
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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جاسک  – خط لوله گوره    یت بر اهم   یلی تحل 
  کشور   ي انرژ   یت امن   ارتقاي   در 

 1یونس خداپرست پیرسرایی

 چکیده  
حاضر،   حال  اصلی   جزیره در  ایران «خارك»  خام  نفت  صادرات  پایانه  به است   ترین  که  ،  درصد    80طوري 

شدتساله عراق با ایران، به 8در جریان جنگ    این جزیره شود.  انجام می   این جزیره صادرات نفت خام کشور از  
ترین اهداف  هم هاي صادراتی و متنوع کردن آنها به یکی از م از آن زمان تمرکززدایی از پایانه   . پذیر بود آسیب 

ی صادرات   ین انتقال نفت خام سبک و سنگ با هدف    اکنون طرح خط لوله نفتی گوره به جاسک   ایران تبدیل شد. 
صادرات نفت خام از    ین نفت در جاسک و همچن   ین ا   سازي یره و نفت خام حوزه غرب کارون به جاسک، ذخ 

قرار گرفته است منطقه    ین ا  ا در دستور کار  احداث  با  لوله   ین .  پتروشیمی منطقه  ،  خط  توسعه صنایع  ضمن 
به احداث  ی مشروط مازاد پارس جنوب   ي گاز   یعانات انتقال م و    خارك   ی نفت   یانه از پا   مکران، اهداف تمرکززدایی 

امنیتی    نظر به اینکه به لحاظ تواند محقق شود.  ی جاسک می صادرات   یانه در پا   مورد نیاز   سازي یره ذخ مخازن  
بهاهمیت راهبردي براي کشورمان داشته باشد، تکمیل این پروژه ملی مشروط تواند  هاي دریا می توسعه در کناره 

فاز    عنوان به   ي گاز   یعانات نفت و م   سازي یره احداث مخازن ذخ هاي در حال برگزاري،  نظارت دقیق بر مناقصه 
 تواند امنیت انرژي را ارتقا دهد. هاي بومی می و استفاده حداکثري از ظرفیت و توان شرکت   پروژه   یلی تکم 

. سازيیرهذخ، خط لوله نفتی، پتروشیمی، مخازن صادرات نفت خامامنیت انرژي،  ،خاركگوره، جاسک،  واژگان کلیدي: 

 مقدمه
نفت  ی صادرات   یانه ک و پا جاس   – خط لوله گوره    احداث 

استفاده حداکثر  با  که  بندر جاسک  در  توان    ي خام  از 

داخل   یمانکاران پ  سازندگان  اجرا   ی و  دست  ،ست در 

خط    یلومتر ساخت حدود هزار ک   ي ها مشتمل بر بخش 

یزات تجه   ی، راه پمپاژ درون   یستگاه پنج ا   ینچ، ا   42لوله  

و  سازي یره احداث مخازن ذخ   نیکال، و مکا   یري گ اندازه 

اسکله صادرات  اجرا   ی ساخت  با  آن، روزانه    ي است و 

گوره در استان    ی نفت   یانه بشکه نفت خام از پا   یلیون م   یک 

u.khodaparast@gmail.com            . پژوهشگر گروه امنیت اقتصادي، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادي تدبیر، تهران، ایران   1

عمان منتقل    یاي بوشهر به منطقه جاسک در ساحل در 

نفت  ی صادرات   یانه پا   ین عنوان دوم و جاسک به   شود ی م 

اهم  کشور،  پروژه   ین ا   در   . یابد ی م   ي راهبرد   یت خام 

تقر   ي راهبرد  ارزش  حدود    یبی که  دالر  یلیارد م   2آن 

واگذار    یمانکار به پ   ها یستگاه احداث ا   ي است، قراردادها 

در حال    یت سا   ي ساز و آماده   یربنایی ز   یات شده و عمل 

احداث مخازن هم    پروژه   یی اجرا   یات انجام است؛ عمل 

یاتکه قرارداد آن مهر پارسال امضا شد، آغاز شده و عمل 

 خورده است.   ید هم کل   ي ذار گ لوله 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تحلیلى بر اهمیت خط لوله گوره – جاسک در ارتقاى امنیت انرژى کشور
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طرح احداث خط لوله    یاز مورد ن   ي ها لوله   ین منظور تأم به 
  ید بار تول   ین نخست   ي انتقال نفت خام گوره به جاسک، برا 

از    یاز مورد ن   ي شمش، تختال و ورق، متناسب با استانداردها 
شمش،    ید بزرگ با تول   یره زنج   ین سنگ معدن آهن فراهم و ا 

در سه کارخانه    یا روز دن   ي استانداردها   براساس ورق و لوله  
شده    یل اصفهان و خوزستان تشک   ي ها بزرگ کشور در استان 

  ي برا   یرانی سه کارخانه بزرگ ا   یم، عظ   یت فعال   ین است. در ا 
ورق به    ید تختال به ورق و تول   یل شمش/ تختال، تبد   ید تول 

  200از خروج  که سرانجام    یندي ؛ فرآ اند کرده   مشارکت لوله  
  با   طرح   ن ی ا .  کند ی م   یري ارز از کشور جلوگ   یورو   یلیون م 

  با   که   بود   اجرا   حال   در   ی خارج   ي ها شرکت   ي همکار 
  را  پروژه   و   شدند  خارج  ران ی ا  از   کا ی آمر   ظالمانه   ي ها م ی تحر 

  و  توان  از  استفاده   با  است  قرار   اکنون  و  کردند  رها  کاره مه ی ن 
  ي ها لوله .  برسد   ي بردار بهره   به   1399  اسفند   تا   ی داخل   ت ی ظرف 

  موفق   ی ران ی ا   شرکت   سه   حاال   که   بود   ی واردات   هم   طرح   ن ی ا 
بررس   گزارش،   این   در .  اند شده   آن   ه ی ته   به    ی ضمن 
  این  یاي مزا  ین تر مهم  ، جاسک  - خط لوله گوره  هاي یژگی و 

ابعاد و    برشمردن   ضمن .  گیرد می   قرار   بررسی   مورد   طرح 
و    ي بند در خاتمه به جمع   ، طرح   ي اقتصاد   یت مالحظات امن 

 . پردازیم می   راهکار   ارایه 

 جاسک   - هاي خط لوله گوره ویژگی   - 1
که قرار است نفت را از بوشهر به جاسک    لوله   این خط 

کیلومتر طول دارد که در طول مسیر    1100  ، انتقال دهد 
هایی با  براي انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت از لوله 

می   42قطر   استفاده  پنج  اینچ  مسیر  طول  در  شود. 
  10سازي با مجموع ظرفیت  مخزن ذخیره   20خانه،  تلمبه 

اجرا   هم  بشکه  ایستگاه  د.  شو می میلیون  سه  ساخت 
ترمی  و  توپک  ارسال  و  اجراي  دریافت  پایانی،    400نال 
پست برق و ساخت    10کیلومتر خط انتقال برق و ساخت  

خطوط   و  شناور  گوي  سه  شامل  دریایی  تأسیسات 
زیردریایی و حوضچه آرامش و تأسیسات جانبی آن از  

بخش  است دیگر  طرح  این  کیلومتر    860تاکنون  .  هاي 
مسیرسازي،   لوله    350عملیات  به    شده   حمل کیلومتر 

کیلومتر عملیات    260کیلومتر ساخت لوله و    440کارگاه،  
ن  ا همه پیمانکاران و مشاور .  جوشکاري انجام شده است 

ایرانی هستند و بخش عمده    ، این طرح ملی و راهبردي 
و   سازندگان  توسط  نیاز  مورد  کاالهاي  و  تجهیزات 

می  تأمین  کشور  داخل  ایرانی  و  تولیدکنندگان  شود 
ات و کاالهاي  درصد خدمات، تجهیز   95  این،   براساس 

 د. مورد نیاز این طرح ایرانی خواهد بو 

  خط لوله گوره به جاسک  -1شکل  



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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انتقال نفت    ، طرح بزرگ   ین ا   ي از اجرا   هدف اصلی 

و نفت خام حوزه غرب   ی صادرات   ین خام سبک و سنگ 

نفت در جاسک و    ین ا   سازي یره کارون به جاسک، ذخ 

ا   ین همچن  از  خام  نفت  با    ین صادرات  است.  منطقه 

  ي ها از قطب   یگر د   یکی خط لوله، جاسک به    ین احداث ا 

جاسک    ینکه با توجه به ا   . خواهد شد   یل تبد   یران ا   ی نفت 

با انتقال    بنابراین،   ، رق تنگه هرمز قرار دارد در سمت ش 

به آنجا د  از تنگه  کش به عبور نفت   یازي ن   یگر نفت  ها 

ن  بسته شدن    یست هرمز  با  و صادرات نفت کشورمان 

نفت    صادرات و با وجود    رسد ی تنگه هرمز به صفر نم 

مطمئن خواهند بود    یران نفت ا   یان عمان، مشتر   یاي از در 

. اگرچه  رسد ی م   شان دست به   ا آنه   شده یداري  که نفت خر 

کشور ماست،    یار در اخت   یادي بستن تنگه هرمز تا حد ز 

عمل  در  در صورت بستن تنگه هرمز    ین، از ا   یش اما پ 

م  به صفر  ما  د   رسید ی صادرات کشور  کشورها    یگر و 

  ی اما راه   کرد، ی شدت افت م صادراتشان به   ر هرچند مقدا 

 کرده بودند.   بینی یش صادرات نفتشان پ   ي برا 

 

 جاسک   - ترین مزایاي احداث خط لوله گوره مهم   - 2
مهم از  گورهبرخی  لوله  احداث خط  مزایاي   -ترین 

 جاسک به قرار زیر است:

 تمرکززدایی از پایانه نفتی خارك  -

ضمن توسعه سواحل   ، اینچی  42با ساخت این خط لوله  

  مانند المللی دیگري  مکران، دستاوردهاي مهم سیاسی و بین 

به   یی تمرکززدا  خارك  نفتی  پایانه  بزرگ از    ین تر عنوان 

فارس، کاهش    صادرات نفت ایران در خلیج   (پایانه)   ترمینال 

کشتی  ترانزیتی  نفت فاصله  بعد  هاي  با  مقایسه  در  کش 

مسافت خارك تا دریاي عمان، با توسعه فازهاي پارس  

جنوبی، سبقت از رقیب قطري با افزایش ظرفیت تولید گاز  

میلیون مترمکعب در روز هرچند به مدد این    700د  به حدو 

  ین تأم   مانند هاي بزرگ دیگري  افزایش تولید گاز موفقیت 

پایدار و مستمر گاز مورد نیاز مشترکان خانگی، تجاري،  

ها در فصول پیک مصرف  ها و پتروشیمی صنایع، نیروگاه 

هاي مهمی در صنعت گاز  حاصل شد و به دنبال آن فعالیت 

سازي،  بحث تزریق گاز به مخازن نفت، ذخیره   مانند ایران  

انتقال، توزیع و گازرسانی به شهرها و روستا، صادرات به  

تأم  و  همسایه  صنایع    ین کشورهاي  خوراك  و  سوخت 

به  بنگاه پتروشیمی  ارزش عنوان  از    ین آفر هاي  پس  یکی 

دیگري به ثبت رسید، اما این افزایش ظرفیت تولید گاز  

هاي ظالمانه با تهدیدهایی نیز همراه  پس از تحمیل تحریم 

 شد. 

 انتقال میعانات گازي مازاد پارس جنوبی  -

ن خط لوله، آن است که عالوه بر نفت  هاي ای یکی از ویژگی 

ترش، امکان انتقال میعانات گازي نیز از طریق این خط لوله  

تنگه    امکان   شود. فراهم می  میعانات گازي به شرق  انتقال 

پا  محصوالت  تولید  و  در    دستی یین هرمز  خوراك  این  از 

پتروپاالیشگاه پاالیشگاه  و  دستاورد  ها  مکران  منطقه  هاي 

 است. گري از ساخت این خط لوله  اقتصادي مهم دی 

تولید  شود،  می   خاطرنشان  افزایش ظرفیت  با  همسو 

جنوبی   پارس  از  هم  گازي  میعانات  تولید  طبیعی،  گاز 

اکنون ظرفیت تولید میعانات    که   ي طور به   ، افزایش یافت 

بشکه در روز   میلیون  به مرز یک  پارس جنوبی  گازي 

و رسیده   توقف   است  و  تولید  افت  فرض    هاي با 

ها  ریزي شده ناشی از تعمیرات سکوها و پاالیشگاه برنامه 

روزانه  می  تولید  انتظار  بشکه    700تا    650توان  هزار 

ها، فروش و  میعانات گازي را داشت. با افزایش تحریم 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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گازي   میعانات  مشکالت    مانند صادرات  با  خام  نفت 

که  روبه   متعددي  است  حالی  در  این  است.  شده  رو 

ساخت  ف میعانات گازي از طریق  سازوکار منطقی مصر 

مورد غفلت واقع    ها ها و پتروپاالیشگاه و توسعه پاالیشگاه 

نگاهی به وضعیت تولید و مصرف میعانات    شده است. 

  650اکنون از مجموع تولید روزانه  دهد که  گازي نشان می 

  ترین ینانه ب اي پارس جنوبی در خوش هزار بشکه   700تا  

روزانه   گازي  هز   500تا    450حالت  میعانات  بشکه  ار 

  100و حدود  شود  می راهی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس  

عنوان خوراك به مصرف پتروشیمی نوري  هزار بشکه به 

عسلویه  به  پتروشیمی  صنایع  آروماتیک  زنجیره  عنوان 

وکتاب ساده اگر پاالیشگاه ستاره  رسد و با یک حساب می 

ب خلیج  کامل  ظرفیت  با  نوري  پتروشیمی  و  ه  فارس 

  150تا    100روزانه با    ، برداشت میعانات گازي اقدام کنند 

کنگان   و  عسلویه  در  مازاد  گازي  میعانات  بشکه  هزار 

   . خواهیم بود رو  ه روب 

بهره  و  ساخت  میعانات  با  انتقال  انشعاب  برداري 

اینچی،    42گازي پارس جنوبی از مسیر این خط لوله  

گازي   میعانات  از  توجهی  قابل  بخش  انتقال  امکان 

مکران   سواحل  و  هرمز  تنگه  شرق  به  جنوبی  پارس 

یا  شود  تواند صادر  شود که از این منطقه می فراهم می 

عنوان خوراك مورد نیاز صنایع پتروپاالیشگاهی در  به 

از  میان  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  بلندمدت  و  مدت 

دیگر  لغ   ، سوي  صورت  در  تحریم حتی  هاي  و 

پارس    ، المللی بین  گازي  میعانات  صادرات  امکان 

جنوبی از پایانه جاسک فراهم خواهد شد که با توجه  

مسافت  بعد  شدن  کوتاه  این  هزینه   ، به  صادرات  هاي 

می  کاهش  هم  گازي  ارزشمند  ضمن    ، یابد محصول 

شرکت ملی نفت ایران    ی زن آنکه افزایش قدرت چانه 

توان از  ات گازي را می براي فروش و صادرات میعان 

و   ساخت  اقتصادي  و  سیاسی  دستاوردهاي  دیگر 

 برداري از این خط لوله مهم و استراتژیک برشمرد. بهره 

 هاي صادراتیسازي نفت خام در پایانهذخیره -

گستره خط لوله، پنج    6در بخش اجرا و ساخت این طرح،  

پست    10راهی و پایانی،  رانی بین خانه، سه ایستگاه توپک تلمبه 

  40کیلومتر خطوط انتقال نیرو، سه گوي شناور،    400برق،  

سازي نفت  مخزن ذخیره   20کیلومتر خطوط لوله زیردریایی و  

است.   شده  تعریف  ذخیره   20خام  براي  مخزن  که  سازي 

میلیون بشکه را در منطقه جاسک    10کشور امکان انبار کردن  

در پایانه صادراتی  تواند  ایران می   ترتیب،این به کند و  فراهم می 

ذخیره و با اطمینان و امنیت بیشتري صادر کند.  را  خود نفت  

  2سازي  ذخیره   ظرفیت   1399در پایان سال  شود که  گفته می 

ایجاد خواهد شد و برنامه این است که در  اي  میلیون بشکه 

ذخیره  مخازن  ظرفیت  توسعه،  بعدي  به  فازهاي    30سازي 

 . میلیون بشکه برسد 

ره تولید لوله نفت ترش براي نخستین ایجاد زنجی   -

 بار در کشور 

گوره  لوله  عملیاتی شدن طرح خط  براي    - با  جاسک، 

نخستین بار در کشور، زنجیره تولید لوله نفت ترش در  

  و  اکسین   فوالد  مبارکه،  فوالد  شرکت  نتیجه همکاري سه 

طور که  اهواز شکل گرفته است. همان   سازي لوله   شرکت 

این فرآیند شامل  مشاهده می ،  2در شکل شماره   شود، 

تولید تختال توسط شرکت فوالد مبارکه اصفهان، تولید  

ورق توسط شرکت فوالد اکسین خوزستان و تولید لوله  

سازي اهواز، آروین،  هاي لوله نفت ترش توسط شرکت 

 ماهشهر و صفا است. 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 (نفت ترش) براي نخستین بار در کشور NACEایجاد زنجیره تولید لوله   -2شکل  

 تحلیل ابعاد و مالحظات امنیت اقتصادي طرح   - 3
اینکه فروش    برخی کارشناسان معتقدند، با توجه به 

و جنگ از نوع اقتصادي   قرار داردتحریم  تحت  نفت  
فرق  ،است نمیچندان  شودی  بارگیري  کجا  از  .  کند 

نمی کنونی  برهه  در  این طرح  تواند چندان  بنابراین، 
از نظر استراتژیکی نیز  ارزش اقتصادي  داشته باشد.  

، کندمینفت را گرچه از تنگه هرمز خالص  این طرح،  
تهدیدي    چنانچهو  کند  منتقل نمیبه منطقه متفاوتی    اما

تواند در خطر  یم  قدرهمانجاسک    ، علیه ایران باشد
 در خطر هستند.  بنادر ایران سایرباشد که 

تنوع  راستاي  در  که  است  حالی  در  به  این  بخشی 
ایجاد مسیر دوم براي صادرات  مسیرهاي ترانزیت انرژي،  

ایران   اسالمی  جمهوري  به  در  نفت  مضاعفی  توان  عمل 
تنگه   در  احتمالی  چالش  و  نفت  صادرات  در  کشورمان 

دا   هرمز استراتژیک   د خواهد  اصلی د.  ترین  ر حال حاضر، 
درصد   80پایانه صادرات نفت خام ایران «خارك» است و  

شود.  صادرات نفت خام کشور از جزیره خارك انجام می 
شدت  به ساله عراق با ایران،  8اي که در جریان جنگ  جزیره 
هزار و    2پذیر بود و طی آن جنگ، خارك بیش از  آسیب 
هاي  مرتبه بمباران شد. از آن زمان تمرکززدایی از پایانه   800

ترین اهداف ایران  صادراتی و متنوع کردن آنها به یکی از مهم 
کناره  در  توسعه  نیز  امنیتی  نظر  از  شد.  دریا  تبدیل  هاي 

 . داشته باشد همراه    به مهمی  تواند براي کشور دستاورد  می 
  دنیاست   پرترافیک المللی  تنگه هرمز دومین تنگه بین 

ترین  را «حیاتی   المللی انرژي آن بسیاري از مجامع بین که  

درصد    20  حدود   این تنگه .  اند ه گذاري کرد آبراه نفتی» نام 
نخستین و    ، واقع   از ترانزیت کل نفت خام جهان و در 

نفتی در اختیار دارد  وانتقاالت  ترین نقش را در نقل مهم 
زیادي در بازار  تأثیرگذاري    آن   که در صورت بسته شدن 

انرژي   دلیل جهانی  همین  به  داشت،  برخی    ، خواهد 
گذاري براي دور زدن  کشورهاي منطقه شروع به سرمایه 

کرده  هرمز  دور  نمونه،    طور به د؛  ان تنگه  براي  عربستان 
که    زدن تنگه هرمز خط لوله «پتروالین» را احداث کرد 

نفت را از شرق این کشور به بندر ینبع در دریاي سرخ  
می  روزانه  منتقل  انتقال  ظرفیت  لوله  خط  این    5کند. 

میلیون بشکه نفت، یعنی معادل نیمی از صادرات نفت  
خط لوله    متحده عربی نیز یک عربستان را دارد. امارات  

کیلومتري به بندر فجیره در دریاي عمان احداث    370
هزار بشکه در    800یک میلیون و    ر است قاد کرده که  

این  چهارم صادرات نفت  سه   حدود روز انتقال دهد که  
 شود.  می   کشور را شامل 

دیگر،   سوي  میاز  نظر  مقابل  به  در  ایران  رسد 
تحریم طرفداران کشورهایی  از  برخی  و  کننده 

تحریممنطقه «جنگ  اي  وارد  ایران،  علیه  انرژي  هاي 
انرژي»سیگنال امنیت  جنگ  شده  هاي  در  اند. 
مساسیگنال امنیتی  و  راهبردي  ابعاد  مانند یلها،  ی 

متنوع و  انرژي،  تغییرات  انتقال  جغرافیایی  سازي 
برجسته میجایگاه  پیدا  سیگنالاي  در جنگ  ها کند. 

هر طرف در حال تالش است یک نوع معناسازي و  
راهبردي در حوزهعالمت به طرف  دهی  انرژي  هاي 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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د  خود را براي سناریوهاي وشکن میمقابل بدهد. ایرا 
ایاالت    تاکند    هبدترین وضع ممکن آماد اگر دوباره 

به سمت تشدید احتمال استفاده از ابزار آمریکا  متحده  
زیرساخت علیه  ایران  نظامی  مختلف  تا هاي  برود 

خود تغییر در سیاست خارجی  کشورمان را وادار به  
د،  داشته باش  مقابله  برايهاي  مناسب را  ، گزینهبکند

می سعی  ترامپ  دولت  اگر  تحریم  یعنی  حلقه  کند 
هاي مختلف تقویت در حوزهرا  ایران و فشار بر ایران  

سازي دهد که در حال آمادهکند، ایران هم سیگنال می
 است.   ابزارهاي مختلفی براي واکنش مناسب

اصره  هاي آمریکایی بحث محاکنون در اندیشکده
دریایی ایران با توجه به وابستگی انحصاري صادرات 

این   کوشیدایران به تنگه هرمز مطرح است و ایران  
گوره لوله  خط  طرح  با  را  امنیتی  نامتقارن   - توازن 

ده تغییر  به جاسک  اسالمی    طورد.  جمهوري  کلی، 
گوره طرح  با  گزینه  -ایران  کرد  تالش  هاي  جاسک 

که از را  ت نفت ایران  احتمالی محاصره دریایی صادرا
هاي آمریکایی طرفدار ترامپ سوي برخی اندیشکده

 . سازد خنثی ،مطرح شده بود
 

 گیري بندي و نتیجهجمع 
طرح خط لوله نفتی گوره به    ياز اجرا  هدف اصلی

و   یصادرات  ینانتقال نفت خام سبک و سنگجاسک،  
 سازيیرهنفت خام حوزه غرب کارون به جاسک، ذخ

صادرات نفت خام از    ینسک و همچننفت در جا   ینا
خط لوله، جاسک به    ینمنطقه است. با احداث ا  ینا

. خواهد شد  یلتبد  یرانا  ینفت  يهااز قطب  یگرد  یکی
گیري بیشتر از این خط لوله، توجه به  در راستاي بهره 

 موارد زیر ضروري است: 
سازي نفت و  لزوم توجه به احداث مخازن ذخیره   - 

گازي   پروژه   عنوان به میعانات  تکمیلی  ساخت  :  فاز 

ذخیره  جمله  مخازن  از  نفتی  میعانات  و  نفت  سازي 
هاي تکمیلی و داراي اولویت این طرح است که  طرح 

با   گیرد.  قرار  نفت  وزارت  کار  دستور  در  باید 
پایان ذخیره  در  میعانات گازي  و  نفت  ه جاسک،  سازي 

امکان ایجاد ظرفیت سواپ نفتی با کشورهاي همسایه  
آب  به  می که  فراهم  ندارند،  دسترسی  آزاد    شود، هاي 

و    بگیرد طوري که نفت را در مرزهاي دیگر تحویل  به 
 کند.  از پایانه جاسک صادر  را  معادل آن  

هاي مرتبط با طرح:  لزوم نظارت دقیق بر مناقصه   - 
حداکثري  استفاده  بر  تولیدکنندگان    تأکید  ظرفیت  از 

داخلی در اجراي این طرح، برنده شدن یک پیمانکار  
هاي مورد نیاز این طرح با  چینی در مناقصه الکتروپمپ 

از جمله    ساز  پمپ   هاي معتبر شرکت توجه به حضور  
پتکو   یران پمپ   یران، ا   ی صنعت   ي ها پمپ شرکت   ،  و 

هاي مرتبط با  هایی را در خصوص صحت مناقصه ابهام 
رو، ضروري است در  طرح ایجاد کرده است. ازاین این  

اجراي این طرح که در شرایط تحریم در حال اجراست،  
هاي مربوط،  یژه در برگزاري مناقصه و به با نظارت دقیق،  

 از خروج ارز از کشور جلوگیري شود. 
 

 منابع: 
ابوذر  فتحی،  نظریان،  و  حمیدرضا؛  آصفی،  محمدجواد؛ 

). تأثیر ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک خط لوله نکا  1395( 
فصلنامه  جاسک بر امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران.    – 

 . 128- 103)،  49( 19،  هاي راهبردي سیاست پژوهش 
( مهدوي  غالمرضا  و    ي انرژ   یت امن ).  1389رجا، 

نفت   . یران ا   ي رو   یش پ   ي راهکارها  دانش    وبگاه 
http://www.daneshenaft.ir 

https://rc.majlis.ir 
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