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تهران،ینشان خ  ب ی دکتر حب  دیشه   ابانیخ   :  تقاطع  سروش    دیشه  ابانیاهلل، 

 ۰۲۱۶۶۵۰۰۰۶۵ -ی، پژوهشکده مطالعات فناور ۹۶، پالک (کمی)

ها و انتشارات اندیشکده، نتیجه تحقیقات پژوهشگران و  شده در گزارشمطالب بیان

لزوماً موضع رسمی اندیشکده حکمرانی انرژی و  های مؤلفان آنهاست و کننده دیدگاهبیان

 منابع ایران نیست، مگر آنکه به آن تصریح شده باشد. 
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 مدیترانه مجمع گاز شرق 

 

به صورت   ۲۰۲۰تشکیل شده بود، در سال    ۲۰۱۹گاز شرق مدیترانه که در ژانویه    مجمع

عضو تشکیل شده و دبیرخانه آن در    7ای شد. این سازمان از  رسمی تبدیل به یک سازمان منطقه

. کشورهای عضو شامل مصر، قبرس، یونان، اسرائیل، فلسطین، باشدمیحال حاضر در قاهره مصر  

. آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت عضو ناظر بوده و فرانسه درخواست  باشندیمایتالیا و اردن  

عضویت کامل خود را در این سازمان داده است. از کشورهای این منطقه، سوریه، لبنان، ترکیه 

 .  اندهنشدو لیبی تاکنون در سازمان عضو 

و   سیاسی  تعارضات  به وضعیت  شدید  بستگی  سازمان  این  و   کیتیژئوپلآینده  منطقه  در 

وضعیت بازار جهانی گاز طبیعی و قیمت آن در آینده دارد. در صورت رشد مصرف جهانی گاز،  

به رقابتی شدید با تولیدکنندگان اصلی گاز جهان از جمله    وروداعضای این سازمان مجبور به  

ی بزرگ  قادر به مقابله با این کشورها   هاآن وسیه و قطر خواهند بود و باید دید اتحاد  آمریکا، ر

 خواهد بود یا نه.

این سازمان برقراری روابط اقتصادی و تجاری بین   سیتأسقصدشان از    اندکردهاعضاء اعالم  

دن  باشد. به دلیل مشترک بو ی در زمینه کشف و تولید گاز میگذارهیسرماکشورهای عضو و  

های گاز در این منطقه کشورهای عضو تمایل دارند تا این موضوع به مناقشه در منطقه میدان

 ختم نشود.  

،  دکنندهیتولاین سازمان نخستین سازمان جهانی در زمینه انرژی است که در آن کشورهای  

جدیدی از   نوع  تواندیمو کشورهای محل ترانزیت گاز دور هم حضور دارند و    کنندهمصرف 

ی گذارهیسرمابا    توانندیمعضو    کنندهمصرفرا در این زمینه ایجاد نماید. کشورهای    هایمکاره

ی در حوزه امنیت انرژی و  مؤثر انتقال و ترانزیت گاز اقدامات    مناسب در بخش اکتشاف، تولید،

دورنمای مناسبی برای    تواندیم  هایهمکار این    نیچنهم .  انجام دهند  مت یقارزانانرژی    نیتأم

 خالصۀ مدیریتی 
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  آنکهصلح و امنیت پایدار در این منطقه پرتنش را ایجاد نماید. با این ایده منابع انرژی به جای  

  ی بیشتر تبدیل خواهد شد.ها یهمکارمحلی برای نزاع و درگیری باشند، به عاملی برای 

دیگر وابستگی  درآمد کشورهای منطقه را رشد داده و از سوی    تواندیماین منابع گازی،  

اروپا به گاز روسیه را بکاهد و به امنیت انرژی این کشورها کمک نماید. یکی از موانع رشد  

و   مرزی، سیاسی  اختالفات  منطقه، وجود  این  در  گاز  منطقه   کیتی ژئوپلتولید  کشورهای  بین 

هد انجامید  ی از این میادین زمان زیادی به طول خوابرداربهرهباشد که حل این اختالفات برای  می

این اختالفات   کاهش  این سازمان در راستای  افزایش  د  .تأسیس شده است و  ر حقیقت برای 

موجود در    کیت یژئوپلی  هاتنشاز    در این منطقه باید  گذارانهیسرما ی خارجی و  ها شرکت تمایل  

این منطقه کاسته شود. تحرکاتی برای حل اختالفات مرزی با لبنان با مشارکت آمریکا نیز در  

 شود.  ریپذامکانجریان است تا تولید گاز از این منطقه بدون مانع و با سرعت 

در کنار بحث انرژی، اسرائیل برای گسترش حضور خود در منطقه تمایل شدید به افزایش  

این سه کشور را به    تواندیم ی حوزه انرژی  هایهمکارقبرس و یونان دارد و  روابط خود با  

با  نماید. این سازمان می  ترکینزدیکدیگر   تواند به تثبیت اسرائیل در منطقه و حل اختالفات 

 لبنان و سایر کشورهای منطقه کمک نماید.

دلیل مسائل فنی مانند عمق    البته باید در نظر گرفت هزینه تولید و انتقال گاز از این منطقه به 

و روسیه، نروژ و دریای خزر   انتقال گاز به صورت زیردریایی نسبت به گاز قطر زیاد حفاری و

 باالتر بوده و رقابت سختی را پیش رو خواهد داشت.  

ترکیه برای اکتشافات جدید در این منطقه بوده   جانبهکاین اتحاد به نوعی در برابر اقدامات ی

و سازمان فوق عضو    مجمعی این کشور در منطقه دارد. ترکیه در  هات یفعالترل  و سعی در کن

نشده و سازمان مربوطه را به عنوان بلوکی بر ضد ترکیه توصیف کرده است. ترکیه با برخی از  

 کشورهای عضو این سازمان مانند مصر، قبرس و یونان اختالفات عمیق سیاسی و مرزی دارد.  
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باشد.  وافق، تقویت محور اسرائیل، قبرس و یونان در برابر ترکیه میی این تهاثمرهیکی از  

نمایند تا گاز خود را   سیتأساین سه کشور در ادامه این توافق تصمیم دارند خط گازی خود را 

 .  باشد.مستقیم به اروپا منتقل نمایند که به نوعی در برابر مسیر انتقال گاز از ترکیه به اروپا می

اند که بخشی از  ن منابع گازی این منطقه ذکر کردهمختلف، مقادیر متفاوتی برای میزامنابع  

تواند به دلیل عدم اکتشاف دقیق و کامل منطقه و اعالم اعداد بر حسب تخمین باشد. به آن می 

تریلیون    3۲۰عنوان نمونه وزیر نفت و منابع معدنی مصر اعالم کرده است که این منطقه دارای  

ذخیره گازی بوده و با اکتشافات جدید این منطقه به یک کانون جهانی مهم گاز    فوت مکعب 

تا  ۱۲۲طبق یک تحلیل منتشر شده در الجزیره، منابع گازی شرق مدیترانه از  تبدیل خواهد شد.

 ,phroditeتاکنون    شدهکشفهای مهم  تریلیون فوت مکعب برآورده شده است. میدان  ۲۲7

Calypso, Glaucus   ،در قبرسTamar, Leviathan  در اسرائیل و میدان الظهر در مصر

 باشد. می

میلیارد متر مکعب در سال )با قابلیت دو برابر    ۱۰کیلومتر و با ظرفیت   ۱۹۰۰طی به طول خ

شدن ظرفیت( از زیر دریا، گاز را از میادین ساحلی اسرائیل و قبرس به یونان و در نهایت به 

 . الیا منتقل خواهد کردایت
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 فهرست تصاویر 

 8 .. [.3مورد اختالف ] یو نواح ترانهیشرق مد  یکشورها نی ب یی ای در  ی: مرزها ۱شکل 
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 ۱۰ ........................................................................................ ترانهیشرق مد

  کیاسپوتن  ی ابیب ارزبر حس  ترانهیشرق مد   یکشف شده در کشورها  ی:منابع گاز  3شکل

 ۱3 ............................................. ( tcf ۰.۰3۵متر مکعب معادل   اردی لی)هر م هیروس

 ۱4 ......................................................... ترانهیشرق مد  یگاز نی ادی:م 4شکل

 ۱۵ ........................... ترانهیدر منطقه شرق مد   ی مهم جهان  ی:حضور شرکتها ۵لشک
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 ........................................................................................................ ۱۶ 
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 مقدمه 

کشورهای   اهداف  صدر  در  گاز  و  نفت  شامل  فسیلی  انرژی  منابع  به  دستیابی  همواره 

مختلف جهان بوده است تا بدین وسیله در کنار دست یافتن به درآمدهای مورد نیاز خود  

امنیت انرژی خود را نیز تحکیم بخشند. وابستگی دیگر کشورها به انرژی فسیلی در دسترس  

یدکنندگان  تول نیت ملی کشور مورد نظر نیز خواهد شد. در کنار  شما، به نوعی باعث تضمین ام

نروژ وسنتی گاز طبیعی در جهان مانند   ایران، روسیه، آمریکا،  استرالیا در دهه اخیر   قطر، 

و   است  شده  شناخته  طبیعی  گاز  جدید  منبع  عنوان  به  نیز  مدیترانه  دریای  شرق  منطقه 

کشورهای منطقه سعی در اکتشاف در این منطقه و به دست آوردن سهم بیشتر از منابع آن را 

  دارند. این کشورها دارای مشکالت سیاسی، تاریخی و مرزی در بین خود هستند و این امر

ی از منابع دریای مدیترانه شده است. تشکیل  برداربهرهدر    یی بسیارهاتنش منجر به بروز  

سازمان    مجمع یک  به  آن  تبدیل  سپس  و  مدیترانه  شرق  مهم امنطقهگازی  اقدامات  از  ی 

مابین و تسهیل اکتشاف و  ی فکشورهای این منطقه برای تسریع بخشیدن به حل مشکالت  

منطق این  در  گاز  البته  ی مه  استخراج  و  هاتنشباشد.  لبنان  و  اسرائیل  میان  منطقه  اصلی  ی 

فلسطین از سویی و میان ترکیه، قبرس و یونان از سوی دیگر به قوت خود باقی است و  

 ترکیه به این سازمان نپیوسته است. 

یاهای خود برای تبدیل شدن به یک صادرکننده انرژی  رؤاعضای این سازمان به دنبال  

یل با این منابع به دنبال تثبیت سیاسی خود در منطقه و جهان بوده و مصر نیز هستند. اسرائ

نگاهی به تضمین امنیت انرژی خود و یمن تمایل دارد به هاب گازی منطقه تبدیل شود. اروپا  

کاهش وابستگی به گاز روسیه دارد. البته از نظر دور نباید داشت که گاز تولیدی این منطقه  

ی تولید و انتقال هنوز قدرت رقابت با گاز ارزان تولیدکنندگانی همچون  به دلیل هزینه باال

قطر را ندارد اما در حال حاضر نیاز داخلی کشورهای منطقه را پوشش داده و در آینده نیز با  
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تواند بخشی از نیاز اروپا و جهان ی م رشد و بهبود تکنولوژی و در نظر گرفتن سایر پارامترها  

 . ین نماید تأمرا 

 ح ابعاد موضوع شر

 معرفی مجمع گاز شرق مدیترانه
به صورت   ۲۰۲۰تشکیل شده بود، در سال    ۲۰۱۹گاز شرق مدیترانه که در ژانویه    مجمع

عضو تشکیل شده و دبیرخانه   7ای شد. این سازمان از  رسمی تبدیل به یک سازمان منطقه

مصر   قاهره  در  حاضر  حال  در  یونان، باشد می آن  قبرس،  مصر،  شامل  عضو  کشورهای   .

. آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت عضو ناظر بوده باشند ی ماسرائیل، فلسطین، ایتالیا و اردن  

این   از کشورهای  داده است.  این سازمان  را در  کامل خود  فرانسه درخواست عضویت  و 

 .[۱] اند هنشد منطقه، سوریه، لبنان، ترکیه و لیبی تاکنون در سازمان عضو  

ی آن را تقویت خواهد کرد و از  المللنیبحضور آمریکا و فرانسه در این سازمان وزن  

اکسون موبیل در حال حاضر   م این دو کشور مانند توتال، نوبل وی مههاشرکتسوی دیگر 

 .[۲] های فعال این منطقه حضور دارند هدر پروژ

اس سوریه،  لیبی،  لبنان،  مانند  دیگر  کشورهای  برخی برخی  و  الجزایر  پرتغال،  پانیا، 

مایل به عضویت   احتماالًگاز در جهان مانند هند، چین و ژاپن نیز    کنندهمصرفکشورهای مهم  

نیز در   نهاد و سازمان جهانی باشند. شاید ترکیه  این  از ها گامدر  ی بعدی برای جلوگیری 

 .[۲] تضییع حقوق خود به این سازمان بپیوندد

در منطقه و    کیتیژئوپلتگی شدید به وضعیت تعارضات سیاسی و  آینده این سازمان بس

وضعیت بازار جهانی گاز طبیعی و قیمت آن در آینده دارد. در صورت رشد مصرف جهانی  

به رقابتی شدید با تولیدکنندگان اصلی گاز جهان از    ورودگاز، اعضای این سازمان مجبور به  
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قادر به مقابله با این کشورهای    هاآند دید اتحاد  جمله آمریکا، روسیه و قطر خواهند بود و بای 

  [۲] بزرگ خواهد بود یا نه؟

د ادعای آنها و اختالفات مرزی کشورهای این منطقه، مرزهای دریایی مور   ۱در شکل  

 شود.  بین دیده می مافی 

 

: مرزهای دریایی بین کشورهای شرق مدیترانه و نواحی مورد اختالف   ۱شکل 

[3] . 
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 گاز شرق مدیترانه مجمع  سی تأساهداف 
این سازمان برقراری روابط اقتصادی    سیتأسقصدشان از    اند کردهاعالم    مجمع اعضای این  

باشد. به دلیل  ی در زمینه کشف و تولید گاز می گذارهیسرماو تجاری بین کشورهای عضو و 

تا این موضوع به  های گاز در این منطقه کشورهای عضو تمایل دارند  مشترک بودن میدان

 [۱]مناقشه در منطقه ختم نشود. 

، دکنندهی تولاین سازمان نخستین سازمان جهانی در زمینه انرژی است که در آن کشورهای  

نوعی جدیدی    تواند ی مو کشورهای محل ترانزیت گاز دور هم حضور دارند و    کنندهمصرف

کشورهای    هایهمکاراز   نماید.  ایجاد  زمینه  این  در  با    توانند ی معضو    کنندهمصرفرا 

ی در  مؤثری مناسب در بخش اکتشاف، تولید و انتقال و ترانزیت گاز اقدامات  گذارهیسرما

  ها یهمکاراین    نیچنهمبرای خود بردارند.    متیقارزانانرژی    نیتأمحوزه امنیت انرژی و  

صلح و امنیت پایدار در این منطقه پرتنش را ایجاد نماید. با    دورنمای مناسبی برای  تواند ی م

جای   به  انرژی  منابع  ایده  برای   آنکهاین  عاملی  به  باشند،  درگیری  و  نزاع  برای  محلی 

 [۲] ی بیشتر تبدیل خواهد شد.هایهمکار

ی  هاکابل ی برق خود به یکدیگر از طریق  هاشبکهیی برای اتصال  هابرنامهاین کشورها  

 [۲] در آینده نیز دارند. گریکد یایی به یزیردر

  ک یتیژئوپلیکی از موانع رشد تولید گاز در این منطقه، وجود اختالفات مرزی، سیاسی و  

ی از این میادین زمان  برداربهره باشد که حل این اختالفات برای  بین کشورهای منطقه می 

در    باشد.ن اختالفات می زیادی به طول خواهد انجامید و این سازمان در راستای کاهش ای

تمایل   افزایش  برای  و  هاشرکتحقیقت  خارجی  باید   گذارانهیسرمای  منطقه  این  از    در 

موجود در این منطقه کاسته شود. تحرکاتی برای حل اختالفات مرزی    کیتیژئوپلی  هاتنش

با   مانع و  این منطقه بدون  از  تا تولید گاز  نیز در جریان است  آمریکا  با مشارکت  لبنان  با 
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ی دوجانبه برای قراردادهاکشورهای عضو این سازمان اقدام به    [۶]  شود.  ریپذامکانسرعت  

نیز   مرزهای   اند کردهتعیین مرزهای دوجانبه  تعیین  توافق  ایتالیا و مصر  با  یونان  تاکنون  و 

 [۲] .اند نمودهدریایی را امضا  

میلیارد یورو در بخش کشف و استخراج منابع گازی در    ۱۰ی در حدود  گذارهیسرما

تاکنون بیشتر برای مصارف داخلی    شدهکشفشرق مدیترانه در حال انجام است. منابع گازی  

 ۱۹.۵البته اسرائیل با مصر قرارداد    [۱۰] .ردیگی ممصر مورد استفاده قرار  در اسرائیل، قبرس و  

قرارداد   اردن  با  و  نموده است و   ۱۰میلیارد دالری  منعقد  برای فروش گاز  میلیارد دالری 

به میزان    اکنونهم بین اشکلون در     MMcf/d  ۲۰۰صادرات به مصر  از طریق خط لوله 

 [ ۶]تواند افزایش یابد. ارد که می اسرائیل و العریش در مصر جریان د

 بررسی شده اند.  ۲گزینه مختلف نحوه انتقال گاز از این منطقه در شکل 

 

: بررسی خطوط موجود و گزینه های پیش رو برای انتقال گاز از میادین ۲شکل

 .[۱4]گازی شرق مدیترانه 
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 گاز شرق مدیترانه، اتحادی در برابر ترکیه مجمع
ترکیه برای اکتشافات جدید در این منطقه  جانبهکاین اتحاد به نوعی در برابر اقدامات ی

و سازمان فوق   مجمعور در منطقه دارد. ترکیه در ی این کشها تیفعالبوده و سعی در کنترل  

عضو نشده و سازمان مربوطه را به عنوان بلوکی بر ضد ترکیه توصیف کرده است. ترکیه با 

برخی از کشورهای عضو این سازمان مانند مصر، قبرس و یونان اختالفات عمیق سیاسی و 

امض به  اقدام  ترکیه  توافق،  این  با  تقابل  برای  دارد.  برخی   دوجانبه  نامهتفاهمای  مرزی  با 

 [ ۲] کشورهای منطقه مانند لیبی نموده است.

ی اقدامات  منطقه،   جانبهکاین کشورها  به  اکتشافی  ارسال کشتی  مانند  منطقه  ترکیه در 

ارسال نیرو به لیبی، توافقات دوجانبه مرزی ترکیه و لیبی بدون در نظر گرفتن نظر کشورهای  

 . [4]  دانند ی م خود  بلندمدتمغایر منافع دیگر و حضور در سوریه را  

قبرس را به دست آورده که محل اختالف    نینشترککنترل منطقه    ۱۹7۵ترکیه از سال  

ی حقوق دریاها نیز نپیوسته  المللنی ببین ترکیه، قبرس و اتحادیه اروپا بوده است و به قانون  

آن  برداربهرهمورد    در  واست   و حدود  دریاها  منابع کف  از  دارای ی  منطقه  با کشورهای 

با   به مناطق محل اختالف  اکتشافی خود را  ترکیه دو کشتی  به عنوان مثال  اختالف است. 

قبرس در دریا ارسال نموده است و در حال اکتشاف منابع جدید گازی است و اعالم نموده 

 . [۹] است منابع جدیدی را اکتشاف نموده است

ی محل  هاآباکسون موبیل برای اکتشاف در  هم چنین در سال گذشته ترکیه به شرکت  

اختالف با قبرس هشدار داده است و یک کشتی نظامی ترکیه کشتی حفاری ایتالیایی را از  

 .[8] حفاری در این منطقه بازداشته و دور نموده است

باشد.  ی این توافق، تقویت محور اسرائیل، قبرس و یونان در برابر ترکیه می هاثمرهیکی از  

نمایند تا گاز خود    سیتأسکشور در ادامه این توافق تصمیم دارند خط گازی خود را    این سه
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  باشدل گاز از ترکیه به اروپا می را مستقیم به اروپا منتقل نمایند که به نوعی در برابر مسیر انتقا

[4] . 

ی چندجانبه با کشورهای عضو این سازمان موافقت خود را اعالم  هایهمکارآمریکا برای  

قانون  نمو ترامپ  و   The Eastern Mediterranean Security and Energyده 

Partnership Act of 2019   را نیز در این راستا امضا نموده است. در مقابل البته آمریکا

نوعی دو سمت ماجرا به  نیست و  ترکیه  با  دادن روابط خود  از دست  به  را حفظ   حاضر 

 .[4]خواهد نمود 

 منطقه شرق مدیترانهبرآورد منابع گازی 
اند که بخشی از  ن منابع گازی این منطقه ذکر کرده منابع مختلف مقادیر مختلفی برای میزا

تواند به دلیل عدم اکتشاف دقیق و کامل منطقه و اعالم اعداد بر حسب تخمین باشد.  آن می 

  3۲۰ای  به عنوان نمونه وزیر نفت و منابع معدنی مصر اعالم کرده است که این منطقه دار

ذخیره گازی بوده و با اکتشافات جدید این منطقه به یک کانون جهانی    کعبتریلیون فوت م

 .[۱]مهم گاز تبدیل خواهد شد 

میادین واقع در شرق مدیترانه بر حسب ارزیابی خبرگزاری اسپوتنیک روسیه   3در شکل  

 نشان داده شده است. 
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انه بر حسب ارزیابی  :منابع گازی کشف شده در کشورهای شرق مدیتر 3شکل

 ( tcf ۰.۰3۵)هر میلیارد متر مکعب معادل  [۵]اسپوتنیک روسیه

  ۲3۵۰تا    ۲۲۰8.۵طبق یک تحلیل منتشر شده در الجزیره، منابع گازی شرق مدیترانه از  

تاکنون آفرودیت،کالیپسو،   شدهکشفهای مهم  میلیارد مترمکعب برآورده شده است. میدان

 .[۶] باشد در اسرائیل و میدان ظهر در مصر می  و تامر در قبرس، لویاتان گالوکوس
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 [۶]های گازی مهم در شرق مدیترانه :میدان ۱جدول

 سال اکتشاف کشور  میدان گازی 
حجم احتمالی ذخایر  

 )میلیارد مترمکعب( 

 283 2009 اسرائیل تامر

 623 2010 اسرائیل لویاتان 

 141.5 2011 قبرس  آفرودیت 

 849.5 2015 مصر  ظهر

 170-226.5 2018 قبرس  کالیپسو 

 141.5-226.5 2019 قبرس  گالوکوس 

مدیترانه    4در شکل   منطقه شرق  احتمالی گاز  فعلی و  لولۀ  میادین و خطوط  موقعیت 

 نمایش داده شده است. 

 

 [۱۱]:میادین گازی شرق مدیترانه 4شکل
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المللی نفتی ازجمله شل، توتال، بی پی  بینهای  توسعۀ تمام این میادین در اختیار شرکت

ها در هر کدام از میادین منطقۀ شرق مدیترانه  فعالیت این شرکت  ۵و اِنی است. در شکل  

 نشان داده شده است. 

 

 [7]مهم جهانی در منطقه شرق مدیترانه:حضور شرکتهای   ۵شکل

 خط انتقال گاز منطقه شرق مدیترانه به اروپا 
میلیارد متر مکعب در ساال )با قابلیت دو برابر   ۱۰کیلومتر و با ظرفیت   ۱۹۰۰خطی به طول  

شادن ظرفیت( از زیر دریا، گاز را از میادین سااحلی اسارائیل و قبرس به یونان و در نهایت  

نیز توافقی بین ساااه  ۲۰۲۰( منتقل خواهد کرد و در ماه ژانویه ۶به ایتالیا )مطابق با شاااکل 

میلیارد یورو از ساال    ۶خط لوله با هزینه    کار احداث این به امضاا رسایده اسات.کشاور فوق  

به پایان خواهد رساید و نقش مهمی در تنوع بخشای به منابع    ۲۰۲۵شاروع و در ساال    ۲۰۲۲

انرژی اروپا خواهد داشااات. تعارد جدی بین اقدامات ترکیه در منطقه شااارق مدیترانه با 
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برس و اساارائیل به مقصااد یونان و ایتالیا و هزینه باال از طرح خط لوله پیشاانهادی از مبدق ق

 [۱3]باشد.  مشکالت احداث این خط در آینده می 

 

: موقعیت خط لوله گازی اسرائیل و قبرس در دریای مدیترانه به یونان و  ۶شکل 

 . [۱3]ایتالیا 

 بندیجمع 

گاز شرق مدیترانه بستگی شدید به حل تعارضات سیاسی    مجمعی  امنطقهآینده سازمان  

در این منطقه و وضعیت بازار جهانی گاز طبیعی و قیمت آن در آینده دارد. در   ک یتیژئوپلو 

صورت رشد تولید جهانی گاز و افزایش عرضه، اعضای این سازمان با توجه به هزینه تولید 

انتقال گاز به   ل فنی مانند عمق زیاد حفاری وو انتقال باالی گاز از این منطقه به دلیل مسائ
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به رقابتی شدید با تولیدکنندگان اصلی گاز جهان از جمله   ورودصورت زیردریایی، مجبور به  

 آمریکا، روسیه و قطر خواهند بود. 

با ورود   مانند کشورهای    کنندگانمصرفاین سازمان  تولیدکنندگان مهم گاز جهانی  و 

همی در معادالت انرژی جهان خواهد داشت و عالوه بر رشد درآمد  اروپایی و آمریکا وزن م

این   انرژی  امنیت  به  و  کاست  خواهد  را  روسیه  گاز  به  اروپا  وابستگی  منطقه،  کشورهای 

کشورها کمک خواهد نمود. به همین دلیل کشورهای اروپایی نسبت به تحرکات ترکیه در 

 .  اند نمودهی بیشتر هامیتحراین منطقه حساس بوده و ترکیه را تهدید به 

ی باالی انتقال، گزینه ترانزیت گاز منطقه از مصر به صورت خط لوله و  هانهیهزبه دلیل  

خواهد بود و به این ترتیب   هانهیهزی محتمل برای کاهش  ها نهیگزنیز از جمله    LNGیا  

در   مصر قابلیت تبدیل شدن به یک هاب گازی در منطقه شرق مدیترانه را خواهد داشت.

 ی در حال بررسی است. هاپروژهکنار گزینه فوق، خط لوله به یونان و سپس ایتالیا از 

در کنار بحث انرژی، اسرائیل برای گسترش حضور خود در منطقه تمایل شدید به افزایش  

این سه کشور را به   تواند ی م ی حوزه انرژی  هایهمکارروابط خود با قبرس و یونان دارد و  

به تثبیت اسرائیل در منطقه و حل اختالفات با   تواند ی منماید. این سازمان  ترکینزدیکدیگر 

 لبنان و سایر کشورهای منطقه نیز کمک نماید.  

ی انتقال گاز  هانهیگزمهمی بر سایر    ریتأثگسترش اکتشاف و تولید گاز در این منطقه،  

دریای خزر به اروپا و یا انتقال گاز ایران و ... خواهد داشت و    مانند انتقال گاز ترکمنستان از

 .خواهد انجامید   هاآنتا حدودی به منتفی شدن 
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وابسته به پژوهشکده مطالعات   اندیشکده حکمرانی انرژي و منابع ایران

جمهوری، به عنوان یک کانون تفکر تخصصی در حوزه انرژی  فناوری ریاست

  ی و اثرگذار   سازییم تصم  یفیتسطح ک  یبه منظور ارتقا  و منابع در کشور،  

فرآ زم  گیارییمتصم  یند بر  انرژ  های یاستس  ینتدو  ینهدر  منابع بخش    ی و 

 یص ضمن تشخ  یمسئله محور  یکردبا رو  یشکدهاند   ینشده است. ا  یستاس

  دستورکار  در  را  هاآن   شناسی یبآس  ی و منابع،بخش انرژ  یدیموضوعات کل

را    یاستی س  یعرصه راهکارها  ینا  گیرانیمبه تصم  درنهایت  و  داده  قرار  خود

   .دهد ی م یشنهادپ

انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم  یکی از  و   گیری در حوزه 

ی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده  آگاه   منابع

هاي  گزارشحکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان »

« طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحوالت رصدي

 .این حوزه بپردازد


