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مقدمه

ایاالت متحده آمریکا از ابتدای پیدایش نفت در غرب آسیا، همواره در روابط خود با ایران 

دارای حساسیت ویژه و منحصر بفرد بوده است. این حساسیت گاه به صورت نزدیکی روابط در 

دوره رژیم پهلوی و به تبع آن آمادگی شرکت های نفتی آمریکا برای توسعه میادین نفتی ایران 

و گاه نیز  به صورت تحریم های گسترده نفتی در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی خود را 

نمایان ساخته است. تحریم هایی که بیشتر با اهداف سیاسی و به صورت دست کاری و دخالت 

در فعالیت های اقتصادی و تجاری کشورمان در عرصه بین المللی و در راستای ناگزیر کردن 

جامعه ایران به تغییر سیاست های خود و هم راستا شدن با سیاست های آمریکا شروع شده و به 

تدریج بر دامنه آن افزوده شده است. گستردگی بخش نفت در ایران، وابستگی تکنولـوژیکی 

بـه فناوری های نوین اکتشاف، توسعه و تولید نفت و نیاز مبـرم کشـورمان بـه درآمـدهای 

ارزی حاصل از صادرات نفت سبب گردیده است تا ایـن بخـش بـه عنـوان حوزه ای کلیدی در 

راستای تأثیرگذاری بیشتر تحریم ها از سوی ایاالت متحده آمریکا مورد استفاده قرار گیرد]۱[. 

دولت آمریکا تحریم های نفتی اخیر خود بر علیه کشورمان را با هدف به صفر رساندن صادرات 

نفت و محروم کردن ایران از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت شدت بخشیده است. در این 

میان عربستان سعودی در نقش بازوی قدرتمند منطقه ای ایاالت متحده و جبران کننده نیاز بازار 

پس از لغو معافیت های خرید نفت ایران معرفی شده است که این نوشتار به بحث امکان سنجی 

توان و ظرفیت تولید عربستان در راستای ایفای نقش محوله خواهد پرداخت.
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وضعیت میادین نفتی عربستان و توان تولید آن ها

عربستان سعودی سال هاست که ادعا می کند از نظر »میزان ذخایر« و »ظرفیت تولید« 

نفت خام در رتبه اول جهانی قرار دارد، اما سیاست مقامات سعودی در مواجهه با سؤاالت کارشناسان 

و متخصصان منطقه ای و بین المللی، همواره ارائه پاسخ های مبهم و یا اغراق آمیز بوده است. از آنجا 

که سیاست های انرژی عربستان در طول دهه های متمادی با منافع غرب و آمریکا هم راستا بوده، 

اکثر مراکز بین المللی انرژی سعی دارند با پوشش گسترده ادعاهای عربستان، این کشور را به 

عنوان رهبر بازار نفت و کنترل کننده اوپک معرفی نمایند. روند تاریخی تولید نفت عربستان از 

ابتدا تا کنون نشان می دهد که این کشور به دالیل مختلف و در برهه های زمانی متعدد، مجبور به 

افزایش شدید تولید نفت خام خود شده است که نتیجه آن آسیب جدی به توان تولید صیانتی، افت 

نرخ تولید نفت خام و افزایش میزان آِب موجود در نفت استخراجی این کشور بوده است. در طول 

دهه ۱۹7۰، »آژانس بین المللی انرژی« اعالم کرد که با وجود پیر شدن چاه های نفتی عربستان و 

ناتوانی آن ها برای یکه تازی و مانور همچون دوران جوانی، اما همچنان قادر به تولید نفت در سطح 

قابل توجه و برای سالیان متمادی خواهند بود. به دنبال این گزارش، شرکت آرامکو مدعی شد 

که طی سال های آتی قادر به تولید ۲۰ تا ۲5 میلیون بشکه در روز خواهد بود، اما به دلیل در پیش 

گرفتن سیاست تولید حداکثری از میادین نفتی و نفوذ آب به چاه ها، این هدف را به ۱6 میلیون 

بشکه در روز کاهش داد و در ادامه نیز، با استمرار مشکالت تولید نفت در این میادین، مقرر شد 

تا زمان کشف میادین جدید نفتی که از ذخیره قابل مالحظه ای نیز برخوردار باشند، این برآورد و 

هدف گذاری تولید، به ۱۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
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میدان نفتی »غوار« عربستان و ظرفیت تولید آن که بزرگ ترین میدان نفتی و منبع درآمد 

این کشور محسوب می شود، همواره به مثابه یک راز و نقطه ابهام در میان متخصصان حوزه نفت 

مطرح بوده است؛ میدانی که برنامه ریزان نظامی آمریکایی در یک مقطع زمانی به دنبال یافتن راهی 

برای استیالء نظامی بر این میدان نفتی و کنترل و بهره برداری از آن تحت مدیریت خود بودند. 

»خاویر پالس« کارشناس مسائل انرژی در گزارش خود که سایت آمریکایی »بلومبرگ« آن را 

منتشر کرد می گوید: بازار نفت اخیرا دریافته است که میدان نفتی »غوار« که یکی از بزرگترین 

میادین سنتی نفت در جهان به شمار می رود، قادر به تولید نفتی به مراتب پایین تر از باور عموم 

است. اخیرا شرکت »آرامکو« نخستین آمار از میادین عظیم نفتی خود و میزان سودآوری آن ها 

از زمان ملی شدن نفت عربستان در طول بیش از ۴ دهه گذشته را منتشر کرد که نشان می دهد 

حداکثر توان تولید میدان»غوار« ۳٫۸ میلیون بشکه نفت در روز است که این آمار بسیار پایین تر 

از میانگین مورد انتظار بازار، یعنی 5 میلیون بشکه در روز است. پس از میدان نفتی»غوار« صرفا 

میدان دریایی»سفانیه« با ۱٫5میلیون و میدان ساحلی »خریص« با ۱٫۲ میلیون از توان تولید باالی 

یک میلیون بشکه در روز برخوردار هستند و بقیه میادین نفتی عربستان نهایتا از ظرفیت تولید 

۴۰۰ تا نهایتا ۹۰۰ هزار بشکه ای در روز برخوردار هستند. در حدود ۱۴ سال پیش»متیو سیموئز« 

کارشناس آمریکایی پس از این که اطالعات میادین نفتی عربستان را به صورت جداگانه مورد 

بررسی قرار داد، کتابی با عنوان »غروب نفت در صحرا« منتشر کرد و نسبت به افول بزرگ ترین 

ابتدا مقامات سعودی نسبت به اطالعات  میدان نفتی عربستان و جهان هشدار داد. هر چند در 

ارائه شده در این کتاب واکنش منفی نشان دادند، اما در آخرین ماه سال ۱۳8۹ یکی از اسناد 

در  آرامکو  سابق شرکت  رئیس  نائب  الحسینی«  سداد  »دکتر  که  ثابت کرد  »ویکی لیکس« 

گفتگویی محرمانه صحت محتوا و ادعای کتاب »سیموئز« را تأیید کرده است. شاید بتوان اصرار 

عربستان در یکی دو سال اخیر برای اثبات پایبندی خود به تصمیمات داخلی »اوپک« را تالشی در 
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راستای پنهان کردن مشکالت تولید نفت این کشور در البالی تصمیمات اوپک قلمداد کرد]۲[. 

به نظر می رسد که هدف شرکت »آرامکو« از انتشار یک گزارش بی سابقه از نفت عربستان در 

مقطع حساس کنونی، تالش برای حذف یا کاهش فشار بر تولید نفت این کشور است.

هر چند شرکت آرامکو عربستان به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه حفظ و 

نگه داشت توان تولید میادین نفتی محسوب می شود، اما با این حال، »آژانس بین المللی انرژی« 

متوسط نرخ افت توان تولید این شرکت را معادل 6 درصد اعالم کرده است که این امر به منزله 

کاهش ساالنه ی 5۰۰ هزار بشکه ای توان تولید در میادین نفتی عربستان است. از طرفی، بالغ بر 

85 درصد از نفت عربستان نیز از ۲۰ میدان نفتی توسعه یافته فعلی برداشت می شود که پتانسیل 

افزایش تولید چشم گیری برای این کشور باقی نگذاشته اند. هم چنین عمده فعالیت های توسعه ای 

عربستان نیز منجر به جبران افت تولید سال های آتی خواهد شد.

راه کارهای عربستان برای حفظ ظرفیت تولید

 عربستان سعی می کند تا از دو طریق، تأثیر افت ساالنه تولید بر ظرفیت تولید نفت خود 

را کاهش دهد:

 ۱- بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی های موجود در میادین نفتی

 ۲- کشف و توسعه میادین نفتی جدید

مقوله توسعه میادین جدید در کنار نگه داشت توان تولید میادین موجود از راهبردهای 

اساسی عربستان برای باقی ماندن در نقش رهبری بازار نفت خام جهان است.
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واکنش نفتی عربستان به نیاز بازار و بحران عرضه در بازار نفت

 عربستان سعودی همواره سعی کرده تا با ابهام آفرینی و ارائه اطالعات غیر شفاف، ضمن 

جلوگیری از تمرکز کارشناسان و بازیگران نفت بر مشکالت تولید نفت خود، اضافه ظرفیت 

تولید این کشور را نه بر اساس واقعیت، بلکه مطابق با اقتضائات سیاسی و به صورتی اغراق آمیز 

اعالم کند. اما بررسی ها نشان می دهد که سعودی ها در مواقع حساسی همچون کاهش ۱ میلیون 

افزایش شدید قیمت های جهانی نفت خام  یا  لیبی در سال ۲۰۱۱ و  بشکه ای تولید روزانه نفت 

هم زمان با بحران اقتصادی حاکم بر آمریکا و اروپا طی سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ نتوانستند با هدف 

جلوگیری از افزایش قیمت های جهانی نفت خام نفت مازاد وارد بازار کنند. این امر ابهامات و 

تردیدها درباره توان تولید عربستان را بیش از پیش افزایش داده است.

موانع جایگزینی نفت ایران توسط عربستان

از آنجا که سیاست خارجی و نفتی عربستان به طور کامل با منافع آمریکا هماهنگ است، 

علت اصلی انفعال عربستان در قبال کاهش شدید تولید نفت لیبی و ونزوئال و همچنین افزایش 

قیمت نفت در طول بحران اقتصادی حاکم بر اروپا و آمریکا را نه در تمایل مقامات عربستانی 

این کشور جستجو  باید در محدودیت ظرفیت »تولید مازاد«  بلکه  بیشتر،  برای کسب درآمد 

کرد. بررسی مؤسسات معتبری نظیر »گلوبال دیتا« نشان می دهد که تولید میادین عمده نفت خام 

عربستان در افق ۲۰۲۰ بیش از ۲ میلیون بشکه در روز افت خواهد کرد. پیش بینی های متعدد، 

اغراق آمیز و غیرواقع بینانه »آژانس بین المللی انرژی« از توان تولید عربستان که زمان تحقق آن ها 

را در هر برآورد جدید برای یک دهه به تعویق می اندازد نیز حکایت از همین موضوع دارد. 
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از طرفی عربستان سعودی بزرگترین مصرف کننده نفت در خاورمیانه است و بخش های حمل 

ونقل و تولید برق بیشترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داده اند. افزایش استفاده مستقیم 

از »نفت خام« برای تولید برق که در ماه های تابستان به یک میلیون بشکه در روز می رسد و 

استفاده از مایعات گاز طبیعی برای تولیدات پتروشیمی از دیگر عوامل موثر در افزایش مصرف 

داخلی نفت عربستان در سال های اخیر است.  »خالد الفالح«، مدیرعامل شرکت »آرامکو« و وزیر 

کنونی نفت عربستان، هشدار داده است: در صورتی که بهره وری سریع انرژی در عربستان محقق 

نشود، تا سال ۲۰۳۰ تقاضای داخلی سوخت در این کشور به میزانی معادل 8 میلیون بشکه نفت در 

روز افزایش خواهد یافت. وی می افزاید: در صورتی که روند افزایش مصرف انرژی در عربستان 

بدون هیچ تغییری ادامه یابد، این امر می تواند به کاهش ۳ میلیون بشکه ای در صادرات نفت این 

کشور تا پایان سال  ۲۰۲۰ منجر شود]۳[.

بر این اساس نمی توان از عربستان سعودی توقع داشت که در تحریم نفتی ایران، نقشی 

تعیین کننده در راستای پاسخ گویی به نیاز بازار و حفظ ثبات قیمت نفت در درازمدت ایفا کند. 

از طرفی بر اساس گزارش ماه فوریه »صندوق بین المللی پول«، عربستان برای ایجاد توازن در 

بودجه سال۲۰۱۹ خود نیازمند فروش نفت به قیمت 8۰ -85 دالر است، که با افزایش تولید جهت 

جای گزینی نفت ایران در بازار سازگار نیست.
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آمریکا و فشار بر ترکیه برای خرید بیشتر از عربستان

به نظر می رسد که آمریکا با لغو معافیت های خرید نفت ایران سعی دارد که ترکیه را به 

خرید نفت بیشتر از عربستان مجبور کند، اما اردوغان این امر را در راستای برهم زدن توازن در 

جهان، نقض قوانین بین المللی و دیپلماسی قلمداد کرده که برای ترکیه نیز هزینه زا خواهد بود. 

از طرفی ترکیه به دلیل رقابت ها و تنش های منطقه ای با عربستان و امارات از »خلیج فارس« تا 

»دریای سرخ« و از »لیبی« تا »سودان« از خرید نفت بیشتر از عربستان بیزار است. عربستان با 

تأمین ۴ درصد از نفت مورد نیاز ترکیه، در رده هشتم کشورهای طرف قرارداد نفتی با آنکارا 

محسوب می شود و امارات نیز بیشتر صادر کننده گازوئیل به ترکیه است، در حالی که ایران پس 

از عراق و روسیه با تأمین ۱۲ درصد از نفت مورد نیاز ترکیه در رده سوم کشورهای صادر کننده 

نفت به آنکارا قرار دارد . با این اوصاف، فشار آمریکا به ترکیه برای خودداری از خرید نفت 

ایران که مراودات تجاری با همسایه شرقی خود را یک الزام راهبردی می داند، باعث شکل گیری 

یک منبع جدید تنش دیپلماتیک در روابط آنکارا-واشنگتن خواهد شد]۴[. همچنین در مقطع 

کنونی تولید کنندگان مهم نفت نظیر »ونزوئال«، »لیبی«، »نیجریه« و حتی منطقه غرب آسیا با 

مشکالت امنیتی و کاهش شدید تولید نفت مواجه هستند و بنابراین با لغو معافیت های خرید نفت 

از ایران و به صرف تکیه بر افزایش تولید مقطعی و ناپایدار عربستان و امارات نمی توان به تأمین 

نیاز بازار و حفظ ثبات قیمت نفت امیدوار بود.



اندیشکده راهربدی تبیین

۱۳

نتیجه گیری

دولت آمریکا بر روی افزایش تولید عربستان و امارات متحده عربی به عنوان یکی از 

راه کارهای اصلی در جای گزینی نفت ایران، حساب ویژه ای باز کرده است. در مطالب قبلی به 

مشکالت عربستان در افزایش تولید نفت اشاره شد، اما آمارهای موجود حداکثر توان تولید نفت 

امارت متحده عربی را ۳٫۳ میلیون بشکه  در روز برآورد می کنند که تولید ۳ میلیون و 5۹ هزار 

بشکه ای امارات در حال حاضر بخش اعظم این ظرفیت را پر کرده است. همچنین یک میلیون 

بشکه از مجموع نفت تولیدی امارات، نیازهای پاالیشی این کشور در داخل را تأمین کرده و مابقی 

روانه بازار صادراتی می شود]5[. اگر امارات از تمام ظرفیت خود نیز استفاده کند نهایتا قادر به 

افزایشی کمتر از ۲5۰ هزار بشکه در روز خواهد بود، که البته تداوم این امر و پایداری آن برای 

ماه های متوالی نیز محل تردید بسیار است. بنابراین با توجه به این که تولید روزانه نفت امارات و 

دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس به ظرفیت نهایی آن ها بسیار نزدیک است و از طرفی مصرف 

داخلی و پاالیشگاهی این کشورها در سالیان اخیر نیز روندی رو به رشد به خود گرفته است، 

نمی توان انتظار داشت که مازاد تولیدی قابل توجه و پاسخگو به نیاز بازار ارائه دهند. 
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