،سسا٢ٝ ٛ٣بظفبر ٍ٢ٝ ٣ ٝ٤غَ ٦ايٝ ٣ ،ؿبئ٘ حَٝ ٍ٤ظ٘ ضغي ٜحٍَ٤
زضيبي ذعض ١يع زض حبقي١ ٦كي٢ٝ ٢غَ٤ٝ ٦طط ث٤ز٥ا١س (ؾؼبز د٤ض )734:7080،اي٣ ٠ضنقيز
٧كساضي ثطاي ّك٤ض٧بي سٙ٤يس ّ٢٢س١ ٥يز ٕ ٣بظ ح٤ظ ٥ذعض اظ يِ ؾٍ ٣ ٤سضر٧بي ٢ٝغَ٦اي
ٝؿيط سطا١عيز سٙ٤يسار ا١طغي آ٨١ب ث ٦ثبظاض٧بي ػ٨ب( ١ث٤يػ ٥اينطا ٣ ٟض٣ؾني )٦اظ ؾن٤ي زيٖنط
 ٝثبقس سب اػبظ١ ٥س٢٧س ؾيبؾز٧بي آٝطيْب سقيي٢٢ّ ٠س٢ٝ ٦ٞ٧ ٥بؾجبر ٢ٝغَ ٦ثبقس زض ع
ز٣ضا ٟثقس اظ ىط٣دبق  ،ايطاّ ٣ ٟك٤ض٧بي ٢ٝغَ ٦ثب ض٣ـ٧بي ٝرشٚو چبٙف٧بي ايؼنبز قنس٥
س٤ؾظ آٝطيْب زض ح٤ظ ٥ا١طغي ضا سب حس٣زي ٝسيطيز ّطز٥ا١س ّ ٦اظ آ ٟػ ٝ ٦ٚٞس٤ا ٟث ٦اػطاي
عطح ؾ٤آة ١يز  ٣احساص ذظ ٕ ٦ٙ٤ٙبظ سطّ٢ٞؿشب ٟثّ ٦طزّ٤ي اقبضّ ٥طز
ض٣ؾي١ ٦يع فٚيطم ٜػبيٖب ٥ذ٤ث ّ ٦زض ظٝي ٦٢شذنبيط سٙ٤ينس  ٣ننبزضار ١ينز ٕ ٣نبظ زض
٢ٝغَ ٦زاضز  ٣اظ اٝشيبظ ث٨ط٢ٝ ٥سي اظ چ٢سي ٠قطّز ثعضٓ ١يز ٕ ٣بظ ١ؾيط ٕبظ دنط ،ٛ٣سنطا١ؽ
١يز ُ٤ٙ ٣ا٣ي٘ ثطذ٤ضزاض اؾزٞ٧ ،چ٢ب ٟزض ّبث٤ؼ اظ زؾنز زاز ٟػبيٖنب ٥ػ٨نب ١ذن٤ز زض
ظٝي ٦٢ا١طغي  ٝثبقس ،ظيطا فٚيطم ٦ٞ٧ ٜاْٝب١بر ٢ٝ ٣بثـ  ، ٚٝاينّ ٠كن٤ض س٨٢نب سنب  55ؾنبٗ
زيٖط ٍبزض ث ٦سٙ٤يس  ٣نبزضار ١يز ذ٤ا٧س ث٤ز (اثطا٧ي )63 ، ٞثب اي ٠حؿنبة ،ث٨شنطيٕ ٠عي٢ن٦
ديفض٣ي ايطا ،ٟض٣ؾي ٣ ٦ػ٤٨ٞضي٧بي ح٤ظ ٥ذعضْٞ٧ ،بضي  ٣سيب ٜ٧ثؼبي ضٍبثنز ٝن ثبقنس
زض ايْٞ٧ ٠بضي٧ب حش ثطاي سطّي١ ٦يع ّ ٦ثٝ ٦ح٤ض اػطاي ؾيبؾنز٧نبي آٝطيْنب زض ٢ٝغَن٦
سجسي٘ قس ٥اؾز ٝ ،س٤ا ٟؾ ٞ٨ضا ٍبئ٘ قس سب آ١ؼب ّ ٦ايْٞ٧ ٠بضي ٢ٝغَ٦اي ثن٢ٝ ٦نبىـ ٣
َ١ف ايطاٝ ٟطث٤ط  ٝق٤ز ،ضاْ٧بض٧بي ظيط  ٝس٤ا١س زض قْٕ٘يطي زيذٞٚبؾ ا١طغي اينطا ٟزض
٢ٝغَ٤ٝ ٦ضز س٤ػٍ ٦طاض ٕيطز:
1
 سجسي٘ ايطا ٟثٝ ٦طّع ٢ٝغَ٦اي سؼبضر ا١طغي  ،ايطا ٟاظ ٣يػٕ ٧بي اْ١نبض ١بدنصيطيثطاي سجسي٘ قس ٟثٝ ٦طّنع ٢ٝغَن٦اي سؼنبضر ا١نطغي زض ٢ٝغَن ٦ثطذن٤ضزاض اؾنز زض ٣اٍنـ،
ٍ٤ٝقيز ذبل ػنطاىيبي ايطا ٦ّ ٟثي ٠ز ٣ح٤ظ١ ٥يش زضيبي ذعض  ٣آث٨بي آظاز ذٚنيغىنبضؼ
٣اٍـ قسٝ ٣ ٥ؼ٤ٞف ٦سبؾيؿبر  ٣سؼ٨يعار ١يش  ٣قجْ ٦ذغ٤ط ١ ٦ٙ٤ٙيز ٕ ٣بظ ّكن٤ض ،اين٠
اْٝب ٟضا ىطا ٜ٧آ٣ضز ٥سب سٙ٤يسار ١يز ٕ ٣بظ ٍعاٍؿشب ،ٟسطّ٢ٞؿشب ،ٟآشضثبيؼب ٣ ٟحش ض٣ؾني٦
1. Iran as a Hub of Energy in the Region.
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ضا ث ٦ؾطفز  ٣ثب ٧عيّٞ ٦٢شط  ٣ا٢ٝيز ثيكشط ثَٝ ٦بنس نبزضاس زض اض٣دب ،غاد ،٠چي ٣ ٠ػ٤٢ة
قطٍ آؾيب ٢ٝشَ٘ ٞ١بيس اٝب ثب س٤ػ ٦ث ٦ايٝ ٦ْ٢ربٙينز آٝطيْنب ّٞبّنب ٟاؾبؾن سنطيٝ ٠نب١ـ
حض٤ض ايطا ٟزض اٝط ا١شَبٗ ١يز ٕ ٣بظ ٢ٝغَنٝ ٦حؿن٤ة ٝن قن٤زٙ ،نصا ننطه ثطذن٤ضزاضي اظ
اٝشيبظار ٣يػ ٣ ٥ثيبٝ ٟعيز٧بي ٝؿيط ايطا ٟث ٦قطّز٧بي مطث ٤ٝ ،ػت ثطسطي ايٝ ٠ؿيط ثن٦
ؾبيط ٝؿيط٧ب ٕ ٞ١طزز آ٨١ب سحز قطايظ ٤ٝػ٤ز  ٣ىكبض٧بي ؾيبؾ ٕ ،عي٧ ٦٢نبي زيٖنطي ضا
ػؿشؼ٢٢ّ ٝ ٤س
اظ ؾ٤ي زيٖط ،حش زض ن٤ضر ىنطا ٜ٧قنس ٟقنطايظ الظ ٣ ٛضىنـ ىكنبض٧بي آٝطيْنب،
 ٝس٤اّ ٟك٤ض٧بي سٙ٤يس ّ٢٢س ٣ ٥ؾطٝبيٕ ٦صاض ضا ث ٦دصيطـ ٝؿنيط اينطا ٟثن ٦ف٢ن٤ا ٟيْن اظ
ٕعي٧٦٢ب ٝشَبفس ٤ٞ١ز ٙصا ث٢ؾط  ٝضؾس ايطا ٜ٧ ٟث ٦اي١ ٠شيؼ ٦ضؾيس ٥اؾز ّ ٦سقسز ضا٧٥نبي
ا١شَبٗ ذغ٤ط ا١طغي ث١ ٦يـ ٝ ٦ٞ٧طزٝب٢ٝ ٟغَن ٣ ٦فنب ٚٝثنطاي ّٞنِ ثن ٦ضقنس اٍشهنبزي
ّك٤ض٧بي آ ٟاؾز اي٤ٝ ٠ض٤ؿ زض ؾ٢س چكٜا١ساظ اّ١ 5375 ٤يع ّ ٦اٝضبي ايطا ٟضا زض دبي
ذ٤ز زاضز٤ٝ ،ضز سبّيس ٍطاض ٕطىش ٣ (ECO Vision 2015,2006)٦زض عطه َٝبث٘ (يق٢ن منطة)
١يع ثق٤٢ا ٟيِ ٣اٍقيز ميط ٍبث٘ اْ١بض دصيطىش ٦قس ٥اؾز چ٢ب١چ ٦زض ٕنعاضـ ػن ضاثي٢ؿنٟ٤
ٝسيط ثرف مطث قطّز سبٝيٝ ٠ب١ ٙيز 1ثّٞ ٦يش ٦ض٣اثظ ذبضػ ؾ٢بي آٝطيْنب زض آ٣ضين٘
ؾبٗ  5333آٝس ٥اؾز« :ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙچ٢سٕب ٦١ث٨شطي ٠ضا ٥ح٘ ؾيبؾن ثنطاي ػٚنٕ٤يطي اظ
ٝشٍ٤و قس ٟػطيب١ ٟيز اظ ح٤ظ ٥ذعض ،اظ عطيٌ ض٣ؾي ،٦سطّينٕ ،٦طػؿنشب ،ٟاينطا ،ٟچني٣ ٠
حش اىنب١ؿشب ٟاؾز ظٝب ٦ّ ١اي ٠اْٝب ٟىطا ٜ٧ق٤ز ثٖصاضيس ثبظاض٧ب ذن٤ز سهنٞي ٜثٖيط١نس،
اي ٠اٝط ث١ ٦يـ ّك٤ض٧بي ح٤ظ ٥ذعض  ٜ٧ذ٤ا٧س ث٤ز » ))J. Robison,2000
 اٍسا ٛثقسي ايطاْٞ٧ ،ٟبضي ثب ؾبيط ّك٤ض٧بي ٢ٝغَ ٦اظ ػ ٦ٚٞسطّي ،٦ض٣ؾني ٣ ،٦چني٠ثطاي ا١شَبٗ ٢ٝبثـ ١يز ٕ ٣بظ ذ٤ز  ٣ؾبيط ّك٤ض٧بي ٢ٝغَ ٦ث ٦ثبظاض٧بي انٝ ٚهطه زض اض٣دب،
ػ٤٢ة قطً آؾيب  ٣ذب٣ض ز٣ض اؾز ايطا ٟثب ؾطٝبيٕ ٦صاضي ا١جن ٥٤زض حن٤ظ ٥دنبضؼ ػ٢ن٤ث ٣
احساص ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙا١شَبٗ ٕبظ ثن ٦سطّين ٣ ٦اض٢ٝؿنشبٝ ،ٟنصاّطار ذنظ ٙ٤ٙن ٦ا١شَنبٗ ٕنبظ ثن٦
دبّؿشب٢٧ ٣ ٟس ٤ٝؾ ٛ٤ث ٦ذظ  ٦ٙ٤ٙنٚحٕ ،ب٧ٛبي ف ٚٞزض اي ٠ظٝي ٦٢ثطزاقش ٦اؾز اٝب الظٛ
اؾز ٝكبضّز  ٣ؾطٝبيٕ ٦صاضي ّك٤ض٧بي زيٖط ٢ٝغَن١ ٦ؾينط سطّين ٣ ٦ض٣ؾني١ ٦ينع زض اين٠
عطح ٧ب ػٚت ق٤ز سب ىضبي ضٍبثز ثْٞ٧ ٦نبضي  ٣سينب ٜ٧ثيكنشط سنيينط ٞ١بينس اٙجشن ٦اينطا٣ ٟ
ض٣ؾي ٦زض ؾبٗ٧بي اذيط عطح٧بي ف ٚٞثطاي ْٞ٧بضي زض ظٝي ٦٢ا١نطغي ضا ز١جنبٗ ّطز١نس ،اظ
)1. Petroleum Finance Company ( P.F.C
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ػ :٦ٚٞاػطاي دط٣غ٧٥بي ىبظ  0 ٣ 5دبضؼ ػ٤٢ث  ،ؾ٤آح ١يز اظ آؾشبضاذبْٞ٧ ،ٟبضي ٕبظ دطٛ٣
زض دط٣غ ٥ذظ ٕ ٦ٙ٤ٙبظ ايطا ٟث ٦اض٢ٝؿشب ،ٟاٝب ايْٞ٧ ٠بضي٨ب  ٝس٤ا١س اثقبز ٕؿشطز٥سنطي دينسا
ّ٢س ٞ٧ب٣ ٦ّ ٦١٤ٖ١ظيط ١يز ايطا ٟزض سيطٝب 7080 ٥زض ٞ٧بيف س٤ؾقْٞ٧ ٦بضي٧نبي ا١نطغي
زض س٨طا ٟثيبّ ٟطز :ايطا ٟزض ّ٢بض ض٣ؾيٍ ٦بزض اؾز سَبضبي ّك٤ض٧بي ٢ٝغَ ،٦ثبظاض٧نبي ا١نطغي
ّك٤ض٧بي فضن ٤اّنّ ٣ ٤كن٤ض٧بي آؾنيبي ضا زض ز٧ن٧٦نبي آي٢نس ٥سنبٝي٢ّ ٠نس (ذجطٕنعاضي
٨ٝط )7080/4/50،زض اضسجبط ثب سطّي١ ٦يع احساص ذظ  ٦ٙ٤ٙا١شَبٗ ٕبظ اينطا ٟثن ٦اينّ ٠كن٤ض
سؼطث٤ٝ ٦ىَ اؾز ّ ٝ ٦س٤ا١س سْطاض ق٤ز  ٣اظ ػ ٦ٚٞثب ٝكبضّز اينطا ٟزض قنجْ ٦ذنظ ٙ٤ٙن٦
ايٕ٤٢يزْٞ٧1،بضي زّ ٣ك٤ض ثطاي سبٝيٕ ٠بظ عجيق ٤ٝضز ١يبظ اض٣دب اضسَبن يبثس
 ْٞ٧بضي ٢ٝغَ٦اي زض ظٝي ٦٢ا١طغي ايؼبز ا٣دِ ٕبظي ،إط چ ٦اّ ٤يْ ا٤ٙ٣ينز٧نبيان ٚذ٤ز ضا ْٞ٧بضي زض ظٝي ٦٢ا١طغي سقييّ ٠طز ٥اؾز  ٣حشن اػنالؼ ٣ينػ ٥ؾنطا ٟضا زض
ؾبٗ  7997ثطاي ْٞ٧بضي زض ظٝي ٦٢ا١طغي  ٣سقييٝ ٠ؿيط٧بي ا١شَبٗ ٢ٝبثـ ا١طغي ٢ٝغَ ٦ثن٦
ثبظاض٧نبي ػ٨نب ١ثطٕنعاض ّنطز ) (ECO Summit Declarations,2006:19-26اٝنب اين٠
ْٞ٧بضي٧ب حساٍ٘ زض ظٝي١ ٦٢يز ٕ ٣بظ ث ٦ػبئ ١طؾيس ٥اؾز ،ظيطا ٧ط ّ 0ك٤ض ث٢يبٖ١صاض اّن٤
(ايطا ،ٟدبّؿشب ٣ ٟسطّي )٦ثطاي سجسي٘ قس ٟثٝ ٦ؿيط سطا١عيز ا١شَبٗ ٢ٝبثـ ا١طغي ٢ٝغَ٣ ،٦اضز
ضٍبثز ؾرز  ٣ديچيس٥اي قس ٥ا١س  ٣زض ايٝ ٠يب ٟضٍبثز ايطا ٣ ٟسطّين ٦ثؿنيبض ؾنٖ٢ي ٠ثن٤ز٥
اؾز ٣ػ٤ز ؽطىيز٧بي ىطا٣ا ٟا١نطغي زض ٢ٝغَنْٞ٧ ،٦نبضي٧نب زض ظٝي٢ن ٦سؼنبضر ا١نطغي ضا
اػش٢بة ١بدصيط ٤ٞ١ز ٥اؾز ثب١نِ ػ٨نب١ ١ينع زض ٕعاضقن ّن ٦ثن٢ّ ٦ينطا١ؽ ْٞ٧نبضي٧نبي
٢ٝغَ٦اي زض زؾبٝجط  5335زض ّبث٘ اضائ٤ٞ١ ٦ز ،سؼبضر ا١طغي زض ٢ٝغَ ٦ضا يِ ١ينبظ ٨ٝن٣ ٜ
ى٤ضي زا١ؿش ٦اؾنز ) (World Bank Report,2005:19-22ثنب اين ٠حنبٗ زض مينبة ينِ
ْٞ٧بضي ٢ٝؿؼ ٜزض چبضچ٤ة اّْٞ٧ ،٤بضي٧ب زض اي ٠ثرف ثه٤ضر دطاّ٢س ٥زض ٍبٙت٧نبي ز٣
ػب١ج ٣ ٦ثقضبً زض چبضچ٤ة ثط١ب٧٦ٝبي سحز حٞبيز اسحبزي ٦اض٣دب ز١جبٗ  ٝق٤ز قبيس ث٨شطي٠
ؾ٢بضي ٤اي ٠ثبقس ّ ٦ايطا ٟثب ػٚت ٝكبضّز ضٍجبي ان ٚزض ٢ٝغَنٝ ٦ظن٘ ض٣ؾني ٣ ٦سطّين٣ ٦
حض٤ض ػ٤٨ٞضي٧بي حبقي ٦ذعض ،ديكَس ٛسكْي٘ يِ ٨١بز يب ؾنبظٝب٢ٝ ٟغَن٦اي زض ظٝي٢ن٦
سؼبضر ا١طغي (١يزٕ ،بظ  ٣ثطً) ثبقس اٝب آ١چ ٦زض نح ٦٢ف ٘ٞاسيبً اىشبز ٥اؾز ،عطح ايؼنبز
يِ ّبضس٘ ثعضٓ ٝكبث ٦ا٣دِ زض ظٝيٕ ٦٢بظ ٤ٝؾ ٛ٤ث ٦ا٣دِ ٕبظي ثطاي ّ٢شطٗ ثنبظاض ٝهنطه
اي ٠ؾ٤ذز اضظا ٟاؾز ّ ٦فال ٥٣ثط ايطا ٣ ٟض٣ؾيّ ،٦كن٤ض٧بي آؾنيبي ٝطّنعي ّ ٣كن٤ض٧بي
 1ذظ  ٦ٙ٤ٙا١شَبٗ ٕبظ اظ سطّي ٦ث ٦اض٣دب INOGATE
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سٙ٤يس ّ٢٢سٕ ٥بظ ذبضع اظ ٢ٝغَ ٦ذعض ٝظ٘ اٙؼعايطٙ ،ج٢بٍ ٣ ٟغط ضا ١يع زض ثط ٝن ٕينطز آ١چن٦
ٝؿ ٜٚاؾزٝ ،ح٤ض سكْي٘ چ٢ي ٠ؾبظٝبّ ١ن ٦چ٢نسا٧ ٟنٝ ٜن٤ضز ذ٤قنبي٢س آٝطيْنب  ٣اض٣دنب
١ر٤ا٧س ث٤زّ ،ك٤ض٧بي ايطا ٣ ٟض٣ؾي٧ ٦ؿش٢س ّٝ ٦ؼ٤ٞفبً  55زضننس اظ شذنبيط ٕنبظ عجيقن
ػ٨ب ٟضا زض اذشيبض زاض١س ثس ٟ٣قِ إط ايْٞ٧ ٠بضي ٕبظي قْ٘ ثٖيطز ،ثؿيبضي اظ ٝقنبزالر
ا١طغي ػ٨ب ٟزچبض سنييط ذ٤ا٧س قس ث ٦فجبضس اسحبز ٕبظي زض ٢ٝغَ٦اي ّ ٦ان ٚسطي ٠سٙ٤ينس
ّ٢٢سٕبٕ ٟبظ ػ٨ب ٟضا زض اذشيبض زاضز ٝ ،س٤ا١س ٍسضر ٝهطهّ٢٢سٕبٕ ٟبظ اظ ػ ٦ٚٞاض٣دب ضا ١يع
ثؿيبض ّب٧ف ز٧س ثس١جبٗ اضائ ٦ديك٨٢بز َٝبٝ ٛقؾ ٜض٧جطي زض ظٝي ٦٢ايؼنبز ا٣دنِ ٕنبظي زض
ٝالٍبر ثب ٣ظيطذبضػ ٦ض٣ؾي ٦زض ا٣اذط ؾبٗ ٣ ،7084الزٝيطد٤سي ٠ضئيؽ ػ٤٨ٞض ٍ٣ز ض٣ؾني٦
اي ٠ديك٨٢بز ضا ػبٙت ٍ ٣بث٘ ٝغبٙق ٦زا١ؿز ٣اٙطييبظه ضئيؽ ّٞيش ٦ا١طغي دبضٞٙنب ٟض٣ؾني٦
١يع زض آثبٝ ٟب ٥ؾبٗ  7085ث ٦ذجطٕعاضي ض٣ؾ ايشبضسبؼ ٕيز ّّ ٦ك٤ضـ ذ٤ا٧نب ٟاسحنبز
ٕبظي ٝيب ٟض٣ؾي ،٦ايطا ٣ ٟػ٤٨ٞضي٧بي ؾبثٌ ق٤ض٣ي ثب ٧سه سكنْي٘ ينِ ّبضسن٘ ٕنبظي
اؾز (ض٣ظ١ب ٦ٝافشٞبز )7085/8/73، ٚٝ
1
زض حبٗ حبضط ثحض٧ب حٝ ٗ٤ح٤ض ٨١بزيّ ٦٢طزٝ ٟؼٞـ ّك٤ض٧بي نبزض ّ٢٢سٕ ٥نبظ
 ٣سجسي٘ آ ٟث ٦يِ ٨١بز زائ ٣ ٞسبطيطٕصاض ثط ثبظاض ػ٨نبٕ ١نبظ عجيقن ز١جنبٗ ٝن قن٤ز زض
ٞ٧ي ٠ضاثغ ،٦ع ١كؿز ّبضق٢بؾب ٟاضقس ّك٤ض٧بي فض ٦ّ٤زض سنبضيد  9-73اضزيج٨كنز
ٝب ٥ؾبٗ  7087زض ايطا ٟثطٕعاض قس ،اؾبؾ٢ب ٦ٝايٝ ٠ؼٞـ ثطضؾ  ٣ثطاي سهن٤يت ٨١نبي ثن٦
٧يشٞي ٠اػالؼ ٣ظضاي ا١طغي ّك٤ض٧بي فضٝ ٤ؼٞـ اضؾبٗ ٕطزيس اي ٠اػالؼ زض ١يٞن ٦زٛ٣
ؾبٗ  5338زض ض٣ؾي ٦ثطٕعاض ذ٤ا٧س قس ثسي ٨اؾز ّ ٦سب سحٌَ ف ٚٞچ٢نيّ ٠نبضس ٚضا٥
زضاظي زض ديف اؾز  ٣ثعف٣ ٜظيط ١يز ؾبثٌ ّ٤يز إط سكْي٘ ا٣دنِ ٕنبظي ؾنرز ١جبقنس،
سؼٞيـ ١ؾطار ّك٤ض٧بي ٝرشٚو  ٜ٧ثطاحش اْٝبٟدصيط ١يؿز ٙصا ايطا ٣ ٟض٣ؾي ٝ ٦ثبيؿنز
فال ٥٣ثط ػٚت ٝكبضّز سٙ٤يس ّ٢٢سٕب ٟانٕ ٚبظ ٝظ٘ ض٣ؾيٍ ،٦غط  ٣اٙؼعاينط ،اعٞي٢نب ٟالظٛ
ضا ثطاي ٝهطهّ٢٢سٕب ٟان١ ٚؾيط اض٣دب  ٣سطّيٝ ٦ج ٢ثط حيؼ حَ٢ٝ ٣ ً٤بىـ آ١نب ٟزض ثطاثنط
ايّ ٠بضس٘ ىطاٞ١ ٜ٧بي٢س
زض ٝجحظ ّ٣ ٦يػٕ ٧ب ٝ ٣عيز٧بي ٝؿيط ايطا ٣ ٟاْٝب١بر  ٣ثط١بٝن٧٦نبي ّكن٤ض ثنطاي
ػصة ٢ٝبثـ ا١طغي ذعض ضا ث ٦سيهي٘ ثيبّ ٟطزيٞ٧ ٜب١غ٤ض ّٕ ٦يش ٦قس ،ايطا ٟزض حبٗ حبضنط
اْٝب ٟؾ٤آح ثيف اظ ٧ 053عاض ثكْ١ ٦يز ح٤ظ ٥ذعض زض ض٣ظ ضا اظ عطيٌ سبؾيؿبر ث٢سض ْ١نب
)1. Gas Exporting Countries Forum (GECF
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 ٣ا١شَبٗ آ ٟث ٦دباليكٖب ٥س٨طا ٣ ٟسجطيع ضا زاضز زض ىبظ ثقسي  ٣ثنب احنساص ذنظ ٙ٤ٙنٝ ٦ن٤اظي،
اْٝب ٟػصة ٧ 463عاض ثكْ ٦زيٖط ثطاي سنصي ٦دباليكنٖب٧٥نبي انني٨ب ٣ ٟاضاُ ١ينع ىنطاٜ٧
ذ٤ا٧س قس ث ٦اي ٠سطسيت ،فال ٥٣ثط اي ٦ْ٢ايطا ٟث٨شطيٝ ٠ؿيط ا١شَبٗ ٝؿنشَي١ ٜينز ذنعض ثن٦
ثبظاض٧بي ػ٤٢ث ٝحؿ٤ة  ٝق٤ز ،ذ٤ز ينِ ٝهنطه ّ٢٢نس ٥فٞنس١ ٥ينز ٕ ٣نبظ ّكن٤ض٧بي
٢ٝغَ ٦اظ عطيٌ اػطاي ٝطح ٦ٚاي عطح ؾ٤آح ١يع ث ٦قٞبض  ٝض٣ز  ٣اين ٠اٝشينبظي اؾنز ّن٦
ؾبيط ٝؿيط٧ب اظ آ ٟث ث٨ط ٥ا١س زض چ٢ي ٠قطايغ  ٣ثب فع ٛػسي ايطا ٟثنطاي احنساص حنساٍ٘
يِ دباليكٖب ٥ثب ؽطىيز سهيي٧ 533 ٦عاض ثكْ ٦زض ض٣ظ زض قٞبٗ ّك٤ض ،اْٝنب ٟػنصة ينِ
ٝيٚي ٟ٤ثكْ ٦اظ ١يز ح٤ظ ٥ذعض زض ض٣ظ ىنطاٝ ٜ٧ن قن٤ز  ٣اين ٠زٍيَنبً ٝقنبزٗ ّن٘ ؽطىينز
ػبثؼبي ذظ  ٦ٙ٤ٙثبّ -٤ػيؼب ٟذ٤ا٧س ث٤ز زض حبٙيْ ٦ذظ ٙ٤ٙنٝ ٦نصّ٤ض ثنب ٧عي٢ن ٦ثنيف اظ
ٝ 0/5يٚيبضز زالض ؾبذش ٦قس ٥اؾز ،عطح ؾ٤آح ١يز ايطاٝ ٟؼ٤ٞفنبً ثنب ٧عي٢ن ٦حنس٣ز ينِ
ٝيٚيبضز زالض ٍبث٘ اػطا اؾز ٜ٧ ٣اّ١ ٟ٤٢يع ١ي ٞاظ اي ٠عطح ٤ٝضز ث٨ط٥ثنطزاضي ٍنطاض ٕطىشن٦
اؾز
زض ٤ٝضز ؾ٤آح ٕبظ عجيق سطّ٢ٞؿشب١ ٟيع ثب س٤ػ ٦ث ٦احنساص  ٣ث٨نط٥ثنطزاضي اظ ذنظ
ّ ٦ٙ٤ٙطزثچّ - ٦طزّ٤ي ،اٍساٝبر ف ٚٞاظ ؾ٤ي عطىي ٠ن٤ضر ٕطىشنٝ ٣ ٦ن سن٤ا ٟاظ عطينٌ
قجْٕ ٦ؿشطز ٥ذغ٤ط ٕ ٦ٙ٤ٙبظ زاذ ٣ ٚذظ  ٦ٙ٤ٙايطا -ٟسطّيٕ ،٦بظ سطّ٢ٞؿشب ٟضا ثن ٦سطّين٦
 ٣اض٣دب ١يع سطا١عيز ٤ٞ١ز زض ٧ط حبٗ ايطا ٟثبيؿش ثط١ب ٦ٝػصة  ٣ؾ٤آح حساّظط ١يز ٕ ٣بظ اظ
ح٤ظ ٥ذعض ضا ثب س٤ؾق ٦ذغ٤ط  ٦ٙ٤ٙزاذ ، ٚاحنساص دباليكنٖب ٣ ٥س٤ؾنق ٣ ٦سؼ٨ينع سبؾيؿنبر
٤ٝضز ١يبظ زض ث٢بزض قٞبّ ٙك٤ض ىطاٞ١ ٜ٧بيس  ٣اظ اي ٠عطيٌ ثن ٦قنطيِ ثال٢ٝنبظؿ ّكن٤ض٧بي
سٙ٤يس ّ٢٢س ٥ذعض زض ظٝي ٦٢ا١طغي سجسي٘ ق٤ز
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