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زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس قٟطضب
قٕبض ٜؾیاْ  -ثٟبض  / 1396صص 1 - 26

سیاست امنیت انرژی امریکا و ژئوپلیتیك انرژی ایران

ث ٕٟٗضثیقی ٘یب ،1فٙبیت اِ ٝیعزا٘ی ،2حؿیٗ ٟٔسیبٖ

3

تبضید زضیبفت1395/7/3:
تبضید پصیطـ1396/2/7 :
چکیده
سٍابط اًشطی ایشاى ٍ اهشیکا ،سًٍذی کاهال هتفاٍت با سٍابط اًشطی ایشاى با سایش هصشفکٌٌذگاى اًشطی جْاى داسد .ایشاى اص
لحاظ رخایش ّیذسٍکشبٌی ،دٍهیي کطَس دًیا ٍ ،اهشیکا بضسگتشیي هصشفکٌٌذُ اًشطی جْاى ،سٍابط اًشطی هیاى خَد سا
هتٌاسب با هطکالت سیاسی هَجَد ،بش هبٌای تقابل دًبال هیکٌٌذ ٍ ّناکٌَى تأثیشگزاستشیي گضیٌِ بش سٍابط اًشطی ایشاى،
الضاهات سیاسی است.
جای گاُ استشاتظیک اهٌیت اًشطی بشای اهٌیت هلی ّش دٍ کطَس ایشاى ٍ اهشیکا ٍ تأثیشپزیشی ضذیذ ایشاى دس سٍابط
اًشطی بِ علت اقتصاد هبتٌی بش فشٍش ًفت ٍ هخاصوات سیاسی ،باعث حساسیت بیطتش دٍ کطَس ًسبت بِ اقذاهات یکذیگش
دس ایي صهیٌِ ضذُ است .بشایي اساع ،هقالِ حاضش با سٍیکشدی تَصیفی -تحلیلی تأثیشگزاسی سیاست اهٌیت اًشطی ایاالت
هتحذُ اهشیکا سا بش طئَپلیتیک اًشطی ایشاى دس صهیٌِّای تحشین اًشطی(فشٍش ،سشهایِگزاسی خاسجی ٍ خطَط لَلِ اًشطی)
ٍ افضایص تَلیذ جْاًی بشسسی ٍ تحلیل کشدُ است .جایگاُ دٍ کطَس دس ساختاس قذست ًظام طئَپلیتیک جْاًی ،هؤیذ ایي
ٍاقعیت است کِ دس بیطتش هَاسد کٌص ّای ایاالت هتحذُ دس ساستای کاّص هٌضلت طئَپلیتیک کطَسهاى ٍ دس هقابل
ٍاکٌص ایشاى بشای خٌثی کشدى ٍ یا کاّص اثشّای کٌصّای اهشیکا بَدُ است.
واشههای کلیدی :ایشاى ،طئَپلیتیک اًشطی ،اهشیکا ،اهٌیت اًشطی

 .1زا٘كزٛی زوتطی فّ ْٛؾیبؾی زا٘كٍب ٜاصفٟبٖ ،ایطاٖ b.rabie2014@gmail.com
ٛ٘( .2یؿٙسٔ ٜؿإ )َٚزا٘كیبض ضٚاثظ ثیٗإُِّ زا٘كٍب ٜاصفٟبٖ ،ایطاٖ eyazdan@ase.ui.ac.ir
 .3زا٘كزٛی زوتطی فّ ْٛؾیبؾی زا٘كٍب ٜاصفٟبٖ ،ایطاٖ mahdian@gmail.com

 / 2فصلىامٍ تحقیقات سیاسی بیهالمللی شمارٌ 03بهار 6096

مقدمه

یىی اظ ٔمسٚضات غئٛپّیتیه ایطاٖ ،فطصتٞبی ایٗ وكٛض زض ظٔیٙٔ ٝٙبثـ ا٘طغی فؿیّی؛
ثٚٝیػٙٔ ٜبثـ ٘فت ٌ ٚبظ اؾت .غئٛپّیتیه  ٚذصٛصبً غئٛپّیتیه ا٘طغی ،اظ ٟٔٓتطیٗ فٛأُ
تأحیطٌصاض ثط أٙیت ّٔی ایطاٖ زض اثقبز زاذّی  ٚذبضری اؾت؛ ظیطا زض ثیٗ فٙبصط تقییٗ
وٙٙس ٜؾیبؾت ذبضری ٟ٘ ،بیتبً غئٛپّیتیه ؾط٘ٛقت ایطاٖ ضا زض رٟبٖ پطتالعٓ ضلٓ ظز ٜاؾت
 ٚفٛاضض ٔخجت ٙٔ ٚفی ایٗ ؾط٘ٛقت غئٛپّیتیىی زض ؾیبؾت ذبضری حضٛضی پطضً٘
زاضز(ؾزبزپٛضٓٞ .)125-124 :1384 ،او ٖٛٙیىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔتغیطٞبی غئٛپّیتیه ٔإحط ثط
ؾط٘ٛقت وكٛضٔ ،تغیط غئٛپّیتیه ا٘طغی اؾت  ٚیىی اظ ضاٜٞبی افعایف ضطیت أٙیت ّٔی
تٛر ٝث ٝؾیبؾت ذبضری ٔجتٙی ثط أٙیت ا٘طغی اؾت(ّٔىی .)12 :1386 ،ایطاٖ ثب زاضا ثٛزٖ
ثبالتطیٗ شذبیط ٌبظ عجیقی  ٚزٔٚیٗ شذبیط ٘فت ذبْ رٟبٖ ،زاضای پتب٘ؿیُ ثبالیی ثطای
ایفبی ٘مكی ٔإحطتط زض أٙیت ا٘طغی رٟب٘ی اؾتٔ .یعاٖ شذبیط ٘فت ذبْ ٌ ٚبظ عجیقی ایطاٖ
ثیبٖ وٙٙس ٜایٗ ٚالقیت اؾت و ٝایطاٖ ؽطفیت  ٚلبثّیت ضؾیسٖ ث ٝیىی اظ ٔحٛضیتطیٗ
قطوبی ٔصطفوٙٙسٌبٖ ثعضي ا٘طغی رٟبٖ ضا زاضاؾت .ثقس زیٍطی و ٝثبفج اضتمبی
إٞیت ایطاٖ زض أٙیت ا٘طغی رٟب٘ی ٔی ٌطززٚ ،الـ قسٖ ایطاٖ زض وب٘ ٖٛثیضی اؾتطاتػیه
ا٘طغی رٟبٖ اؾت(وٕپ ٞ ٚبضوبٚیٔ .)188-187 :1383 ،طظ آثی عٛال٘ی زض رٛٙة ٔ ٚطظ
ذبوی عٛال٘ی زض قٕبَ ثب ٟٔٓتطیٗ صبحجبٖ شذبیط ٘فت ٌ ٚبظٛٔ ،لقیت ٚیػٜای ضا ثطای
ایطاٖ زض غئٛپّیتیه ا٘طغی رٟبٖ پسیس آٚضز ٜاؾت؛ ثٝعٛضی و ٝاٌط حتی ذٛز صبحت
شذبیط ٘فت ٌ ٚبظ ٘جٛز ،ثبظ  ٓٞربیٍبٞی ؾٛقاِزیكی زض أٙیت ا٘طغی رٟبٖ ٔیزاقت؛
ربِت تط ایٙى ٝایطاٖ فصُ ٔكتطن ٔ ٚحُ تاللی غئٛپّیتیه ٘فت  ٚغئٛپّیتیه ٌبظ ٘یع
ٞؿت .ایطاٖ ثب ٔٛلقیت رغطافیبیی  ٚغئٛپّیتیه ٚیػٜای و ٝثطای ٔٙغمٔ ٝحصٛض زض ذكىی
آؾیبی ٔطوعی زاضز ،یه وكٛض ثب ربیٍب ٜتطا٘عیتی ٔغّٛة اؾت ٔ ٚیتٛا٘س تِٛیسات ٘فت ٚ
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ٌبظ لعالؿتبٖ  ٚتطوٕٙؿتبٖ ضا ث ٝثٟتطیٗ قىُ ث ٝزضیبی آظاز  ٚحتی اظ عطیك تطوی ٝث ٝاضٚپب
ثطؾب٘س(ٔرتبضی ٞكی ٘ ٚصطتی.)115 :1389 ،
أب عی ؾبَٞبی اذیط زض صح ٝٙفُٕ ،قبٞس ض٘ٚسی ٔتفبٚت ثٛزٜایٓ  ٝ٘ ٚتٟٙب اظ
لبثّیتٞبی غئٛپّیتیه ا٘طغی وكٛض زض ضاؾتبی أٙیت ّٔی وكٛض اؾتفبز٘ ٜكسٜ؛ ثّىٝ
ٚاثؿتٍی قسیس التصبز وكٛض ث ٝزضآٔسٞبی حبُٔٞبی ا٘طغی ،أٙیت ّٔی وكٛض ضا ثب
چبِفٞبی زضذٛضتٛرٟی ضٚثٝضٕٛ٘ ٚز ٜاؾت .زض پیف ٌطفتٗ ضٚیىطز أٙیت ّٔی
ٌؿتطـٔحٛضٕٞ ،عٔبٖ ثب ؾیبؾتٞبی چبِكیِ أطیىب زض ثقس غئٛاؤٛ٘ٛیه ا٘طغی،
تحطیٓٞبی التصبزی  ٚوبٞف قطوبی التصبزی ،ثبفج وبٞف زضآٔسٞبی اضظی قس ٚ ٜزض
ثقس غئٛاؾتطاتػیه ٘یع ،ایزبز ثسثیٙی اؾتطاتػیه ث ٝایطاٖ  ٚوبٞف قطوبی اؾتطاتػیه ضا زض
پی زاقت ٝاؾت.
ٔمبِ ٝحبضط ،ثب تٛصیف ٔجب٘ی ٘ؾطی  ٚیبفتٞٝبی ٔٛضز ٘یبظٔ ،یوٛقس تأحیطٌصاضی
ؾیبؾتٞبی ا٘طغی ایبالت ٔتحس ٜأطیىب ثط لبثّیتٞبی غئٛپّیتیه ا٘طغی ایطاٖ  ٚث ٝتجـ آٖ
أٙیت ّٔی وكٛض ضا ثطضؾی وٙس.
مبانی نظری

شئوپلیتیک و امنیت انرشیٔ :ؿأِ ٝزؾتطؾی ثٙٔ ٝبثـ ا٘طغی؛ افٓ اظ فؿیّی ،اتٕی ،ذٛضقیسی
 ٚغیط٘ ٚ ٜیع ا٘تمبَ ا٘طغی اظ ٔىبٖٞبی ثطذٛضزاض ثٔ ٝىبٖٞب  ٚفضبٞبی ثس ٖٚا٘طغی ٚ
٘یبظٔٙس٘ ٚ ،یع وٙتطَ ٔٙبثـ تِٛیس ٔ ٚؿیطٞبی ا٘تمبَ ا٘طغی؛ ٕٞچٙیٗ تىِٛٛٙغیٞب  ٚاثعاضٞبی
تِٛیس ،فطآٚضی  ٚا٘تمبَ  ٚحتی ٔصطف ا٘طغی ثطای حفؼ ؾیبزت رٟب٘ی ٙٔ ٚغمٝای  ٚثٝ
چبِف وكیسٖ ضلجب زض فطص ٝثیٗإِّّی ،رٍّٕی زاضای اثقبز ٔىب٘ی ،فضبیی  ٚیب رغطافیبیی
اؾت  ٚثٕٞ ٝیٗ افتجبض ،ا٘طغی ضا ثٛٔ ٝضٛؿ غئٛپّیتیه ٕٟٔی تجسیُ ٕ٘ٛز ٜاؾت .ثٙبثطایٗ،
ٔی تٛاٖ چٙیٗ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝغئٛپّیتیه ا٘طغی ثٔ ٝغبِق٘ ٝمف  ٚاحط ا٘طغی  ٚرٙجٞٝب  ٚاثقبز
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ٔرتّف آٖ ثط ؾیبؾت  ٚلسضت ٙٔ ٚبؾجبت ٌ٘ٛبٌّٔ ٖٛتٞب  ٚزِٚتٞب ٔیپطزاظز(حبفؼ ٘یب،
.)103 -102 :1386
اؾتفبز ٜاظ اٞطْ غئٛپّیتیه ا٘طغی ثطای وؿت ٔٙبفـ ّٔی ،ث ٝأطی ٔتسا َٚزض فطصٝ
ضلبثتٞبی لسضتی تجسیُ قس ٜاؾت(احٕسی پٛض  ٚزیٍطاٖ .)26 :1389 ،زض فصط و٘ٛٙی
ثٙیبز تٛؾق ٝصٙقتی ثط ا٘طغی اؾت .ثعضيتطیٗ وبٖ٘ٞٛبی ٔصطف ا٘طغی رٟبٖٙٔ ،بعك
تٛؾق ٝیبفت ٝثب ٘طخ ضقس ثبالی التصبزی ٞؿتٙس .اظ ایٗ ض ،ٚصٙقت ثب ٔٛاز ٞیسضٚوطثٙی(٘فت
ٌ ٚبظ) پی٘ٛس ٘بٌؿؿت ٝزاضز .ایٗ پی٘ٛس ٘بٌؿؿت ٝثیٗ ا٘طغی  ٚصٙقت اؾبؼ لسضت زض ؾسٜ
ثیؿت  ٚیىٓ اؾتِ .صا زض ٔٙبؾجبت لسضت زض ضٚاثظ ثیٗإُِّ ،چیطٌی ثط وبٖ٘ٞٛبی تِٛیس
ٔٛاز ٞیسضٚوطثٙی ٔ ٚؿیط ا٘تمبَ آٟ٘ب؛ ثٚٝیػٌ ٜبظ عجیقی اؾت(وبٚیب٘یضاز ٚ ٚیؿی:1384 ،
.)299
وٙتطَ ٔٙبثـ ا٘طغی ثطای اؾتمالَ  ٚأٙیت ّٔی  ٕٝٞوكٛضٞبی تِٛیس وٙٙسٔ ٚ ٜصطف
وٙٙس ٜآٖ حبئع إٞیت اؾت .وكٛضٞبی تِٛیس وٙٙس ٜثب تالـ ثطای وٙتطَ  ٚحفبؽت ٔؿتٕط
اظ ٔٙبثـ حیبتی  ٚزضآٔسظای ذٛزٔ ،بیُ ثٔ ٝكبضوت فقبال٘ ٚ ٝفبزال٘ ٝزض ض٘ٚس ضقس التصبز
رٟب٘ی  ٚاؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ ٔٙبثـ آٖ ثطای تٛؾق ٝالتصبزٞبی ّٔی  ٚافعایف اؾتب٘ساضزٞبی
ظ٘سٌی ٔطزْ زض رٟت ٘یُ ثٙٔ ٝبفـ  ٚاٞساف ّٔی ذٛز ٞؿتٙسٔ .تمبثالً وكٛضٞبی
ٔصطفوٙٙس٘ ٜیع ث ٝتضٕیٗ رطیبٖ زضیبفت ا٘طغی ثب پبییٗ تطیٗ ؾغح لیٕت  ٚثطلطاضی
أٙیت ضاٞجطزی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ آٖ ث ٝثبظاضٞبی ٞسف ٔبیُ ٞؿتٙس(ٔٛحسیبٖ.)100 :1386 ،
زض صٛضتی ؤ ٝكىّی ثط ؾط ضا ٜاؾترطاد ،تِٛیس  ٚحُٕ ٘ ٚمُ(تِٛیس ،تٛظیـ ٚ
ٔصطف) ا٘طغی ٚرٛز ٘ساقت ٝثبقس  ٚض٘ٚس تِٛیس ٔ ٚصطف ا٘طغی(ثٚٝیػ٘ ٜفت ٌ ٚبظ) ضٚاٖ
ثبقس ،أٙیت ا٘طغی ثطلطاض اؾت .أٙیت ا٘طغی ٔجبحج ٌؿتطزٜای؛ اظ رّٕ ٝافعایف تمبضبی
رٟب٘ی ٚ ٚاثؿتٍی ثیكتط ث ٝثبظاضٞبی تِٛیس ،أٙیت فطض ،ٝتطا٘عیت  ٚحفبؽت اظ ذغٛط
ِٙٔ ،ِٝٛبثـ ا٘طغی ٔغٕئٗ ،لیٕتٞبی ٔٙبؾت ا٘طغی ،تقییٗ ؾیبؾتٞبی ا٘طغی ،تغییطات آة
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ٛٞ ٚایی ٔ ٚحیظ ظیؿتی ٘بقی اظ ٔصطف ثطذی ؾٛذتٞب  ٚا٘طغیٞبی ربیٍعیٗ ضا
زضثطٔیٌیطز(.)Winstone, 2007: 1
أٙیت ا٘طغی زض ٔجبحج أٙیتی زاضای ٔفٟٔٛی ٚؾیـ اؾت؛ أب ثٝصٛضت ذالص ،ٝآٖ
ضا تطویجی اظ أٙیت ٘ؾبٔی  ٚأٙیت التصبزی زا٘ؿتٝا٘س) .(Oyama, 2000: 3أٙیت ٘ؾبٔی اظ
حیج فسْ تٟسیس ٘ؾبٔی ثٍٙٞٝبْ تِٛیس  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ،تب ضؾیسٖ ثٔ ٝمصس حبئع إٞیت
اؾت  ٚأٙیت التصبزی ثٔ ٝؿبئُ ؾطٔبیٌٝصاضی ٔٙبؾت ثطای تِٛیس ،تٛظیـ ٕٞ ٚچٙیٗ،
لیٕتٞبی ٔتقبزَ حبُٔٞبی ا٘طغیٔ ،طثٛط اؾت.
اظ آ٘زب وٞ ٝطٌ ٝ٘ٛاذتالَ فیعیىی زض فطض ٚ ٝیب تغییط فٕس ٜزض لیٕتٞب ،ثٝعٛض
رسی فقبِیت ٞبی التصبزی رٟبٖ ضا تحت تأحیط لطاض ٔیزٞس ،ثطای ٘یُ ث ٝتٛؾق ٝپبیساض
التصبز رٟب٘ی ،تقبزَ ٔٙبؾجی ثیٗ فطض ٚ ٝتمبضبی ا٘طغی زض رٟبٖ ٔٛضز ٘یبظ اؾت .فسْ
تٛاظٖ ثیٗ فطض ٚ ٝتمبضبی ا٘طغی ،أٙیت ا٘طغی رٟب٘ی ضا ثب ٔكىُ ٔٛارٔ ٝیٕ٘بیس( Jean,

ٕٞ .)2007: 1چٙیٗ ،احط اذتالَ یب ا٘مغبؿ فطض٘ ٝفت  ٚقٛنٞبی لیٕتی ثط وبضایی ٚ
وبضوطز التصبزی ٚاضزوٙٙسٌبٖ اصّی ٘فت فٕیك ذٛاٞس ثٛز .او ٖٛٙپصیطفت ٝقس ٜوٝ
ثحطاٖٞبی ٘فتی ز٘ ،1970 ٝٞمف ٕٟٔی زض وبٞف ضقس تِٛیس ٘بذبِص زاذّی غطة زاقتٝ
اؾت .اظ ایٗ ض ،ٚتضٕیٗ أٙیت ا٘طغی ثطای التصبزٞبی ٔسضٖ أطی ضطٚضی اؾت؛ ظیطا
آٟ٘ب ثٝقست ث ٝا٘طغی ٚاثؿتٝا٘س  ٚثط٘بٔٝضیعی زضاظٔست التصبزی آٟ٘ب ث ٝحجبت زض زؾتطؾی
ث ٝا٘طغی ثؿتٍی زاضز(.)Joffe, 2007: 1
ثٙبثطایٗ ،أٙیت ا٘طغی فبُٔ ٔإحطی ثط ٘ح ٜٛضفتبض ؾیبؾی -التصبزی وكٛضٞب ٚ
ؾیبؾتٞبی أٙیت ثیٗإِّّی اؾت)ٕٞ .(Ebinger, 2007: 2چٙیٗ ،شوط ایٗ ٘ىت٘ ٝیع
ضطٚضی ث٘ ٝؾط ٔیضؾس و ٝاظ  193وكٛض رٟبٖٞ ،یچ وساْ أٙیت ا٘طغی ٔؿتمّی ٘ساض٘س
) ٚ (Verrastro and Ladislaw, 2007: 96زض ٔیبٖ ٔصطفوٙٙسٌبٖ  ٚتِٛیسوٙٙسٌبٖ
ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ ٚرٛز زاضز(ٚافؾی.)12 :1386 ،
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سؤال و فرضیه مقاله

ایٗ پػٞٚف زض پی پبؾد ث ٝایٗ ؾإاَ اؾت و ٝؾیبؾتٞبی أٙیت ا٘طغی ایبالت ٔتحسٜ
أطیىب زض ز ٝٞاذیط زض چ ٝضاؾتبیی ثٛز ٚ ٜچ ٝتأحیطی ثط لبثّیتٞبی غئٛپّیتیه ا٘طغی ایطاٖ
زاقت ٝاؾت؟ زض پبؾد آٖ ،فطضی ٝایٗ ٘ٛقتبض ایٗ اؾت و« ٝؾیبؾتٞبی أٙیت ا٘طغی
أطیىب زض لجبَ رٕٟٛضی اؾالٔی زض ظٔیٞٝٙبی -1 :تحطیٓ ا٘طغی (فطٚـ ،ؾطٔبیٌٝصاضی
ذبضری  ٚوٙبض ٌصاقتٗ ایطاٖ اظ ذغٛط ِ ِٝٛا٘طغی)  -2 ٚافعایف تِٛیس رٟب٘ی ٘فت ٌ ٚبظ،
زض ضاؾتبی حجبت ٞػٔ٘ٛیه ایٗ وكٛض ثٛز ٚ ٜاظ عطف زیٍط ،ثبفج وبٞف اضظـ غئٛپّیتیه
 ٚتضقیف أٙیت ا٘طغی ایطاٖ قس ٜاؾت».
روش تحقیق

ایٗ پػٞٚف ث ٝز٘جبَ آظٔ ٚ ٖٛاضظیبثی فطضی ٝثب ضٚـ تٛصیفی ٔ ٚجتٙی ثط اؾتسالَ  ٚتحّیُ
اؾت .ضٚـ رٕـ آٚضی زازٜٞب  ٚاعالفبت ٘یع ثط اؾبؼ ضٚـ وتبثرب٘ٝای ثٛز ٚ ٜاظ ٔٙبثـ
ایٙتط٘تی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .زازٜٞب پؽ اظ عجمٝثٙسی ،ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تٛصیفی -تحّیّی
تزعی ٚ ٝتحّیُ قسٜا٘س.
یافتههای تحقیق

مقدورات شئوپلیتیک انرشی ایران :زض ؾبَ  .ْ1908زض ٔٙغمٔ ٝؿزس ؾّیٕبٖ ٘رؿتیٗ چبٜ
٘فت ایطاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ،اِٚیٗ چب٘ ٜفت زض ٔٙغم ٝذّیذفبضؼ وكف قس  ٚثطای ٘رؿتیٗ ثبض
قطوتٞبی ٔ٘ ٟٓفتی آٖ ظٔبٖ ،فّٕیبت اوتكبف  ٚثٟطٜثطزاضی ٔٙبثـ ٘فتی زض ایطاٖ  ٚثٝ
ز٘جبَ آٖ زض زیٍط ٔٙبعك ذّیذفبضؼ ضا قطٚؿ ٕ٘ٛز٘س(ٟٔسیبٖ .)174 :1392 ،اظ آٖ ظٔبٖ
تبؤ ٖٛٙیساٖٞبی ٘فت ٌ ٚبظ ظیبزی زض ایٗ ٔٙغم ٝوكف قس ٜاؾتٔ .زٕٛؿ ٔیساٖٞبی
٘فتی وكف  ٚاحجبت قس ٜایطاٖ تب ا َٚؾبَ ٔ 157 .ْ 2014یّیبضز ثكى ٝافالْ قس ٜو ٝحسٚز
 9/4زضصس اظ وُ شذبیط رٟب٘ی ٘فت ذبْ اؾت(.)BP, 2014: 6
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شذبیط ٘فت ذبْ ایطاٖ ثٔٝطاتت ثیكتط اظ شذبیط ٘فتی لبض ٜآفطیمب ثب ٔ 132/4یّیبضز
ثكى 8(ٝزضصس شذبیط رٟب٘ی) اؾت .ایٗ شذبیط ٕٞچٙیٗ ،تمطیجبً ثیكتط اظ ٔزٕٛؿ شذبیط
٘فتی اضٚپب  ٚاٚضاؾیب ثب ٔ 141/1یّیبضز ثكى(ٝحسٚز  8/5زضصس اظ شذبیط رٟب٘ی) اؾت.
٘ىتٝای و ٝزض ٔٛضز ٔیساٖٞبی ٘فتی ایطاٖ ٔ ٟٓث٘ٝؾط ٔیضؾس ،ایٗ اؾت و ٝثیكتط ٔیساٖٞبی
٘فتی ایطاٖ زض فطضٞبی ثیٗ  28زضر ٝتب  35زضر ٝقٕبِی ٚالـ قسٜا٘س.
شذیط ،ٜتِٛیس  ٚفٕط شذبیط ٘فت ذبْ ٌ ٚبظ عجیقی ایطاٖ

نفت

ذخیره در

ذخیره در

ذخیره در

ذخیره در

تولید در

درصد از

عمر ذخایر

پایان

پایان

ژانویه

ژانویه

اول سال

ذخایر

(ذخیره بر

7331

5002

5002

5072

5070

جهانی

تولید)

92/6

137/5

138/4

4/321

9/3

ثبالی یه

ٔیّیٖٛ

زضصس

صس ؾبَ

157

خام

ثكى ٝزض
ضٚظ
ٌبظ

13/96

23/2

27/85

1192/9

160/5

عجیقی

(تطیّیٖٛ

(تطیّیٖٛ

(تطیّیٖٛ

(تطیّیٖٛ

(ٔیّیٖٛ

ٔتطٔىقت)

ٔتطٔىقت)

ٔتط

فٛت

ٔتط

ٔىقت)

ٔىقت)

ٔىقت)

 18/2زضصس

ثبالی یه
صس ؾبَ

)(BP, 2014: 6-24

شذبیط ٌبظ عجیقی ایطاٖ ٘یع زض پبیبٖ ؾبَ  13/96 .ْ 1997تطیّیٔ ٖٛتط ٔىقت ثٛزٜ
اؾت و ٝزض پبیبٖ ؾبَ  .ْ 2008ث 27/85 ٝتطیّیٔ ٖٛتط ٔىقت  ٚزض پبیبٖ ؾبَ  .ْ 2014ثٝ
 1192/9تطیّی ٖٛفٛت ٔىقت ضؾیس ٜاؾت .ثط اؾبؼ ٌعاضـ ازاض ٜاعالفبت ا٘طغی آٔطیىب
افعایف ٔیعاٖ شذبیط ایطاٖ ؤ ٝطثٛط ث ٝوكف شذبیط ٔ ٚیساٖٞبی رسیس اؾت ،زض یه زٝٞ
ٌصقت ٝثبالتطیٗ ٔیعاٖ افعایف ایٗ ِٔٛس ا٘طغی زض ثیٗ تٕبْ وكٛضٞبی رٟبٖ ثٛزٜ
اؾت( .)EIA, 2014: 44ثط اؾبؼ ٌعاضـ غٚئٗ  .ْ 2013قطوت ثی پی ،شذبیط احجبت قسٜ
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ایطاٖ ث 1187/3 ٝتطیّی ٖٛفٛت ٔىقت؛ یقٙی  18زضصس شذبیط رٟب٘ی ضؾیس ٜاؾت( BP,

 .)2013: 20زض ٌعاضـ  BPو ٝزض غا٘ٛیٙٔ .ْ 2014 ٝتكط قس ٜاؾت ،ایطاٖ ثب شذیطٜ
 1192/9تطیّی ٖٛفٛت ٔىقت ( 18/2زضصس شذبیط رٟبٖ) زض صسض ثعٌتطیٗ زاض٘سٌبٖ
شذبیط ٌبظ عجیقی رٟبٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت( .)BP, 2014: 20اِجت ،ٝثب تٛر ٝث ٝض٘ٚس ٔٛرٛز ٚ
ایٙىٛٙٞ ٝظ ٔٙبعك ظیبزی اظ ایطاٖ ٔٛضز فّٕیبت اوتكبف لطاض ٍ٘طفت ٝاؾت ،احتٕبَ افعایف
شذبیط ٌبظ عجیقی ثٔ ٝمساض لبثُ تٛرٟی ٔٛضز ا٘تؾبض اؾت.
شذبیط و٘ٛٙی ٌبظ ایطاٖ ثب ؾمف تِٛیس پبیبٖ ؾبَ ٔ 166/6 ( .ْ 2013یّیبضز ٔتط
ٔىقت زض ؾبَ) ثبالی یه صس ؾبَ زٚاْ ذٛاٞس زاقت(ٕٞ .)BP, 2014: 22چٙیٗ ،وكٛض
ایطاٖ ثب  1192/9تطیّی ٖٛفٛت ٔىقت  18/2 ٚزضصس اظ وُ شذبیط رٟب٘ی ،ثبالتطیٗ شذبیط
ٌبظ عجیقی رٟبٖ ضا زض اذتیبض زاضز .وكٛضٞبی ضٚؾی ٝثب ٔ 1103/6یّی ٖٛفٛت ٔىقت(16/8
زضصس وُ شذبیط رٟب٘ی) ،لغط  ٚتطوٕٙؿتبٖ ٘یع ثب شذبیط  617/3 ٚ 871/5تطیّی ٖٛفٛت
ٔىقت( 9/4 ٚ 13/3زضصس اظ شذبیط رٟب٘ی) زض ضتجٞٝبی ثقسی شذبیط ٌبظ عجیقی رٟبٖ
لطاض زاض٘س(.)BP, 2014: 22

رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثٝفٛٙاٖ یىی اظ ثعضيتطیٗ زاض٘سٌبٖ شذبیط ٘فت ذبْ ٌ ٚبظ
عجیقی ز٘یبٔ ،یتٛا٘س ٘مف ٔإحطی زض غئٛپّیتیه ا٘طغی ثیٗإِّّی  ٚزض لّت تِٛیس  ٚتٛظیـ
آٖ؛ یقٙی ٔٙغم ٝذبٚضٔیب٘ ٝثطفٟس ٜثٍیطزٕٞ .چٙیٗٛٔ ،لقیت ایطاٖ اظ ِحبػ ٔؿیطٞبی ا٘تمبَ
ا٘طغی ٔٛرت ٘مف حیبتی وكٛضٔبٖ زض أٙیت رٟب٘ی ا٘طغی اؾت .ایطاٖ ثب ٔٛلقیت
رغطافیبیی  ٚغئٛپّیتیه ٚیػٜای و ٝثطاى ٔٙغمٔ ٝحصٛض زض ذكىى آؾیبى ٔطوعى زاضز،
یه وكٛض تطا٘عیتى ٔغّٛة اؾت ٔ ٚىتٛا٘س تِٛیسات ٘فت ٌ ٚبظ لعالؿتبٖ  ٚتطوٕٙؿتبٖ ضا
ث ٝثٟتطیٗ قىُ ث ٝزضیبى آظاز  ٚحتی اظ عطیك تطوی ٝث ٝاضٚپب ثطؾب٘س.
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امنیت انرشی و ثبات هصمونیک ایاالت متحده

ایبالت ٔتحس ٜأطیىب ثب رٕقیتی ثبِغ ثط ٔ 318/9یّی٘ ٖٛفط(ؾطقٕبضی ؾبَ ).ْ 2014
ؾٔٛیٗ وكٛض پطرٕقیت رٟبٖ) ٚ (www.statista.com ,2014اِٚیٗ ٔصطف وٙٙس ٜا٘طغی
رٟبٖ زض  ٕٝٞثرفٞبؾت .اظ وُ  472/4وبزضیّی /ٖٛثتب ا٘طغی ٔصطفی رٟبٖ زض ؾبَ
 100 .ْ 2006وبزضیّی/ٖٛثتب ( 21/16زضصس) زض أطیىب ٔصطف قس ٜاؾت .ثبالتطیٗ ؾٟٓ
ؾجس ا٘طغی ٔصطفی أطیىب ٔطثٛط ث٘ ٝفت ذبْ ثب  40/6زضصس  ٚؾپؽ ظغبَ ؾٌ ،ًٙبظ
عجیقی ،ا٘طغی ٞؿتٝای  ٚا٘طغیٞبی تزسیسق٘ٛسٜ؛ ث ٝتطتیت ثب 6/5 ٚ ،8/2 ،22/3 ،22/5
زضصس زض ضتجٞٝبی ثقسی ؾجس ٔصطفی ربی ٌطفتٝا٘س(ٟٔسیبٖ  ٚأیٙی.)292 :1391 ،
ؾبظٔبٖ اعالفبت ا٘طغی أطیىب زض غا٘ٛی .ْ 2014 ٝچكٓا٘ساض ٔصطف ا٘طغی رٟبٖ
تب ؾبَ  .ْ 2040ضا ثطآٚضز ٕ٘ٛز ٜاؾت .ثطاؾبؼ پیفثیٙی ایٗ ؾبظٔبٖٔ ،زٕٛؿ ا٘طغی
ٔصطفی رٟبٖ اظ  95/2وبزضیّی/ٖٛثتب زض ؾبَ  2012ثب ضقس ٔالیٕی ث106/31 ٝ
وبزضیّی/ٖٛثتب زض ؾبَ ٔ .ْ 2040یضؾس و ٝزض ایٗ ٔیبٖ٘ ،فت ذبْ ٌ ٚبظ عجیقی ث ٝتطتیت ثب
 32/32 ٚ 35/35وبزضیّی/ٖٛثتب ٕٞچٙبٖ زض صسض ؾجس ا٘طغی ٔصطفی رٟبٖ لطاض زاض٘س( U.S

 .) Energy IA, 2014: 17قطوت ٘فت ثطیتب٘یب ثطیتیف پتطِٚی٘ ْٛیع ضقس تمبضب ثطای ا٘طغی
زض زٚض 2012 ٜتب  .ْ 2035ضا حسٚز  41زضصس پیفثیٙی ٕ٘ٛز ٜاؾت .ثط اؾبؼ پیفثیٙی
 BPثرف افؾٓ تمبضب ثطای ا٘طغی رٟبٖ (حسٚز  95زضصس) زض زٚض.ْ 2012-2035 ٜ
ٔطثٛط ث ٝوكٛضٞبی غیطفضOECD ٛ؛ ثٚٝیػ ٜچیٗ  ٚؾپؽ ٙٞس اؾت  ٚوكٛضٞبی صٙقتی
یب ٕٞبٖ  OESDوٕتط اظ  5زضصس افعایف تمبضب ثطای ا٘طغی ضا ذٛاٙٞس زاقت( BP, 2014:

.)9
٘فت ٌ ٚبظ ثطای ایبالت ٔتحس ٜأطیىب اظ ایٗ ٘ؾط حبئع إٞیت ٞؿتٙس و٘ ٝعزیه ثٝ
 98زضصس ا٘طغی ٔٛضز ٘یبظ ثرف حُٕ ٘ ٚمُ أطیىب اظ ٔصطف ٘فت ذبْ  2 ٚزضصس ثبلی
ٔب٘س٘ ٜیع اظ ٔصطف ٌبظ عجیقی تأٔیٗ ٔیقٛزٕٞ .چٙیٗ٘ ،فت ذبْ ٌ ٚبظ عجیقی ثیف اظ 70
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زضصس ا٘طغی ٔٛضز ٘یبظ ثرف صٙقت أطیىب ضا تأٔیٗ ٔیوٙٙس .زض ثرف ذبٍ٘ی ٘یع ٘فت
ذبْ ٌ ٚبظ عجیقی زض ٔزٕٛؿ ثیف اظ  53زضصس ٘یبظ زاذّی أطیىب ضا پٛقف ٔیزٙٞس .ثب
تٛر ٝث ٝایٗ ٘یبظ قسیس اؾت و ٝأطیىب أٙیت ا٘طغی ضا زض وٙبض ٟٔٓتطیٗ ٔؿبئُ أٙیت ّٔی
ذٛز پیٍیطی ٔیٕ٘بیس.
أطیىب ثعضٌتطیٗ التصبز ز٘یب ضا زاضاؾت  ٚثب ضقس فعایٙسٍٕٞ ٜطایی التصبزی ثیٗ
لغتٞبی ٔ ٟٓالتصبز رٟب٘ی ،ض٘ٚك ثبظاض أطیىب ثٝقست اظ حجبت ٘ؾبْٞبی اضٚپبیی ٚ
آؾیبیی ٔتأحط ٔی قٛز .ث ٝؾرٗ زیٍط ،تٛؾقٙٔ ٝبثـ فقّی  ٚرسیس ا٘طغی ،ث ٝصٛضت یه
ٞسف ثٙیبزی ثطای تٕبْ لسضتٞبی رٟب٘ی زضآٔس ٜاؾت.
ایبالت ٔتحس٘ ٜفت ٌ ٚبظ ضا ثطای أٙیت ا٘طغی  ٚأٙیت ا٘طغی ضا ثطای تأٔیٗ أٙیت
ّٔی ٔی ذٛاٞس .یه التصبز رٟب٘ی ٘یطٙٔٚس ثب أٙیت ّٔی أطیىب پی٘ٛس زاضز  ٚیىی اظ
ٞسف ٞبی ثٙیبزی أطیىب زض ایٗ ضاؾتب ،تأٔیٗ أٙیت ا٘طغی اؾت .أطیىب ثبیس أٙیت ا٘طغی
ذٛز  ٚظٔی ٝٙقىٛفبیی التصبز رٟب٘ی ضا ثب ٕٞىبضی ٓٞپیٕب٘بٖ  ٚقطوبی تزبضیاـ ٘ ٚیع
تِٛیس وٙٙسٌبٖ ا٘طغی ،فطا ٓٞوٙس تب فطض ٝرٟب٘ی ا٘طغی  ٚا٘ٛاؿ ٔٙبثـ ٔٛرٛز ٌؿتطـ یبثس.
أٙیت ا٘طغی ثطای ایبالت ٔتحس ٜأطیىب ٔ ٚتحساٖ اضٚپبیی آٖ ،پؽ اظ تٕبیُ ثطذی اظ تِٛیس
وٙٙسٌبٖ ا٘طغی ث ٝاؾتفبز ٜاظ ٘فت ٌ ٚبظ ثٝفٛٙاٖ اٞطْ ؾیبؾی ،إٞیت ضٚظافع٘ٚی پیسا وطزٜ
اؾت(.)Gallis, 2006: 2-6
اِجت ،ٝایٗ ٘ىت ٝثٝتٟٙبیی ثطای ٘كبٖ زازٖ ٔٙبفـ ایبالت ٔتحس ٚ ٜپبؾرٍٛیی ث ٝایٗ
پطؾف و ٝچطا أطیىب ثٞ ٝط لیٕت  ٚاظ ٞط ضاٜ؛ اظ رّٕ ٝوبضثطز ظٚض  ٚزض صٛضت ِعْٚ
اقغبَ وكٛضٞب  ٚؾطظٔیٗٞبی ٘فتذیع  ٟٓٔ ٚثب ٍ٘بٞی اؾتطاتػیه ،رطیبٖ ٘فت ضا زض
ؾطاؾط رٟبٖ وٙتطَ وٙس ،وبفی ٘یؿتٙٔ .بفـ أطیىب زض ایٗ ظٔی ،ٝٙزض ٚالـ ثط چٙس اٍ٘یعٜ
ٔ ٟٓاؾتٛاض اؾت:
اِف) احطٌصاضی ثط ٔیعاٖ فطض ٚ ٝثٟبی ٘فت؛
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ة) حفؼ ٚاثؿتٍی أٙیت ٘فتی ضلیجبٖ ث ٝچتط أٙیتی أطیىب؛
د) رٌّٛیطی اظ تضقیف زالض ثٝفٛٙاٖ اضظ تقییٗ وٙٙس ٜزض ضٚاثظ ٔبِی ثیٗإِّّی زض
ثطاثط یٛض ٚ ٚزیٍط اضظٞبی ثیٗإِّّی(ٟٔسیبٖ  ٚأیٙی.)292 :1391،
زٚ ٚیػٌی ٚفٛض ٔٙبثـ ا٘طغی  ٚثٟبی اضظاٖ آٖ ،ذّیذ فبضؼ ضا ثٙٔ ٝغمٝای
اؾتطاتػیه ثطای التصبز رٟب٘ی تجسیُ وطز ٜاؾتٞ .ط لسضتی و ٝذّیذ فبضؼ ضا زض چًٙ
زاقت ٝثبقس ،اٞطٔی اؾتطاتػیه ضا زض اذتیبض زاضز و ٝثب آٖ ٔیتٛا٘س ٞسفٞبی ؾیبؾی ذٛز
ضا زض ثطاثط ضلیجبٖ ث ٝوطؾی ثٙكب٘س .ایبالت ٔتحس ٜافع ٖٚثط ؾٛز ٔؿتمیٓ ٘بقی اظ زؾتطؾی
ثٙٔ ٝبثـ اضظاٖ ا٘طغی ،اظ زیس ٞػٔ٘ٛیؿتی ٘یع ٔیتٛا٘س اظ اٞطْ ٘فت زض ثطاثط ضلیجبٖ التصبزی
 ٚؾیبؾی ذٛز ثٟط ٜثٍیطز؛ ث ٝعٛضی و ٝپیفظٔی ٝٙاؾتطاتػی زٌٚب٘ ٝالتصبزی  ٚؾیبؾی
ایبالت ٔتحس ٜثطای ٍٟ٘ساقت ضٞجطی ذٛز زض رٟبٖ ،فجبضت اؾت اظ تضٕیٗ فطضٝ
ٕٞیكٍی  ٚثیٚلف٘ ٝفت ثب ثٟبی اضظاٖ(ٔؿطت.)11 :1384 ،
أطیىب زضصسز اؾت و ٝوٙتطَ ٔٙبثـ ٘فت ذبٚضٔیب٘ ٝضا زض زؾت ثٍیطز تب اظ ثٚ ٝرٛز
آٔسٖ لغتٞبی التصبزی ٘ ٚؾبٔی زض ٔٙغم ٝرٌّٛیطی وطز ٚ ٜوكٛضٞبی تبظ ٜصٙقتی قس،ٜ
اتحبزی ٝاضٚپب ،غاپٗ  ٚچیٗ ضا ث٘ ٝحٛی ظیط ؾیغطٞ ٚ ٜػٔ٘ٛی ذٛز لطاض زٞس  ٚزض ٔٙبؾجبت
ٔ ٚجبزالت ،اضظـ زالض ثٝفٛٙاٖ تٟٙب اضظ ا٘حصبضی زض فطصٔ ٝجبزالت؛ ثٚ ٝیػ٘ ٜفت ضا حفؼ
 ٚاظ ثٚٝرٛز آٔسٖ اضظٞبی ضلیت رٌّٛیطی وٙس(أبْ رٕق ٝظاز ٚ ٜؾٟطاثی.)37 :1386 ،
ٔبیىُ وّط ،اؾتبز ٔغبِقبت صّح  ٚأٙیت رٟب٘ی زض وبِذ ٞبٔپكبیط ٛ٘ ٚیؿٙس ٜوتبة
ر ًٙثط ؾط ٔٙبثـ ٔی ٌٛیسٞ :سف ایبالت ٔتحس ٜاظ حضٛض زض ٔٙغم ٝذّیذ فبضؼ ،تؿّظ ثط
ٔٙبثـ ٘فت آٖ ث ٝفٛٙاٖ یه اٞطْ لسضت  ٝ٘ ٚیه ٔٙجـ ؾٛذت اؾت .تؿّظ ثط ٔٙغم ٝذّیذ
فبضؼ ثٔ ٝقٙبی وٙتطَ وطزٖ اضٚپب ،غاپٗ  ٚچیٗ اؾت .ایٗ وبض ثٔ ٝب لسضت وٙتطَ ثبظاض ٚ
ثؿتٗ قیط ٘فت ضا ذٛاٞس زاز) .(Klare , 2001: 276ثط ایٗ اؾبؼ ،حٛظ ٜذّیذ فبضؼ وٝ
زض ثطذی اظ ٘ؾطیٞٝبی غئٛپّیتیه ،ضیّٕٙس(ٔ )1حؿٛة ٔیقس ،ثٞ ٝبضتّٙس( )2تغییط ٔییبثس.
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ٚیػٌی ٞبضتّٙس رسیس ،فال ٜٚثط إٞیت اؾتطاتػیه  ٚغئٛپّیتیه آٖ ،ثیكتط ث ٝزِیُ ٔٙبثـ
فؾیٓ التصبزی آٖ؛ یقٙی ٘فت اؾت .اظ ایٗ ٘ؾط ،زض ٘ؾبْ رسیس رٟب٘ی ثط إٞیت ذّیذ
فبضؼ افعٚز ٜقس ٜاؾت(احٕسی ٛٔ ٚؾٛی.)1388،
آٔبضٞبی ٔرتّف ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝایبالت ٔتحس ٜثب ٔتٛٙؿ ؾبظی ٘یبظ ذٛز ث٘ ٝفت
ذبْ ،زضصس وٕی اظ ٘فت ذبْ ذٛز ضا اظ ٔٙغم ٝذّیذ فبضؼ ٚاضز ٔیوٙس؛ زض حبِی و ٝغاپٗ،
چیٗٙٞ ،س  ٚتب حسٚزی اتحبزی ٝاضٚپبیی؛ ٕٞچٙبٖ ؾ ٟٓفٕسٜای اظ ٘فت ذٛز ضا اظ ٔٙغمٝ
ذّیذ فبضؼ ٚاضز ٔیوٙٙس .ثسیٗ تطتیتٚ ،اثؿتٍی ایٗ وكٛضٞب ث٘ ٝفت ذّیذ فبضؼ ،ثبفج
ٚاثؿتٍی آٟ٘ب ث ٝایبالت ٔتحسٔ ٜیقٛز(أبْ رٕق ٝظاز ٚ ٜؾٟطاثی .)17 :1386 ،ثٙبثطایٗ،
ٚلتی و ٝفطا ٓٞثٛزٖ ٔٙبثـ ا٘طغی ثطای ضلیجبٖ أطیىب ثبفج ضقس آٟ٘ب  ٚقىٌُیطی یه ٘ؾبْ
چٙسلغجی ٔیقٛز  ٚیىی اظ ثعضيتطیٗ پبیٍبٜٞبی ٞػٔ٘ٛیؿتی أطیىب زض ٓٞذٛاٞس
قىؿت ،أطیىب ،ذّیذ فبضؼ ٙٔ ٚبثـ ا٘طغی ٍٙٞفتف ضا و ٝثب ٞعیٞٝٙبی والٖ ث ٝچًٙ
آٚضز ٜاؾتٞ ،طٌع زاٚعّجب٘ ٝضٞب ٘رٛاٞس وطز(ٔؿطت.)11 :1384 ،
تحریمهای انرشی

ا٘طغی ثٝفٛٙاٖ یه ٔتغیط غئٛپّیتیه ،ربیٍبٚ ٜیػٜای ضا زض ثبظیٞبی لسضتی ٘ؾبْ رٟب٘ی ثبظ
وطز ٜاؾت  ٚزؾتطؾی ثٙٔ ٝبثـ ا٘طغی ثطای تٕبٔی ؾغٛح ؾّؿّٔ ٝطاتجی لسضت رٟبٖ،
إٞیتی اؾتطاتػیه پیسا وطز ٜاؾت .اظ ایٗ ضٞ ،ٚط یه اظ ثبظیٍطاٖ ٘ؾبْ رٟب٘ی ث ٝز٘جبَ
تقطیفی لبثُ لج َٛاظ ربیٍب ٜأٙیت ا٘طغی ذٛز ٞؿتٙس .وكٛضٞبی صٙقتی ثٞ ٝط لیٕتی
ٔیوٛقٙس و ٝایٗ ٔٙجـ ا٘طغی ثٔ ٝربعط٘ ٜیفتس  ٚزؾتطؾی آؾبٖ  ٚاضظاٖ ثٙٔ ٝبثـ وٕیبة
٘فت فطا ٓٞثبقس  ٚثسیٗ تطتیتٙٔ ،بعك ٘فتذیع زض تقبُٔ ثب غطة لطاض ثٍیط٘س .ث٘ٝؾط
ٔیضؾس و ٝحضٛض ٘یطٞٚبی ٘ؾبٔی زض اعطاف ثیضی ا٘طغی رٟب٘ی ،ثٙٔٝؾٛض حفبؽت ٚ
حطاؾت اظ ا٘طغی ٔٛرٛز زض ٔٙغم ٝذبٚضٔیب٘ ٝثبقس ٞ ٚط ٔكىّی ثطای ایٗ ٔرعٖ ٚ
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ذطٚریٞبی آٖ (ِِٞٝٛبی ٘فت) ثٚ ٝرٛز ثیبیس٘ ،یطٞٚبی ٘ؾبٔی ٔٛرٛز زض ٔٙغمٚ ٝاوٙف
٘كبٖ ذٛاٙٞس زاز.
ٚالـ قسٖ ایطاٖ زض ٞبضتّٙس ا٘طغی رٟبٖ ،زض وٙبض ضٚیىطزٞبی تمبثّی ایطاٖ  ٚغطة
ٔٛرت ٔی ٌطزز و ٝأٙیت وكٛض اظ ٘ؾطٌب ٜزاذّی  ٚتٟسیسات ذبضری ٕٛٞاض ٜاظ رّٕٝ
ٔؿبئُ اؾبؾی تّمی ٌطزز؛ ظیطا اظ ٍ٘ب ٜأطیىب زض رغطافیبی ؾیبؾی رٟبٖ ،ؾیغط ٜیبفتٗ ثط
ٔٙغم ٝذّیذ فبضؼ ،ثٔٝقٙبی تؿّظ یبفتٗ ثط وّی ٝضلجبی ثبِم ٚ ٜٛتحمك أٙیت ّٔی ٔحؿٛة
ٔیقٛز  ٚزض رٟت زؾت یبثی ث ٝایٗ ٞسف ،اؾتفبز ٜاظ ٘یطٚی ٘ؾبٔی ٘یع اظ ٘ؾط زٚض ٕ٘ب٘سٜ
اؾت .ایٗ أط یىی اظ حمبیك قىُزٙٞس ٜغئٛپّیتیه فقّی رٟبٖ اؾت .زض فصط حبوٕیت
ٌفتٕبٖ غئٛاؤٛ٘ٛیه ،ا٘طغی ٘مكی ثطرؿتٝتط اظ ٞط ظٔبٖ زیٍط زاضز .اظ ٘ؾط أطیىب ،ا٘طغی
یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔتغیطٞبی غئٛپّیتیه ایطاٖ اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ثٚٝؾیّ ٝآٖ ؾبیط اٞساف ذٛز
ضا پی ٍیطی ٕ٘بیس  ٚایطاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ اٞطْ ا٘طغی ث ٝز٘جبَ ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ؾیبؾی ذٛز
اؾت(.)Gallis, 2006: 2-6
أطیىب ثب آٌبٞی اظ ایٗ ٚالقیت و ٝغئٛپّیتیه ا٘طغی ٔیتٛا٘س زض اثقبز غئٛاؤٛ٘ٛیه
 ٚغئٛاؾتطاتػیه ثطای ایطاٖ تِٛیس لسضت ٕ٘بیس ،ث ٝز٘جبَ وبٞف ٘مف ایطاٖ زض أٙیت ا٘طغی
رٟب٘ی  ٚا٘عٚای غئٛپّیتیه ایطاٖ اؾت .ایٗ وكٛض اظ یه ؾٔ ٛب٘ـ اظ فجٛض ذغٛط ِِٝٛ
ا٘طغی اظ ایطاٖ قس ٚ ٜاظ ؾٛی زیٍط ،ثب افٕبَ تحطیٓٞبی تزبضی؛ ثٚٝیػ ٜتحطیٓٞبی ثرف
٘فت ٌ ٚبظٛٔ ،ا٘ـ ٕٟٔی ضا ثط ؾط ضا ٜتٛؾق ٝثرف ا٘طغی ایطاٖ لطاض زاز ٜاؾت .ایٗ
ٚضقیت ظٔب٘ی رسیتط ٔی قٛز و ٝقطوبی التصبزی ذبضری ایطاٖ  ٚوكٛضٞبی زاضای
ٔٙبثـ ا٘طغی ،زض ایٗ تحطیٓٞب ٕٞؿ ٛثب أطیىب حطوت ٕ٘بیٙس .فّت ایٗ أط  ٓٞث ٝضٚاثظ
تزبضی ایطاٖ ثب ایٗ وكٛضٞب ثط ٔیٌطزز .حسٚز  85زضصس تزبضت ذبضری ایطاٖ ثب إِٓبٖ،
اٍّ٘ؿتبٖ ،فطا٘ؿ ،ٝایتبِیب  ٚغاپٗ صٛضت ٔیٌیطز .ضٚاثظ تزبضی ایطاٖ ثب چیٗ ٙٞ ٚس ٘یع زض
حبَ ٌؿتطـ اؾت .ایٗ ٚالقیت التصبزی ثط رٙجٞٝبی زیٍط ؾیبؾت ذبضری ایطاٖ
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تأحیطٌصاض اؾت  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،وكٛضٞبی فٛق زض زٔٚیٗ حّم ٝاظ اِٛٚیت ؾیبؾت
ذبضری وكٛض لطاض زاض٘س(آقتیب٘ی ظاضچی.)188 :1383 ،
وكٛضٞبی یبز قسٞ ٜط چٙس زض تحطیٓ ا٘طغی ایطاٖ تب حسٚزی زض ثطاثط فكبض أطیىب
ٔمبٔٚت وطزٜا٘س؛ أب ثبیس تٛر ٝزاقت و ٝزض غبیت أطٙٔ ،بفـ ّٔی وكٛضٞب تقییٗ وٙٙسٜ
ٔٛاضـ آٟ٘ب زض لجبَ یىسیٍط اؾت .تب ٍٙٞبٔی وٙٔ ٝبفـ ّٔی وكٛضٞبی اضٚپبیی  ٚغاپٗ
التضب وٙس ،آٟ٘ب زض ثطذی ظٔیٞٝٙب تب حسی زض ثطاثط فكبضٞبی أطیىب ٔمبٔٚت ذٛاٙٞس وطز.
زض غیط ایٗ صٛضت ،ضٕٗ حفؼ چٟطٔ ٜؿتمُ ذٛز زض فطص ٝزاذّی  ٚثیٗإِّّی ،زض
ضٚاثغكبٖ ثب أطیىب قىبف فٕسٜای ثٚ ٝرٛز ٘رٛاٙٞس آٚضز  ٚحتی زض پكت پطز ٜثب أطیىب
ٕٞطاٞی ذٛا٘س وطز(اؾسیبٖ .)159 :1381،ثٝعٛضی و ٝزض ٟ٘بیت زض ؾبَ  2012ثیكتط
ٚاضزوٙٙسٌبٖ ٘فت ایطاٖٕٞ ،ؿ ٛثب ایبالت ٔتحس ٜث ٝرٕـ تحطیٓوٙٙسٌبٖ ٘فت ایطاٖ پیٛؾتٙس.
ثرف ظیبزی اظ ضاٞجطز أطیىب ثطای ٔمبثّ ٝثب ایطاٖ زض لبِت تحطیٓٞبی یهرب٘جٚ ٝ
چٙس رب٘ج ٝایٗ وكٛض فّی ٝایطاٖ لبثُ اضظیبثی اؾت .زض ایٗ ضاؾتبٚ ،رٛز لٛا٘یٙی ٘ؾیط «لبٖ٘ٛ
تحطیٓ ایطاٖ ِ ٚیجی» ٔٛرت قس ٜاؾت و ٝاظ ؾبَ  .ْ 1996تبو ،ٖٛٙصسٚض تزٟیعات
حفبضی  ٚؾطٔبیٌٝصاضی ثبالی ٔ 20یّی ٖٛزالض زض صٙبی٘ ٝفت ٌ ٚبظ ایطاٖٕٛٙٔ ،ؿ ٚ
قطوتٞبی ٔترّف ٘یع ٔكٕ َٛتحطیٓ ق٘ٛس .زض ٕٞیٗ حبَ ،تالـ زِٚت أطیىب ثطای
تصٛیت تحطیٓ ٞبی قٛضای أٙیت فّی ٝایطاٖ تبوٛٔ ٖٛٙرت قس ٜاؾت وٞ ٝفت لغقٙبٔٝ
ٔ(1696صٛة  31غٚئٗ  ،).ْ 2006لغقٙبٔٔ(1737 ٝصٛة  23زؾبٔجط  ،).ْ 2006لغقٙبٔٝ
ٔ(1747صٛة ٔ 24بضؼ  ،).ْ 2007لغقٙبٔٔ(1803 ٝصٛة ٔ 3بضؼ  ،).ْ 2008لغقٙبٔٝ
ٔ(1835صٛة  27زؾبٔجط  ،).ْ 2008لغقٙبٔٔ(1887 ٝصٛة 24ؾپتبٔجط  ٚ ).ْ 2009لغقٙبٔٝ
ٔ(1929صٛة  9غٚئٗ  ) .ْ 2010اظ ؾٛی آٖ قٛضا فّی ٝایطاٖ صبزض قٛز .ایٗ لجیُ
تحطیٓٞب ٕٞچٙیٗ ٔٛرت قس ٜاؾت تب ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی رٟبٖ ٘یع ثب ٔالحؾ ٝضٚاثظ
ذٛز ثب أطیىب ٔحسٚزیتٞبی ثؿیبضی زض ضٚاثظ ثب ایطاٖ زاقت ٝثبقٙس .زض صٛضت تساْٚ
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تحطیٓٞبی ثیٗإِّّی صسٚض ٘فت ،ث ٝزِیُ زِٚتیتط قسٖ التصبز ،اقتغبَ ٔحسٚزتط ٚ
ذطٚد ؾطٔبی ٝفعٖٚتط ،التصبز ایطاٖ زچبض ظیبٖٞبی اؾبؾی  ٚرسی ذٛاٞس قس.
أطیىب ٕٞچٙیٗ ،زضصسز پبییٗ آٚضزٖ ٔٙعِت غئٛپّیتیه ا٘طغی ایطاٖ اؾت .ثٕٞ ٝیٗ
ٔٙؾٛض ،تحطیٓ ٞبی التصبزی  ٚا٘طغی زض صٙبیـ ٘فت ٌ ٚبظ ایطاٖ ٕٞ ٚچٙیٕٗٔ ،ب٘قت فجٛض
ذغٛط ِ٘ ِٝٛفت ٌ ٚبظ اظ ایطاٖ ضا زض زؾتٛض وبض ذٛز لطاض زاز ٜاؾتٕٔ .ب٘قت اظ ذغٛط
ِ ،ِٝٛاظ زیٍط السأبت أطیىب ثطای حصف ٔٙبفـ غئٛپّیتیه ایطاٖ زض فطصٞٝبی ٔٙغمٝای ٚ
رٟب٘ی ،رٌّٛیطی اظ تطا٘عیت ا٘طغی حٛظٜٞبی زضیبی ذعض  ٚآؾیبی ٔیب٘ ٝاظ ٔؿیط ایطاٖ
اؾت .اظ ٘ؾط أطیىب ،فجٛض ذغٛط ِ ِٝٛا٘طغی ضٕٗ افعایف لسضت التصبزی ایطأٖ ،یتٛا٘س
ربیٍب ٜاؾتطاتػیه ایطاٖ ضا اضتمب ثركس.

تأثیرات بر بازار جهانی نفت :افسایش تولید و کاهش قیمت

ؾبَٞبی ٘رؿت ز ٝٞز ْٚلطٖ ثیؿت  ٚیىٓ ضا ثبیس ٘مغ ٝفغفی زض تبضید ٘فت ٌ ٚبظ رٟبٖ
ٔحؿٛة ٕ٘ٛز؛ ثٝعٛضی و ٝحتی ٔیتٛاٖ ضذسازٞبی چٙس ؾبَ اذیط؛ ثٚٝیػ ٜؾبَ .ْ 2012
ضا ثب ؾبَ  .ْ 1973و ٝزض آٖ ثط احط تحطیٓ ٘فتی غطة اظ ؾٛی افطاة ،رٟف لبثُ تٛرٟی
زض ثبظاض ٘فت ضخ زازٔ ،مبیؿ ٝوطزٔ .حٛض ایٗ ضذسازٞبی ٘فتی ،ارطای تحطیٓ ٘فتی غطة
فّی ٝایطاٖ  ٚزض ٔمبثُ افعایف لبثُ ٔالحؾ ٝتِٛیس ٘فت زض وكٛض أطیىب ثب تىِٛٛٙغی رسیس
اظ قُ٘ 1فتی ثٛز  ٚثط ذالف ؾبَ  .ْ 1973ثب ٚرٛز ارطای تحطیٓ ٘فتی ایطاٖ  ٚوبٞف
لبثُ ٔالحؾٞ 680(ٝعاض ثكى ٝای) زض فطض٘ ٝفت ایطأٖ ،كىُ ذبصی ثطای فطضٚ ٝ
تمبضبی رٟب٘ی ٘فت پیف ٘یبٔس  ٚتِٛیس رٟب٘ی ٘فت زض ؾبَ ٘ .ْ 2012ؿجت ث ٝؾبَ 2011
ْ ، .زض ٔزٕٛؿ حسٚز ٔ 1/9یّی ٖٛثكى ٝزض ضٚظ ( 2/2زضصس) افعایف زاقت و ٝثرف

1. Shale
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افؾٓ ایٗ افعایف تِٛیس تٛؾظ أطیىب  ٚپؽ اظ آٖ فطاق  ٚفطثؿتبٖ ثٛز ٜاؾت( Dudley,

.)2013: 2
تِٛیس ٘فت اظ شذبیط ؾ ًٙضؾتی زض ٔٙبعمی اظ أطیىب ٕٞچ" ٖٛثیىٗ" زض زاوٛتبی
قٕبِی " ٚایٍُ فٛضز" زض تٍعاؼ زض ؾبَ ٔ 2012یالزی و ٝاظ آٖ ث ٝفٛٙاٖ "ض٘ؿب٘ؽ ٘فت
ٌ ٚبظ أطیىبی قٕبِی" یبز ٔیوٙٙسٟٓٔ ،تطیٗ ضذساز ا٘طغی ثطای أطیىب ثٛز و ٝا٘مالثی زض
ظٔی ٝٙتِٛیس ا٘طغی فؿیّی ٔحؿٛة ٔیقٛز .زض ایٗ ؾبَ( ).ْ 2012ایبالت ٔتحس ٜأطیىب
ضوٛضز ثعضي تطیٗ افعایف تِٛیس ٘فت ذبْ ٌ ٚبظ عجیقی زض رٟبٖ ضا ظز؛ تب ربیی و ٝایٗ
ضذساز ثعضيتطیٗ زؾتبٚضز تِٛیس ٘فت زض تبضید ایٗ وكٛض ٘بٔجطز ٜقس .تِٛیس ٘فت ذبْ زض
أطیىب زض ؾبَ ٘ 2012ؿجت ث ٝؾبَٔ2011یالزی ،اظ ٔ 7یّیٞ 870 ٚ ٖٛعاض ثكى ٝثب افعایف
 13/9زضصسی ث ٝحسٚز ٔ 9یّی ٖٛثكى ) 8/905(ٝضؾیس ٚ ٚاضزات ٘فت أطیىب ٘ؿجت ثٝ
ؾبَ  2005حسٚز  36زضصس وبٞف پیسا وطز(.)Dudley, 2013: 2
وكف ٔٙبثـ فؾیٓ ٘فتی زض أطیىبی قٕبِی ،و ٝثطای ٔستی زض صسض اذجبض ا٘طغی
رٟبٖ لطاض ٌطفت؛ اوتكبفی اؾت و ٝثٙبثط ازفبی ثطذی اظ وبضقٙبؾبٖ ا٘طغی ،ثٟط ٜثطزاضی اظ
آٖ ٘ ٝتٟٙب رٟبٖ غطة ضا اظ ٘فت ذبٚضٔیب٘ ٝثی٘یبظ ٔیوٙس؛ ثّى ٝثب تحمك آٖ حتی ٔیتٛا٘س
اظ وكٛضٞبی تطاظ ا َٚتِٛیسوٙٙس ٜایٗ وبالی ٌطا٘جٟب٘ ،ؾیط فطثؿتبٖ  ٚایطاٖ  ٚضٚؾی٘ ٝیع
پیكی ثٍیطز .ایبالت ٔتحس ٜأطیىب زض ضاؾتبی ارطای ؾٙبضیٛی ثی٘یبظی اظ ا٘طغی ذّیذ
فبضؼ ،زض ز ٚز ٝٞاذیط ثب تٛؾق ٝفٙبٚضیٞبی حفبضی چبٜٞبی ٘فت  ٚؾبیط فٙبٚضیٞبی
پیكطفت ،ٝأىبٖ ثٟطٜثطزاضی اظ ٘فت ٌ ٚبظٞبی اصغالحبً غیطٔطؾٛٔ ٚ ْٛرٛز زض الیٞٝبی
ؾرتتط  ٚالیٞٝبض ضُؾی ضا فطا ٓٞآٚضز ٜاؾت  ٚث ٝتجـ آٖ ،تِٛیس ٘فت ٌ ٚبظ زاذّی ایٗ
وكٛض افعایف لبثُ ٔالحؾٝای زاقت ٝاؾت .زض ٕٞیٗ ضاؾتب ،ؾبَ  .ْ 2012ایبالت ٔتحسٜ
تٟٙب  40زضصس اظ ٘فت ٔصطفی ضا ٘ؿجت ث 60 ٝزضصس زض ؾبَ ٚ .ْ2005اضز وطز ٜاؾت ٚ
ثطای ؾبَ ٔ2013یالزی ثب تٛر ٝث ٝاعالفبت ازاض ٜا٘طغی أطیىب ،ایٗ وكٛض ٘یبظ ثٚ ٝاضزات
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تٟٙب  30زضصس اظ ٔزٕٛؿ ٘فت ٔصطفی ذٛز زاقت ٝاؾت .تِٛیسات أطیىب زض ؾبَ .ْ2013
ث ٝضٚظا٘ٔ10 ٝیّیٞ 240 ٚ ٖٛعاض ثكى ٝافعایف یبفت  ٚث ٝفمیس ٜآغا٘ؽ ثیٗإِّّی ا٘طغی
ایٗ ضلٓ زض ؾبَ  .ْ2015ثٔ 11 ٝیّیٞ130 ٚ ٖٛعاض ثكى ٝزض ضٚظ ذٛاٞس ضؾیس (Berry and

).Schuetze, 2015: 75
اٌط ایٗ ض٘ٚس ازأ ٝیبثس ،ایبالت ٔتحس ٜث ٝؾٕت تأٔیٗ ٘ ٕٝٞیبظٞبی ا٘طغی ذٛز تب
ؾبَ  .ْ2030حطوت وطز ٚ ٜاحتٕبالً لبزض ث ٝصبزضات ٘فت زض ؾبَ  .ْ2035ذٛاٞس ثٛز .زض
ٚالـ ،ثط اؾبؼ آذطیٗ پیفثیٙیٞبی زِٚت أطیىب ،ایٗ وكٛض زض ٔؿیط تجسیُ ث ٝثعضيتطیٗ
تِٛیسوٙٙس٘ ٜفت زض رٟبٖ زض وٕتط اظ یه ز ٝٞاؾت .ثطذی اظ صبحت٘ؾطاٖ التصبزی
ٔقتمس٘س و٘ ٝمك ٝا٘طغی رٟبٖ ث ٝزِیُ ض٘ٚك تِٛیس ٘فت ٌ ٚبظ زض أطیىب ثب اؾتفبز ٜاظ
فٙبٚضیٞبی پیكطفت ،ٝزضحبَ تغییط اؾت .ایٗ تغییط ٔیتٛا٘س ؾجت وبٞف ٚاثؿتٍی ث٘ ٝفت
ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝوبٞف ٚاثؿتٍی ث ٝوكٛضٞبی تِٛیسوٙٙس٘ ٜفت قٛز .ایبالت ٔتحس ٜو ٝتب لجُ اظ
تٛؾق ٝایٗ فٙبٚضی ٞبی لطاض ثٛز ث ٝیه ٚاضزوٙٙس ٜفٕسٌ ٜبظ ثٝصٛضت ٔبیـ قس ٜیب LNG

تجسیُ قٛز ،او ٖٛٙاظ ٘ؾط ٌبظ ٘یع ذٛزوفب قس ٚ ٜتب ز ٚؾبَ زیٍط صبزضوٙٙسٌ ٜبظ()LNG
ذٛاٞس قس(.)fa.uscloseup.com
اِجت ،ٝصٙقت ٘فت أطیىب ثطای ثٝحمیمت پیٛؾتٗ ایٗ ضؤیب ثبیس ثٟبی ظیبزی پطزاذت
وٙس؛ قبیس ثؿیبض ثیكتط اظ ثٟبی ذطیس ٘فت اظ ذبٚضٔیب٘ !ٝثٌ ٝفت ٝوبضقٙبؾبٖ ا٘طغیٞ ،عیٝٙ
تِٛیس ٘فت اظ ایٗ ضٚـ ثؿیبض ثبال  ٚثب ثطزاقت ٔتقبضف ٘فت اظ شذبیط ٔ ٚیساٖٞبی ٘فتی
لبثُ ٔمبیؿ٘ ٝیؿت .ثبیس زض٘ؾط زاقت و ٝچٙیٗ ضٚقی ٞطچٙس ٕٔىٗ اؾت ثطای ایبالت
ٔتحس ٜأطیىب ٞعی ٝٙثبالیی زاقت ٝثبقس؛ أب ٔعیت ثعضٌی ثطای ایٗ وكٛض زاضز  ٚآٖ وبٞف
ضیؿه تأٔیٗ ا٘طغی اظ ٔٙبعك ثحطاٖذیع ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ آفطیمبؾت  ٚایٗ أط ثطای
اؾتطاتػی أٙیت ا٘طغی أطیىب و ٝثط ِع ْٚاؾتمالَ ا٘طغی  ٚفسْ اتىب ثٚ ٝاضزات تأویس زاضز،
اظ إٞیت ثبالیی ثطذٛضزاض اؾت .ثٙبثطایٗ ،حتی ثب ٚرٛز ٞعی ٝٙثبال  ٚتجقبت ٔٙفی ظیؿت
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ٔحیغی ،ضقس زض تأٔیٗ ٘فت أطیىبی قٕبِی ،تجقبت غئٛپّیتیه ؾٍٙیٙی زض آیٙس ٜثٕٞ ٝطاٜ
ذٛاٞس زاقت وٟٓٔ ٝتطیٗ آٟ٘ب وبٞف ٘فٛش  ٚتأحیطپصیطی أطیىب اظ ٔٙغم ٝذبٚضٔیب٘ٚ ٝ
احتٕبالً ٚاثؿتٍی وٕتط اضٚپب ثٌ ٝبظ ضٚؾی ٝذٛاٞس ثٛز.
یىی زیٍط اظ تحٛالت ثبظاض ا٘طغی وٕٞ ٝعٔبٖ ثب ارطای تحطیٓ ٘فتی ایطاٖ ثٚ ٝلٛؿ
پیٛؾت ٔ ٚب٘ـ ایزبز چبِكی رسی زض ثبظاض ٘فت  ٚأٙیت ا٘طغی رٟب٘ی قس ،افعایف لبثُ
تٛر ٝتِٛیس ٘فت تٛؾظ ثطذی اظ وكٛضٞبی فض ٛاٚپه ٔب٘ٙس فطاق  ٚفطثؿتبٖ ؾقٛزی ٚ
غیطفضٔ ٛب٘ٙس ضٚؾی ٝثٛز .فطثؿتبٖ ؾقٛزی زض ؾبَ ٘ .ْ2012ؿجت ث ٝؾبَ  .ْ2010تِٛیس
٘فت ذبْ ذٛز ضا اظ ٔ 10یّیٞ 75 ٚ ٖٛعاض ثكى ٝثب افعایف لبثُ تٛرٟی تب حسٚز ٔ 11یّیٖٛ
ٞ 153 ٚعاض ثكى ٝزض ضٚظ ثبال ثطز .تِٛیس ٘فت ذبْ فطاق زض ؾبَ ٘ .ْ2012ؿجت ث ٝؾبَ
 .ْ2011اظ ٔ 2یّیٞ 800 ٚ ٖٛعاض ثكى ٝثب افعایف  13/9زضصسی ث ٝحسٚز ٔ 3یّی115 ٖٛ
ٞعاض ثكى ٝزض ضٚظ ضؾیس ٜاؾت .تِٛیس ٘فت ذبْ زض ضٚؾی٘ ٝیع زض ؾبَ ٘ 2012ؿجت ث ٝؾبَ
ٔ2010یالزی اظ ٔ 10یّیٞ 365 ٚ ٖٛعاض ثكى ٝثب ض٘ٚسی افعایكی ث ٝحسٚز ٔ 10یّی643 ٖٛ
ٞعاض ثكى ٝزض ضٚظ ضؾیس ٜاؾت(.)Dudley, 2013: 3
صطف ٘ؾط اظ اٞساف ؾیبؾی(فطثؿتبٖ ؾقٛزی)  ٚیب التصبزی(فطاق  ٚضٚؾی،)ٝ
افعایف تِٛیس ٘فت تٛؾظ وكٛضٞبی یبز قس ،ٜوٕه ظیبزی ث ٝارطای تحطیٓٞبی ٘فتی
غطة فّی ٝایطاٖ ٕ٘ٛز ٜاؾت؛ ظیطا افعایف فطض ٝتٛؾظ ایٗ وكٛضٞب اظ یه ؾ ٚ ٛافعایف
تِٛیس ٘فت اظ قٗ ٘فتی 1تٛؾظ أطیىب اظ ؾٛی زیٍط ،ثبفج قس و ٝ٘ ٝتٟٙب تمبضبی ثبظاض
رٟب٘ی اظ فطض ٝپیكی ٍ٘یطز؛ ثّىٕٞ ٝیٗ فطضٙٔ ٝبؾت ،ایبالت ٔتحسٔ ٚ ٜتحساٖ
اضٚپبییاـ ضا ثطای تسا ٚ ْٚحتی تكسیس تحطیٓ ٘فتی ایطاٖ تطغیت ٕ٘بیس.

1. Oil Sands
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ایطاٖ ثطای ٚضٚز ث ٝثبظاض رٟب٘ی ا٘طغی ،فال ٜٚثط ٔكىالت فٙی  ٚؾبذتبضی زاذّی
ٕٞ ٚچٙیٗٛٔ ،ا٘ـ ؾیبؾی ذبضری ،ضلجبیی  ٓٞزاضز .اصّیتطیٗ ضلجبی ایطاٖ زض ثبظاض رٟب٘ی
٘فت ،وكٛضٞبی فطثؿتبٖ ،ضٚؾی ٚ ،ٝپط اقتٟبتط اظ آٟ٘ب وكٛضٞبی فطاق ٘ٚ ٚعٚئال ٞؿتٙس.
وكٛضٞبی ایطاٖ  ٚفطثؿتبٖ و ٝاظ ثعضيتطیٗ زاض٘سٌبٖ  ٚتِٛیسوٙٙسٌبٖ ٘فت ذبْ
رٟبٖ ٞؿتٙس ،ث ٝصٛضت عجیقی ثب تٛر ٝث ٝقطایظ ؾیبؾی  ٚایسئِٛٛغیه ٔٙغمٝای ،زض
تقمیت ٔٙبفـ ذٛز زض ثبظاض رٟب٘ی ٘فت  ٚذصٛصبً زض ؾبظٔبٖ اٚپهٔ ،ؿیطی تٛأْ ثب ضلبثت
ضا ز٘جبَ ٔیٕ٘بیٙس .زض ایٗ ٔیبٖ ،یىی اظ ٘مبط لٛت فطثؿتبٖ زض اٚپهٔ ،ؿبئُ ثیٗ
وكٛضٞبی فطثی ثب ایطاٖ اؾتٔ .ؿبئُ ایٗ وكٛضٞب ثب ایطاٖ چٙس ثقسی اؾت  ٚفال ٜٚثط
حؽ ضلبثت  ٚزقٕٙیٛ٘ ،فی حؽ حؿبزت ضا ٘یع قبُٔ ٔیقٛز؛ حؿی و ٝزض ا٘تربة
ؾٕت زثیطوّی اٚپه زض ٞط زٚض ٜذٛز ضا ٘كبٖ ٔی زٞس .یىی اظ ٟٔٓتطیٗ چبِفٞبی ایطاٖ
ثب فطثؿتبٖ  ٚزیٍط وكٛضٞبی فطة فض ٛاٚپه ،چبِف زض ظٔی ٝٙؾیبؾتٞبی ٘فتی اؾت.
ؾیبؾت ٘فتی افطاة ٔجتٙی ثط فطض ٝحساوخطی ٘فت  ٚافعایف تِٛیس(زض ضاؾتبی ذٛاؾت
ایبالت ٔتحس ٜأطیىب  ٚوكٛضٞبی اضٚپبیی) اؾت).(Reidar, 2011: 26
زض ضلبثت ثیٗ ایطاٖ فطثؿتبٖ ،ؽطفیت ٔبظاز تِٛیس فطثؿتبٖ زض اٚپه ،یىی اظ
ثطيٞبی ثط٘س ٜایٗ وكٛض زض ثبظاض ٘فت اؾت .تب ربیی وٚ ٝضـ و٘ٛٙی ثبظاض ٘فت ،ثیف اظ
آ٘ىٔ ٝقّ َٛالسأبت  ٕٝٞافضبی اٚپه ثبقس٘ ،بقی اظ فقبِیتٞبی فطثؿتبٖ ؾقٛزی ( ٚتب
ا٘ساظ ٜوٕتطی ؾبیط وكٛض ٞبی فطثی حٛظ ٜذّیذ فبضؼ) اؾت .فطثؿتبٖ تٟٙب وكٛضی اؾت
و ٝؽطفیت چكٍٕیط ثیف اظ تِٛیس (ٔبظاز تِٛیس) زاضز .ایٗ وكٛض زض حسٚز  65زضصس
ؽطفیت ٔبظاز تِٛیس وُ ؾبظٔبٖ اٚپه ضا زض زؾت زاضز).(Reidar, 2011: 63
اظ زیٍط فٛأّی و ٝربیٍب ٜایطاٖ ضا زض اٚپه  ٚثبظاض رٟب٘ی ٘فت تٟسیس ٔیوٙس،
ثط٘بٔ ٝوكٛض ٞبی فطاق ٘ٚ ٚعٚئال ثطای افعایف تِٛیس ذٛز اؾت .وكٛض ٘ٚعٚئال ثب افالْ
شذبیط ٘فت فٛق ؾٍٙیٗ ذٛز زض ؾبظٔبٖ ،ذٛاؾتبض اضتمبی ربیٍب ٜذٛز ث ٝزٔٚیٗ زاض٘سٜ
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شذبیط ثعضي ٘فتی اٚپه  ٚرٟبٖ  ٚربیٍبٞی ثبالتط اظ ایطاٖ اؾت تب ضٕٗ زضذٛاؾت
ؾٕٟی ٝثیكتط زض اٚپه ،ثب رّت ؾطٔبیٌٝصاضی ذبضری ثیكتط ،تِٛیس ذٛز ضا زض ؾغح ثبالیی
افعایف زٞس(ٟٔسیبٖ  ٚتطوبق٘ٛس.)164 :1389،
اظ عطفیٌ ،عاضـ آغا٘ؽ ثیٗإِّّی ا٘طغی اشفبٖ ٔیوٙس و ٝثیف اظ ٘یٕی اظ افعایف
تِٛیس رٟبٖ ضا وكٛض فطاق ٔیتٛا٘س تأٔیٗ وٙس) .(Kramer, 2008: 12ث٘ٝؾط ٔیضؾس اٌط
فطاق زض زؾتیبثی ث ٝاٞساف تقطیف قس ٜایٗ وكٛض ٔٛفك ثبقس ،لغقبً تب ؾبَ  2035لبزض
ذٛاٞس ثٛز تِٛیس ذٛز ضا ثیف اظ ایٗ افعایف زٞس؛ ث ٝایٗ زِیُ و ٝعجك ثط٘بٔ ٝلطاض اؾت
تِٛیس ٘فت فطاق تب ؾبَ  2020زض حسٚز ٔ 6یّی ٖٛثكى ٝزض ضٚظ افعایف یبثس (زض فبصّ7 ٝ
ؾبَ اظ  2013تب  ٚ )2020اٌط زض فبصّ 15 ٝؾبَ ثبلیٕب٘س ٜلبزض ث ٝافعایف ٔیعاٖ تِٛیس تب 50
زضصس زیٍط ثبقسٔ ،یتٛا٘س تِٛیس ذٛز ضا ثٔ 9 ٝیّی ٖٛثكى ٝزض ضٚظ افعایف زٞس  ٚایٗ ثٝ
ٔقٙبی آٖ اؾت و ٝفطاق تب ؾبَ  .ْ2035زض حسٚز  75زضصس افعایف تِٛیس رٟب٘ی ضا ٔحمك
ذٛاٞس وطز). (Glanz, 2013: 7

زض ٞط صٛضت ،افالْ افعایف  ٚپیٍیطی ثط٘بٔٞٝبی افعایف تِٛیس ٘فت تٛؾظ فطاق،
تٟسیسی رسی ثطای ٔٛلقیت أٙیت ا٘طغی ایطاٖ ٔحؿٛة ٔیٌطزز .زضحبَ حبضط ،تِٛیس
٘فت فطاق زض ؾٕٟی ٝاٚپه ِحبػ ٕ٘یقٛز؛ أب ایٗ وكٛض فض ٛاٚپه ثٛز ٚ ٜافعایف ٔیعاٖ
تِٛیس ٘فت ایٗ وكٛض تٟسیسی ثبِفقُ ثطای قطایظ و٘ٛٙی ایطاٖ  ٚثطای ثّٙسٔست ٘یع
تٟسیسی ثبِم ٜٛث ٝقٕبض ٔیضٚز؛ ظیطا افعایف تِٛیس فطاق زض ؾبَٞبی  2011تب  .ْ2013ثب
ثبال ثطزٖ فطض٘ ٝفت ذبْ زض ثبظاض رٟب٘ی وٕه قبیب٘ی ث ٝپیٍیطی ثط٘بٔ ٝتحطیٓ ٘فتی ایطاٖ
اظ ؾٛی أطیىب  ٚاضٚپب ٕ٘ٛز  ٚزض آیٙس٘ ٜیع افعایف تِٛیس ایٗ وكٛض زض ٞط زٚحبِت ارطای
تٛافك ٟ٘بیی یب فسْ ارطای ثط٘بٔ ٝربٔـ الساْ ٔكتطن(ثطربْ) ثیٗ ایطاٖ  ٚلسضتٞبی رٟب٘ی
ثطای ایطاٖ ٔكىُ آفطیٗ ذٛاٞس ثٛز .زض صٛضت فسْ ارطای ثطربْ ،افعایف تِٛیس ٘فت
فطاق ثٕٞ ٝطا ٜوكٛضٞبیی ٔب٘ٙس فطثؿتبٖ زض ثبظاض ٘فت ،أطیىب  ٚوكٛضٞبی غطثی ضا ثطای
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افٕبَ تحطیٓٞبی قسیستط فّی ٝایطاٖ ٔصطتط ذٛاٞس وطز .زض صٛضت ارطای تٛافك ٞؿتٝای
ایطاٖ ثب لسضت ٞبی رٟب٘ی ٘یع افعایف تِٛیس ایٗ وكٛضٞب  ٚربیٍعیٗ قسٖ ٘فت ایطاٖ
تٛؾظ آٟ٘ب زض ثبظاض ٘فت ،ضاٚ ٜضٚز  ٚثبظٌكت ایطاٖ ث ٝثبظاض رٟب٘ی ٘فت ضا ثب ٔكىُ ٔٛارٝ
ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
نتیجهگیری

ٚالـ قسٖ ایطاٖ زض لّت ا٘طغی رٟبٖ ٛٔ ٚلقیت اؾتطاتػیه ٔٙحصط ثٝفطزی و ٝایطاٖ زض
آٖ لطاض زاضز ،ثبفج ا٘غجبق زٛٔ ٚلقیت غئٛاؤٛ٘ٛیه  ٚغئٛاؾتطاتػیه ثب  ٓٞثطای ایطاٖ
قس ٜاؾت .ایٗ ٚضقیت ثطای ٚاقٍٙتٗ و ٝزاضای ضٚاثظ ذصٕب٘ ٝثب تٟطاٖ اؾت٘ ،بذٛقبیٙس
اؾت .أطیىب ٔی زا٘س ایطاٖ اظ ٚضقیت غئٛپّیتیه ٔٙبؾت ذٛز ٓٞ ،اظ ثقس ٔعایبی
غئٛاؤٛ٘ٛیه ،لسضت ذٛز ضا افعایف ٔیزٞس  ٓٞ ٚاظ ثقس غئٛاؾتطاتػیه ٘فٛش  ٚاحطٌصاضی
ذٛز ضا اضتمب ذٛاٞس زاز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،زض ع َٛؾ ٝزٌ ٝٞصقتٕٛٞ ٝاض ٜؾیبؾت ا٘عٚای
غئٛپّیتیه ایطاٖ ضا اتربش ٕ٘ٛز ٜاؾت.
ثسیٗ تطتیت ،أطیىب ٕٞعٔبٖ ،وبٞف لسضت غئٛاؤٛ٘ٛیه ایطاٖ ضا زض وٙبض پبییٗ
آٚضزٖ ٔٙعِت غئٛاؾتطاتػیه آٖ ،ز٘جبَ ٔیٕ٘بیس .وبٞف تِٛیس  ٚصبزضات ٘فت ٌ ٚبظ ایطاٖ
زض ثقس غئٛاؤٛ٘ٛیه ،ثبفج وبٞف لسضت التصبزی ایطاٖ  ٚزض ؾغح غئٛپّیتیه ثبفج
وبٞف لسضت ّٔی ٔیٌطززٕٞ .چٙیٗ ،پبییٗ آٚضزٖ ٔٙعِت غئٛاؾتطاتػیه ایطاٖ ٘یع زض
غئٛپّیتیه ایطاٖ ٔإحط ثٛز ،ٜثبفج وبٞف لسضت ّٔی ایطاٖ ٔیٌطزز .ثط اؾبؼ آ٘چ ٝزض ایٗ
ٔمبِ ٝشوط قس ،ث٘ٝؾط ٔیضؾس آؾیتپصیطیٞبی وكٛضٔبٖ اظ ٘بحی ٝأطیىب ثٚ ٝاؾغ ٝاثعاضٞبی
تحطیٓ ا٘طغی (فطٚـ ،ؾطٔبیٌ ٝصاضی ذبضری  ٚوٙبض ٌصاقتٗ ایطاٖ اظ ذغٛط ِ ِٝٛا٘طغی)
 ٚافعایف تِٛیس رٟب٘ی ٘فت ٌ ٚبظ ،زض ضاؾتبی حجبت ٞػٔ٘ٛیه ایٗ وكٛض ثٛز ٚ ٜاظ عطف
زیٍط ،ثبفج وبٞف اضظـ غئٛپّیتیه  ٚتضقیف أٙیت ا٘طغی ایطاٖ قس ٜاؾت.
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ثبیس زض ٘ؾط زاقت و ٝالسأبت ؾیبؾی ،التصبزی  ٚأٙیتی ایبالت ٔتحس ٜأطیىب فّیٝ
ایطاٖ ،تجقبت فطاٚا٘ی ضا ثطای ایٗ وكٛض ٘یع ث ٝثبض آٚضز ٜاؾت .حضٛض ٘ؾبٔی أطیىب زض
ٔٙغم ٝثطای تأٔیٗ أٙیت ا٘طغی ٞعیٞٝٙبی ٘ؾبٔی ثبالیی ضا ثط زٚـ ٔبِیبت زٙٞسٌبٖ
أطیىبیی لطاض زاز ٜاؾت .اظ زیٍط ٞعیٞٝٙبی ٔؿتمیٓ التصبزی أطیىب زض ؾبی ٝافٕبَ
تحطیٓٞب ثط ایطاٖ ،فسْ ا٘تفبؿ اظ تزبضت  ٚؾطٔبیٌٝصاضی زض ایطاٖ اؾت .زض ٘مغٔ ٝمبثُ
ضٚاثظ ذصٕب٘ ٚ ٝپطٞعی ٝٙایطاٖ  ٚأطیىب ،زضن ٔٙبفـ ٔتمبثُ  ٚوبٞف تٙفٞبی ٔٛرٛز
ٔیتٛا٘س ثطای ز ٚوكٛض زؾتبٚضزٞبی ّٕٔٛؼتط  ٚوٓٞعیٝٙتطی ضا ثٝز٘جبَ زاقت ٝثبقس .زض
صٛضت وبٞف تٙف ٞب ٔیبٖ ایطاٖ  ٚأطیىب  ٚربیٍعیٙی ٕٞىبضی أٙیتی ث ٝربی تمبثُ
أٙیتی ،ثب تٛر ٝث ٝلسضت ٔٙغمٝای ایطاٖ ٘ ٚمف ٔإحط آٖ زض أٙیت ا٘طغیٞ ،عیٞٝٙبی ؾٍٙیٗ
أٙیتی أطیىب زض ٔٙغم ٝوبٞف ٔییبثس .اظ ؾٛی زیٍط ،ایٗ وبٞف تٙفٞب ثطای ایطاٖ ٘یع
٘تبیذ ٔفیسی ث ٝثبض ذٛاٞس آٚضز و ٝاظ رّٕ ٝآٖ ،افعایف لسضت التصبزی ٕٞ ٚچٙیٗ ،وبٞف
تٟسیسٞبی أٙیت ّٔی اؾت.
پینوشتها

 -1ضیّٕٙس یب حبقی ٝظٔیٗ؛ ثطٌطفت ٝاظ ٘ؾطی ٝغئٛپّیؿیٗ آٔطیىبیی «٘یىالؼ اؾپبیىٕٗ»
اؾت ٙٔ ٚؾٛض اظ آٖ ؾطظٔیٗٞبی حبقیٝای اٚضاؾیب؛ اظ رّٕ ٝاضٚپبی غطثی ٔ ٚسیتطا٘ٝای،
ذبٚضٔیب٘ ،ٝحبقی ٝرٛٙثی ،رٛٙة قطلی  ٚقطلی آؾیب ثٛز.
ٞ -2بضتّٙس یب لّت ظٔیٗ؛ ثطٌطفت ٝاظ ٘ؾطی ٝغئٛپّیؿیٗ اٍّ٘یؿی«ؾط ٞبِفٛضز ٔىیٙسض» اؾت
ٙٔ ٚؾٛض اظ آٖ ؾطظٔیٗٞبی قطلی اضٚپب  ٚؾیجطی غطثی ضٚؾی ٝثٛز  ٚزض ٘ؾطیبت غئٛپّیتیه
اذیط ثٙٔ ٝبعك پطإٞیتتط ظٔیٗ و ٝثٔ ٝخبث ٝلّت آٖ اؾت ،اعالق ٔیٌطزز.
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آقتیب٘ی ظاضچیٔ ،حٕس رٛاز  .)1383(.ؾیبؾت ذبضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٍ٘ ٚطـ
آٖ ثٕٞ ٝؿبیٍبٖ ثٚٝیػ ٜؾّغٙت فٕبٖ ،تٟطاٖ :اعّالفبت ؾیبؾی -التصبزی ،ـ
ٔ ،204ٚ203طزاز  ٚقٟطیٛض ٔب.ٜ

احٕسی ،فجبؼ ٛٔ ٚؾٛی ،اِٟبْ ؾبزات ٘ .)1388 (.مف ا٘طغی فؿیّی زض غئٛپّیتیه رٟب٘ی
ا٘طغی ،تٟطاٖ :ذجط ٌعاضی فبضؼ 30 ،تیطٔب.ٜ
احٕسیپٛض ،ظٞطا؛ حیسضی ،عٕٟٛضث؛ ضقیسی٘ػاز ،احس  ٚعٕٟٛضث ،عیج .)1389(. ٝتحّیُ

فٛأُ ٘بأٙی ٔ ٚكىالت لٔٛی زض رٛٙة قطق ایطاٖ ،ذالصٔ ٝمبالت رغطافیب،
تٛؾق ،ٝزفبؿ  ٚأٙیّت زض رٛٙة قطق وكٛض ،تٟطاٌٖ :ط ٜٚرغطافیبی زا٘كىس ٜپیبٔجط
افؾٓ زا٘كٍب ٜأبْ حؿیٗ (ؿ) ،ذطزاز ٔب.ٜ
اؾسیبٖ ،أیط  .)1380(.ؾیبؾت أٙیّتی أطیىب زض ذّیذفبضؼ ،تٟطاٖ :پػٞٚكىسٔ ٜغبِقبت
ضاٞجطزی غیطا٘تفبفی.

أبْ رٕق ٝظاز ،ٜؾیّس رٛاز  ٚؾٟطاثی ،ذسا ضحٓ  .)1386 (.تأحیط ٘فت ثط ؾیبؾت أطیىب زض
زٚض ٜپؽ اظ ر ًٙؾطز ،تٟطأٖ :بٙٞبٕٔٞ ٝكٟطی زیپّٕبتیه ،ؾبَ ز ،ّْٚقٕبض ٜثیؿت
 ٚز٘ ،ّْٚیٕ ٝثٔ ٕٟٗب.ٜ
پٛض ظضٔٚی ،ؾیّس حؿیٗ ٌ .)1383(.فتٕبٖٞبی أٙیّت ّّٔی زض رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ،
تٟطاٖ :پػٞٚكىسٔ ٜغبِقبت ضاٞجطزی.
پطتبَ آٔبض أطیىب ،لبثُ زؾتطؾی زض:
http://www.statista.com/statistics/263762/total-population-of-the-united-states

تبریهٔ ،حٕسضضب ٌ .)1380(.فتٕبٖ أٙیّت ّّٔی زض رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،تٟطاٖ:
پػٞٚكىسٔ ٜغبِقبت ضاٞجطزی.
حبفؼ ٘یبٔ ،حٕسضضب  .)1386 (.لسضت ٙٔ ٚبفـ ّّٔی ،تٟطاٖ٘ :كط ا٘تربة.
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ؾزبز پٛض ،ؾیّس ٔحٕس وبؽٓ  .)1384(.غئٛپّیتیه  ٚؾیبؾت ذبضری ایطاٖ ،تسا ٚ ْٚتغییط،
ٔزٕٛفٔ ٝمبالت ٘رؿتیٗ وٍٙط ٜفّٕی ا٘زٕٗ غئٛپّیتیه ایطاٖ ،تٟطاٖ :ا٘زٕٗ
غئٛپّیتیه ایطاٖ ،فطٚضزیٗ ٔب.ٜ
وبٚیب٘ی ضازٔ ،طاز ٚ ٚیؿیٞ ،بزی  .)1384(.ا٘تمبَ ٌبظ ایطاٖ ث ٝرٛٙة  ٚرٛٙة قطق آؾیب

(فطصتٞب  ٚتٟسیسٞب)ٔ ،زٕٛفٔ ٝمبالت زّٔٚیٗ وٍٙط ٜا٘زٕٗ غئٛپّیتیه ایطاٖ
(ربیٍب ٜایطاٖ زض ٘ؾبْ غئٛپّیتیه لطٖ  ،)21تٟطاٖ :ا٘زٕٗ غئٛپّیتیه ایطاٖ ،زی ٔب.ٜ
وٕپ ،رفطی ٞ ٚبضوبٚی ،ضاثطت  .)1383 (.رغطافیبی ضاٞجطزی ذبٚضٔیب٘ ،ٝتطرٕ :ٝؾیّس
ٟٔسی حؿیٙی ٔتیٗ ،تٟطاٖ :پػٞٚكىسٔ ٜغبِقبت ضاٞجطزی.
ٔرتبضی ٞكی ،حؿیٗ ٘ ٚصطتی ،حٕیس ضضب  .)1389(.أٙیّت ا٘طغی ٛٔ ٚلقیّت غئ ٛا٘طغی
ایطاٖ ،فصّٙبٔ ٝغئٛپّیتیه ،تٟطاٖ :ا٘زٕٗ غئٛپّیتیه ایطاٖ ،ؾبَ قكٓ ،قٕبض ٜز،ّْٚ
تبثؿتبٖ.
ٔؿطتٔ ،حؿٗ  .)1384(.ؾبذتبض ٞػٔ٘ٛیؿتی ایبالت ٔتّحس٘ ٚ ٜبضؾبییٞبی آٖ ،تٟطاٖ:
اعّالفبت ؾیبؾی -التصبزی ،ؾبَ ثیؿتٓ ،قٕبض ٜؾ ٚ ّْٛچٟبضْ ،آشض  ٚزی ٔب.ٜ
ّٔىی ،فجبؼ  .)1386(.أٙیّت ا٘طغی  ٚزضؼٞبیی ثطای ایطاٖ ،فصّٙبٔ ٝضاٞجطز یبؼ ،تٟطاٖ:
ـ ،12ظٔؿتبٖ.
ٔٛحسیبٖ ،ضؾ .)1386(. َٛچكٓ ا٘ساظ ذبٚضٔیب٘ ٝثعضي (فطاظ  ٚفطٚز زِٚتٞبی ّّٔی)،
تٟطاٖ :ا٘تكبضات ٚظاضت أٛض ذبضر.ٝ
ٟٔسیبٖ ،حؿیٗ  ٚرٛاز تطوبق٘ٛس  .)1389(.ا٘طغی  ٚأٙیت ّٔی ایطاٖ ،تٟطاٖ :ا٘تربة.
ٟٔسیبٖ ،حؿیٗ  ٚأیٙی ،زاٚز  .)1391(.ذّیذ فبضؼ ٞ ٚػٔ٘ٛی ایبالت ٔتحس ٜأطیىب زض
لطٖ ثیؿت  ٚیىٓ ،زٔٚیٗ ٕٞبیف رغطافیب ،تٛؾق ،ٝزفبؿ  ٚأٙیت ،تٟطاٖ :زا٘كٍب ٜأبْ
حؿیٗ.
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 ا٘كبضات:ٖطاٟ ت،ٖضی اؾالٔی ایطاٟٕٛیت ّٔی رٙٔ اٚ پّیتیهٛ غئ.)1392(. ٗ حؿی،ٖسیبٟٔ
.ؼ اضتفٛزاف
:ٖطاٟ ت،ٖلقیّت ایطاٛٔ ٚ  ا٘طغیٝب٘ی زض فطصّٟالت رٛ تح.)1386(. زٕٛ ٔح،افؾیٚ
.ٜٕٗ ٔبٟ ث،ّْٚ زٚ  ثیؿتٜ قٕبض،ّْٚ ؾبَ ز،طی زیپّٕبتیهٟٕكٞ

،ٓ یىٚ  ثیؿتٜ اثعاض لسضت زض ؾس، ٘فت.)1385(.  ٔطتضی، قزبؿٚ ِٝبیتاٙ ف،یعزا٘ی
-223  ـ،ٓ ؾبَ ثیؿت، التصبزی- اعّالفبت ؾیبؾی:ٖطاٟ ت، ٘فت ذّیذفبضؼٚ أطیىب
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