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Abstract 
 

The Arab revolutions that broke up in the Middle East in 2011 and the 
American inaction in stopping the chain of these revolutions and Also, 
imposing oil sanctions on Iran without fear of rising oil prices indicated 
that technological developments and  increasing the volume of production 
from unconventional sources of shale oil and gas in the United States have 
challenged the importance of the Middle East and the Persian Gulf in 
American's economy and have led to a shift in US security policies in the 
region. In order to assess these changes, In this paper, the effect of the 
shale revolution and the expansion of oil and gas production from its 
unconventional hydrocarbon resources on US foreign policy in the Middle 
East, with an emphasis on the Persian Gulf, based on the definition of three 
major indicators: diplomacy, economics and military in US foreign policy 
and use the correlation method is evaluated. The results of the research 
show that as much as shale oil production has been added to US oil 
production, the US strategy from active balance and intervention in Middle 
East has changed into an offshore balance policy and so the possibility of 
conflicts between regional powers has increased. 
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 2قوام يدعبدالعليس  - 3برزگر هانيك  - 7يبهروز نامدار

 چكيده3

و  قايو شمال آفر انهيخاورم يدر كشورها يبهار عرب يها انقالب انيمتحده در جر االتيرفتار ا

نفت، همزمان با آغاز  متيق شيبدون هراس از افزا رانيا هيعل ينفت يها ميتحر ليتحم نيهمچن

شدن  دهيدهنده به چالش كش نشان ،گاز آن كشور لينفت و ش ليگسترده از منابع ش ديتول

در  رييتغ جهيآن كشور و در نت استيدر اقتصاد و س فارس جيو خل انهيت خاورميدرجه اهم

در صنعت  ليب شانقال ريتأث زانيمقاله م نيمنطقه است. در ا نيدر ا كايآمر يتيامن يها استيس

 استيآن كشور  بر س يدروكربينفت و گاز از منابع نامتعارف ه دينفت و گاز و گسترش حجم تول

 :سه شاخص عمده فيتعر ي، بر مبنافارس خليجبر  ديبا تاك انهيخاورمدر  كايآمر يخارج

ر در بست يو استفاده از روش همبستگ كايآمر يخارج استيدر س يو نظام ياقتصاد ،يپلماسيد

دهد كه هرچه برحجم  يم  پژوهش نشان جي. نتارديگ يقرار م يابي، مورد ارزSPSSنرم افزار 

موازنه فعال و  استياز س متحده االتيشده راهبرد ا افزوده  كايرآم لينفت و گاز از منابع ش ديتول

 ميموازنه از راه دور و عدم مداخله مستق استيبه س انه،يدر تحوالت خاورم ميمداخله مستق

چالش با  جاديا يبرا يمنطقه ا يراهبر با باز نمودن دست قدرتها رييتغ نيآورده كه ا يرو

 .شده است يمنطقه ا يقدرتها نيمنازعات ب شيسبب افزا گانيهمسا
 

 .نفت ليموازنه فعال، موازنه از راه دور، ش كا،يآمر انه،يخاورم :واژگان كليدي

                                                      
واحد  يدانشگاه آزاد اسالم ياسيو علوم س اتيدانشكده حقوق،اله الملل، نيالملل، گروه روابط ب نيروابط ب يدكتر يدانشجو .1

 .قاتيعلوم و تحق

واحد  يدانشگاه آزاد اسالم ياسيو علوم س اتيالملل، دانشكده حقوق ،اله نيگروه روابط ب اريالملل، دانش نيروابط ب يدكترا .0

 (kbarzegar@hotmail.com) مسئول: نويسنده .تهران قاتيعلوم و تحق

  .تهران يبهشت ديدانشگاه شه ياسيو س يدانشكده علوم اقتصاد يعلم أتياستاد گروه علوم سياسي و عضو ه ،ياسيعلوم س يكتراد. 4

03/07/1436  :پذيرش تاريخ 04/00/1436  دريافت: تاريخ  

 

راهبرد  رييبر تغ ليش یدروکربنيمتعارف هريمنابع غ ريثأت یابيارز
 یبا استفاده از روش همبستگ انهيدر خاورم کايآمر
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 مقدمه -7

 در متعارف جهان خام نفت صادرات از% 35 و ديتول% 40 ر،يذخا از% 50 به بيقر وجود
 يكشورها ريسا و دكنندگانيتول يبرا را تيمز نيا قا،يآفر شمال و انهيخاورم يكشورها

 داشتنها باوجود  دهه طول درتنها  نه كه نموده جاديا خام ماده نيا تجارت در ليدخ
سبب همچنين بلكه  ،دباشن برخوردار انيمشتر گسترده يبانيپشت از مستبد يها حكومت

 به آن يتسر از و نموده كنترل را منطقه در يناآرام هرگونه واردكنندگانگرديده كه 
 و وسعت ،پيش گفته هيرو برخالف . اين درحالي است كهنداينم  يريجلوگ كشورها ريسا

 سالپس از  ي حاصل از بحران هاي پس از بهار عربي نشان داد كهها ثباتي بي گستره
 خود از در خاورميانه، بحرانروزافزون  گسترش مهار به يليتما چندان كايآمر ،0011
 و ياقتصاد ،ياجتماع بافت و خيتار به توجه باهرچند در اين راستا ه است. نداد نشان

 با همراه اي و ييتنها به کي هر كهرا  يمتعدد هاي شاخص توان يم انهيخاورم ياسيس
 ندينما فايا نقش منطقه يكشورها يناامن /تيامن ،يثبات يب /ثبات تأمين در عوامل ريسا

 ازنظر  صرف منطقه ياقتصاد و ياجتماع ،ياسيس ساختار در آنجاكه ازليكن  نمود، اشاره
ي شگرف رييتغ 0011 سال از قبل تا عراق ينوپا دولت با مرتبط مسائل و صدام سقوط

ه اقتصاد سياسي نفت و ريشه اين تغييرات را بايد در رخدادهاي واقع در عرص ،نداده رخ
 خيتاركننده  متصل و واسط حلقه عنوان بهانرژي جستجو نمود كه طي سده گذشته 

 ي عمل نموده است.جهان اقتصاد با منطقه نيا معاصر
 بشكه ارديليم 1700 مقابل در) ل نفتيش بشكه ارديليم 457 حدود وجود اثبات 

 فوت ونيليتر 7707 مقابل در) گاز ليش مكعب فوت ونيليتر 7033 و( متعارف ذخاير
 در جهان گاز ديتول شيافزا از% 60 كه نكته نيا و جهان در( گاز متعارف منابع مكعب

 كشور نيا سال نيهم در و دهيگرد حاصل كايآمر گاز ليش صنعت از ،0013 سال
 زانيم نيباالتر به در جهان نفت ديتول رشد زانيم نيشتريب آوردندست  به با توانسته

 عربستان و هيروس گذاشتن سر پشت با و ابدي دست 1370 سال از خود ديتول شيافزا
 ليتبد 1375 سال از بعد بار نياول يبرا جهان نفت توليدكننده ترين بزرگ به يسعود

 كند، تأمين و ديتول يداخل منابع از را خود موردنياز يانرژ% 30 از شيب و دهيگرد
 .ستآمريكا يبرا خصوصه ب يانرژ يايدن در نياديبن يراتييتغ شدن حادث يايخودگو

 تنها فسيلي انرژي جديد بعامن ازبرداري   بهرهتبعات  ارزيابيرغم اين تغييرات،  علي 
محدود  منابع اين از توليد پتانسيل سنجش يا و خام نفت قيمت جمله از مواردي بر
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دود به تنها مح آن راهبردي و ژئوپلتيک اثرات خصوص در ادبيات توليد شده و گشته
اين  در را داخلي محققين نظر همه از بيش آنچه مثال عنوان به .مباحث كلي بوده است

 در منبع اين وضعيت از اندازي چشم ارائه و شيل گاز و نفت چيستي كرده، جلب زمينه
 شيل گاز و نفت استخراج در آمريكا فراروي هاي چالش بيان و متحده اياالت انرژي سبد

 آن احتمالي تأثيرات و جهان در آن ژئوپليتيكي و اقتصادي مدهايپيا بررسي همچنين و
 سوال اين به است شده تالش همچنين(. 1434لفوركي، احمدي) است بوده ايران بر

 تحقق در ميزان چه تا شيل انرژي غيرمتعارف منابع از برداري بهره كه شود داده پاسخ
 در فارس خليج جايگاه بر أثيراتيت چه مسئله اين و بوده مؤثر آمريكا انرژي خودكفايي

 شده تالشبراين  عالوه(. 1434عامري، عرب) داشته است آمريكا انرژي امنيت راهبرد
 روابط بر هيدروكربني جديد منابع اثر اقتصادي، مناسبات و انرژي بازار ازدريچه تا است

(. 1431درخشان،) شود مي بررسي جهان و خاورميانه منطقه در المللي بين و سياسي
 برتر موقعيت و جايگاه شرح و انرژي به آمريكا وابستگي روند به پرداختن هرچند

 مورد موضوعات از همواره متحده اياالت خارجي سياست در فارس خليج و خاورميانه
 (.1433 آجيلي،) است بوده ايراني محققين اهتمام

 با مرتبط ادياقتص مسائل توضيح به بيشتر نيز خارجي شده توليد اديبات و منابع 
 آنها جديد موقعيت و فارس خليج عرب كشورهاي اقتصاد بر آن تأثير و آمريكا در شيل

 آن ژئوپوليتيک تأثيرات و انرژي جهاني بازار كليت(، Westphal. 2013) انرژي بازار در
(L. O’Sullivan. 2014) واردكنندگان انرژي استقالل ژئوپولتيک تأثيرات خصوص به 

 .A. Emerson)درمنطقه خاورميانه  واشنكتن راهبرد در احتمالي اتتغيير و غربي،

 توليد موضوع(. Howald. 2014) پردازند مي آمريكا خارجي سياست كليت و( 2014
 از كه بوده ديگري موضوعاتي جمله از انرژي بازار در تغييرات و نامتعارف منابع از انرژي

 (.T. Klare. 2015) بوده اهميت حائز محققين ديدگاه
براي پر كردن بخشي از خال وجود عدم ادبيات توليدي بر پايه شاخص هاي قابل  

 پاسخ افتني يپ دربا استفاده از روش آماري  قيتحق نيااندازه گيري و سنجش عملي، 
نفت و شيل  ليش يدروكربنيه نامتعارف منابع از ديتول ييشكوفا آيا كه؛ است اين سوال

اگر پاسخ مثبت باشد  نگتن در خاورميانه موثر بوده است؟واش گاز آمريكا، در راهبرد
 ؟است رخ دادهآنگاه اين تغيير راهبرد واشنگتن در خاورميانه به چه صورت 
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 توليد از منابع شيل از منظر نظريه نو واقع گرايي :چهارچوب تئوري -3

 ها چهارچوب و ميمفاه :گرايي نوواقع -3-7

ي ساختارها اجزا كردن مشخص با الملل بين ستايس ساختار حيتشري والتز براكنث 
 بر را الملل بين استيس ساختار كردي سعي الملل بين طيمح باآنها  انطباق وي داخل
 را خودمدنظر  ساختار دهنده ليتشك چهارچوب عناصر نيا درو  دهد حيتوض آني مبنا

 :كردي معرف ريز شرح به
 .ستميس يده سازمان نحوهي مبناي عني :دهنده نظم اصل .1

آنها  كاركرد وي ژگيوي مبنا بر ساختار دهنده ليتشك متفاوتي اجزا و واحدها .0
 .ستميس در

 (Waltz. 1979: 81) مختلفي واحدها انيم دريي توانا عيتوز .4

 .قرار دارندي آنارش نظم تحتي الملل بيني اسيس ساختار در ها دولت همهاز نظر والتز 
و  قدرت رساندن حداكثر به قيطر از خود تيامن تأميني جستجو در ها دولت همهي عني

ي داخلي ساختارها سهيمقاي مبنا بر. همچنين هستند خودي مل منافع تأمين جهيدرنت
 از شانيها تفاوت همه باوجود ها دولت كه گيرد مي جهيوالتز نتي الملل بيني ساختارها با

ي كاركردي اداري داخلي نهادها وي اساس نيقوان و کيدئولوژيا ،يفرهنگ هاي جنبه
 تنها و هستند... و ها اتيمال يآور جمع وي خارج استيس تيريمد ةنيدرزم مشابه

 ستميس ساختار نيبنابرا؛ است شانيها ييتوانا زانيم در تفاوتشان همان هاآن اختالف
، جكسون) كند رييتغ واحدها انيدرم ها ييتوانا عيتوز نحوه كه ابدي يم رييتغي زمان

 و ها دولتي توانا عدم ويي توانا ازي ناش يها معلول يابي شهيي رپ روالتز د. (110 :1434
 پردازد مي 1«وابسته هم به» واژهي كالبدشكاف به ،يالملل بين ساختار درآنها  گاهيجا رييتغ

 کي در ديگو يم و رسد يي منسب يناوابستگ وي نسبي وابستگ از متفاوت يا زهيآم به و
 شوند مي محدود شدت بهها  ملت ازي برخ نابرابر، رايبس يها ملت از برخورداري ايدن

يي تواناي برخي خوددارند. رو فرا را انتخاب از اي گسترده فيط گريدي برخآنكه  حال
ي برخآنكه  حال ندارند را شانيمرزها از خارجي دادهايرو بر نهادن تأثيري براي چندان

 . (016 :1433، ز)والت برخوردارند اي گسترده اريبس نفوذ از گريد
 

                                                      
1. interdependent 
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 يبند قواره را بازارها و ها دولت انيم و ها دولت انيم قدرت عيتوز د،يتول هاي فناوري 
 عيتوزدر  تحولبه  جهان ياسيس اقتصاد ساختارچراكه  (.(Strange: 182 كند مي
 منابع بهنيز  ديتول ساختار و بنا شده وابسته است ديتول ساختار هيپا بر كه ها ييتوانا

 طول در :ديگو يم نيلپيگ رابطه نيا در گردد. مربوط مي جامعه در ثروت ديتول ياساس
 و منفرد كنشگران منافع تحوالت، ريسا و آورانه فن ،ياقتصاد راتييتغ درنتيجه و زمان

 همه از شيب كه يكنشگران از دسته آن درنتيجه شود، مي دگرگونآنها  انيم قدرت موازنه
 بتوانند كه آورند يمدست  به يكاف قدرت و شوند مي منتفع ياجتماع نظام در رييتغ از

 آنان نفع به كه يا گونه به را نظام كوشند يم دهند، قرار خود تأثير تحت را يرييتغ نيچن
 مسلط ياعضا منافع و قدرت ديجد عيتوز بازتاب حاصل افتهيرييتغ نظام. دهند رييتغ باشد
 کي اي عمده يفن شرفتيپ از كه يانزم نيبنابرا(؛ Gilpin. 1984: 8بود ) خواهد آن ديجد

 ابعاد اي اجزا يبررس از فراتر يمورد يپا د،يآ يم انيم به صحبت يآور فن در ميعظ تحول
 تحوالت بروز موجب بعد، يها دوره در يفن يها شرفتيپ چراكه. است انيم در ديتول يعمل

 در كه داشت نظر در ديبا نيبنابرا؛ گردد مي يصنعت يده سازمان و ياقتصاد رفتار در عمده
 و ديتول يده سازمان در تحول ازمندين يآور فن در ريچشمگ يها شرفتيپ ،ياقتصاد هر

 .(171: 1476، گيلپيناست ) ياسيس– ياجتماع روابط

 كايآمري خارج استيس ويي توانا عيتوز در رييتغ ل،يش -3-3

 تأثير ها دولت يياناتو بر است قادر نينو يفنّاور كسب و ياقتصاد قدرت شيافزاازآنجاكه 
 رفع به توجه با ليش يفنّاور توسعه د،ينما عوض را نهاآ دشمنان و دوستان يجا و بگذارد
 اعمال انهيخاورم در فراوان و ارزان نفت ديتول قيتشو جهت كايآمر رفتار بر كه يتيمحدود

متحدان  انعنو به نه را انهيخاورم نفت توليدكنندگان گريد كايآمر كه گردد مي سبب كند مي
 همراه به را كشور آن ليش صنعت هستند قادر كه ييرقبا عنوان به كهبل ،خود يراهبرد
 ينابود بهاند  شده شكوفا كايآمر در صنعت نيا با كه نوپا تجارت و يشغل فرصت هزاران
 .ديآ شمار به ديتهد ينوع انهيخاورم منطقه يبرا تواند مينگرش  نياو ؛ نگرد يم بكشاند
 باشند سودمند هم يبرا آنكه از شتريب كنند دايپ يكاركرد تشابه كه يزمان ها تدول چراكه

 در كايآمر و انهيخاورم نيب رقابت كه است واضح انيم نيا در .اند خطرناک گريكدي يبرا
 را انهيخاورم ياقتصاد ثبات باشد، نيخطرآفر كايآمر يبراازآنچه  شيب نفت ديتول موضوع

 منافعكننده  منعكس ياقتصاد يها تيفعال بر حاكم نيقوان و دقواع چراكه كند مي ديتهد
 عوامل ريسا و ينهاد ،ياسيس عوامل از بازار يبروندادها و است قدرتمند گرانيباز
 .(177: 1467، گيلپين) رديپذ يم تأثير قدرتمند گرانيباز يراقتصاديغ
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 دست از اي و يتوانمند کي كسب در كارگزارها ينسب يها يتوانمند در راتييتغ با 
 با كاي. آمررنديگ يم قرار گريكدي با يديجد و متفاوت رابطه در كارگزارها آن، دادن

 باز را خود يانرژ استقالل بتواند كه يزانيم به شيل نفت ديتول ييتوانا آوردندست  به
 توانسته شود،مند  بهره نفت عرضه يجهان بازار از يسهم كسب ليپتانس از اي و رديگ پس
 يسو از و دهيبخشارتقا  را نفت ياسيس اقتصاد يايدن در خود گاهيجاسو  يک از است

 و فراوان نفت ديتول در توليد كنندگان سنتي يانحصار شبه تيموقع فيتضع با گريد
 يده،كش چالش به يالملل بين ياسيس اقتصاد در را فارس خليجخاورميانه و  گاهيجا ارزان،

 و فيتعرباز  را منطقه نيا در واقع يكشورها با خود رابطه ديجد تيموقع نيا به توجه با
 را يكي الملل بين نظام در رييتغ نوع سه از گيلپينكه  آنجا از رابطه نيا در. دينما ميتنظ
 نظام درون در يفرهنگ-ياجتماع و ياقتصاد ،ياسيستعامالت  سرشت در رييتغ

موجب تغيير در  ندتوا مي ليش انقالب .(Gilpin. 1981 :10-11كند ) مي ذكر الملل بين
مي توان  راتييتغاين  ازجمله بين آمريكا و كشورهاي خاورميانه گردد.المللي  بيننظام 

 از نفت عرضه تيامن در يراهبردمالحظات  وجود از كشور آن مداران سياست ييرها به
 شود مي كم انهيخاورم نفت به كايآمر يوابستگ درجه از هرچه. دنمواشاره  منطقه نيا
 كم شده كشور آنمردان  دولت يبرا منطقه نيا در يريگ ميتصم يآزاد خاطراتم

 انهيخاورم در متحده اياالت يخارج استيس يكيتاكت و يراهبرد يها تيمحدود ودرواقع
 براي يريگ ميتصم يآزادگسترش  باكه  است  يدر حال نيا. ابدي يم كاهش فارس خليج و

 درجه و شود كم مي منطقه نيا يكشورها  انتخاب فيطاز  زانيم انهم به كا،يآمر
 مفهوم چهارچوب در را آن ليدل ديبا؛ كه كند مي دايپ شيافزا كايآمر بهآنها  يوابستگ

 .نمود والتز جستجومدنظر  1«وابسته هم به»

 ديتشد انهيخاورم به شيازپ شيهرروز ب كايآمر يوابستگتا پيش از انقالب شيل،  
 انهيخاورم يكشورها متقابل و مشترک يريپذ بيآس شيافزا سبب عامل نيهم و شد يم
 اخالل با را منطقه نيا از نفت انتقال و ديتول كه ديگرد يم يناآرام هرگونه از كايآمر و

 و كنند مي تجربه را مبادله از ييباال سطوح كه يهاي دولتچراكه  ساخت، يم مواجه
 متقابل يوابستگ كه را يمشترك يريپذ بيآس دارند گريكدي به نسبت متقابل يوابستگ

 به كايآمر متقابل يوابستگ نيا .(003:1433،ز)والت كنند مي تجربه است آن متضمن باال
 توليدشده تيامن به منطقه نيا يكشورها ديشد يوابستگ با زمان هم انهيخاورم نفت

                                                      
1. interdependent 
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 ديگرد يم افزوده كايآمر در ليش نفت ديتول بر هرچه .بود انهيخاورم در كايآمر توسط
 درجه از نبود، ابي كم كايآمر يبرا گريد انهيخاورم در توليدشده يكاال آنجاكهاز

 در تيامن نكهيا به توجه با حال، نيدرع .شد يم كاسته انهيخاورم به او يوابستگ
 يراهبردها به ياديز يوابستگ كه ديآ يم شمار به يابي كم يكاال كماكان انهيخاورم

 در كايآمر قيعال و منافع درنتيجه و يوابستگ كاهش يازا به دارد انهيخاورم در كايآمر
 يكاال نهيهز تواند مي نيا؛ و ابدي يم شيافزا كايآمر به انهيخاورم يوابستگ ،انهيخاورم

 تيموقع و ببرد باال آن انيمتقاض يبرا را تيامن يعني انهيخاورم در كايآمر يديتول
 جاده ،ليش ديتول گسترش از پسبنابراين  .دهد ارتقا شتريب هرچه منطقه در را كايآمر

 طرفه کي جاده کي به شتريب هرچه برعكس و انهيخاورم به كايآمر يوابستگدوطرفه 
 عنوان به نفت، كه شد سبب موضوع نيهم و ديگرد ليتبد كايآمر به انهيخاورم يوابستگ

 آن توليدكننده يكشورها دست در يابزار عنوان به نيا از شيپ تا كه اي خاورميانه يكاال
 ياهرم عنوان به تيامن جاي خود را به بود، غرب و كايآمر گذاشتنفشار  تحت يبرا

 و جنگ كتاب در را موضوع نيا گيلپين. بدهد واشنگتن دست در يابزار و ييكايآمر
 كلي يا هينظر دل در يبحث ساختن مطرح براي تالش در و جهان سياست در دگرگوني

 چارچوب در را آن و مطرح الملل نيب روابط رد چيره هاي دولت سقوط و ظهور ةدربار
 .(Gilpin. 1981: 10-11) است كرده تبيين عقاليي انتخاب نظريه

 ثبات تواند ميهم  نفت،ي اسيس اقتصاد ساختار در كايآمر گاهيجا مجدد فيتعر 
 در نفت كنندگان مصرفهم اقتصاد سياسي  و را بر هم بزند توليدكنندگان ياقتصاد
اگر در بخش عرضه با محدود نمودن سهم بازار  .دينما مواجه يثبات يب با را جهان

 در وكاهش درآمدهاي توليدكنندگان ثبات اقتصادي آنها مي تواند مورد تهديد واقع شود
 شده عيما گاز و نفت صادركننده کي تبديل شدن آمريكا به كنندگان مصرف بخش

(LNG )يياروپاي كشورها هند، مانند) كشور آني رقبا ازي اريبسي وابستگ مي تواند، 
 نيارا به دنبال داشته باشد و  كايآمر دري ديتولي انرژ به...( وي جنوب كره و ژاپن ن،يچ

 سمت بهخويش ي هژمون تيتقو با كه دهد مي متحده اياالت به يقدرت خود
 جهاني نظامي حت وي اقتصاد تينام تواند مي امر نيا كه ،دينما حركت ييگرا جانبه کي
در  خودي هژمون ميتحك منظور به كايآمر چهارچوب نيا در .سازد مواجه ديتهد با را

در  .شود رهيچ عرصه نيا در خودي رقبا بر نمود خواهد تالشي ليفس يها يبخش انرژ
 نهيهز آوردن نييپا و يفنّاور يها شرفتيپ شتريب هرچه تيتقو راه نيتر ساده اين مسير

 ياقتصاد تيمز به توجه با رقبا كردن بدر دانيم از و از يک طرف ديتول حجم شيافزا و
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 ممكن گردد نائل خود هدف به نتواند راه نيا در چنانچه اما است، آنها از سوي ديگر
 نيا؛ و دهد در دستوركار قراري كيزيف صورت به را رقبا كردن خارج بعد قدم در است
ي برا انحصار جاديا و تنف واردكنندگان ديخر سبدانتخاب  قدرت از كاستن با تواند مي

 نهيزم نيا در كراسنر. سازد مواجه يثبات يب با راي جهان اقتصاد كايآمر دري ديتول نفت
 ثبات» چهارچوب در الملل بين ياسيس اقتصاد در ياصلسازوكار  كه است معتقد
 به را يالملل بين ياقتصاد تعامالت توانند مي ها دولت آن يط چراكه. است« کيهژمون
 يالملل بين عرصه در قدرتشان رساندن حداكثر به درآنها  ابزار به كه كنند ترلكن يشكل
 .(Krasner. 1981: 1-2) شوند ليتبد

 دور راه از موازنه راهبرد و آمريكا -2

 راهبرد دو، از تركيبي طريق از «قدرت توازن» سياست اخير هاي سال در متحده اياالت
 .Klieman) است داده قرار خود كار دستور در را «دور راه از موازنه» و «گزينشي اقدام»

 تأمين براي راهبردي را، دور راه از موازنه راهبرد ،والت استفان و مرشايمر جان(. 2015
 مداخالت ميزان كاهش طريق از نظامي هاي هزينه كاهش با زمان هم آمريكا هاي اولويت
 در. كنند مي معرفي زميني هاي يگان مداخالت ويژه به آمريكا مرزهاي از خارج در نظامي

 ايجاد از مانع خود كه شود مي خواسته محلي هاي قدرت از نخست قدم در راهبرد اين
 و ايجاد ازآنجاكه ؛(Mearsheimer and Walt. 2016: 73) شوند اي منطقه هژموني هرگونه

 رت كوچک هاي دولت تهديد موجب اول درجه در اي منطقه جديد هژمون هرگونه گيري اوج
 هژمون منطقه اي قدرت گيري اوج مهار خاطر طيب باآنها  شوند، مي منطقه آن در حاضر

 نخست بايد كمک اين. نمايد مي كمکآنها  به راستا اين در نيز آمريكا و پذيرند مي را
هژمون منطقه  مهار در محلي هاي دولت كه در زماني تنها و باشد مشاوره شكل به بيشتر

 عمليات شكل به هم آن بگيرد خود به نظامي مداخله شكل تواند يم كنند عمل ناموفق اي
 متخاصم هژمون دولت تغيير در كمک يا و سرزميني اشغال شكل به نه و سريع

(Mearsheimer and Walt. 2016: 75 .)راه از موازنه» در راهبرد والت معتقد است استفان 
 حياتي منافع از نتوان ديگري شيوه هيچ به كه شود داده مي مداخله اجازه زماني تنها «دور

 (.Walt. 2005: 222-3)باشد  چاره راه آخرين مداخله و كرد آمريكا محافظت

 راه از موازنه» راهبرد اتخاذ راستاي در بايد متحده اياالت معتقدند مرشايمر، و والت 
 در غيرضروري دخالت از و دهد قرار غربي نيمكره رب تسلط را خود اولويت اولين «دور

 حال در بايد كه را مهم منطقه سهآنان  راستا اين در. كند پرهيز جهان مناطق ساير
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 :كنند مي مشخصرا  شود اجراآنها  در متحده ايالت منافع تأمين براي راهبرداين  حاضر
 طور به. (Mearsheimer and Walt. 2016: 72) فارس خليج و شرقي جنوب آسياي اروپا،
 را خود نظامي نيروهاي بايد متحده اياالت كه دشو مي توصيه فارس خليج مورد در خاص

 اي منطقه بازيگران ميان تعادل و توازن ايجاد به صرفاً و نمايد خارج منطقه اين از
 آمريكا باشد بنا هم اگر كه كنند مي اشاره صراحتاً آنها. بپردازد عربستان و ايران ازجمله

 آخرين است بهتر نمايد، ورود جنگي رد هژمونيک قدرت يک ظهور از جلوگيري براي
 «دهنده پايان» است بهتر آمريكا ديگر، عبارت به. شود مي منازعه وارد كه باشد نيرويي
 خسارات و هزينه بيشترين محلي بازيگران ترتيب، بدين. ها آن آغازگر نه و باشد ها جنگ
و  موازنه، اريبرقر ضمن هزينه، كمترين باتحمل آمريكا و شوند مي متحمل را ها جنگ

امكان تا حد اي منطقه هاي درگيري از( 51 :1437، آهويي) ها ملت ناجي وجههكسب 
 (.Hass and Indyik. 2008: 1-3) نمايد مي دوري

 در حال حاضر كه امنيتي كليدي موضوعات بااينكهدر راستاي اجراي اين استراتژي،  
 تأمين اسرائيل، از حمايت :از جمله دنده مي شكل را خاورميانه در آمريكا سياست

 بازداشتن و نفت دلخواه قيمت به مطمئن دستيابي تروريسم، عليه جنگ از پشتيباني
 آمريكا منافع عليه اقدام از آن بازداشتن يا و كشتارجمعي تسليحات به دستيابي از ايران

 شرايط اما هستند باقي خود قوت به كماكان( Nader Ibrahim. 2016: 115) منطقه در
 شيل منابع توليد افزايش و پذير تجديد منابع از استفاده انرژي، وري بهره رتقاءا
(Rynhold. 2014: 4 )تحوالت رغم علي تا آورد فراهم واشنگتن، براي را ويژه امكان اين 

 نقش واگذاري با ،نمايد درگير خاورميانه در را آمريكا توانست مي كه عربي بهار به موسوم
 براي المللي بين و داخلي فشار از را خود ،عربستان چون متحدي كشورهاي به نيابتي

 حتي و خودكفايي و ترامپ اقتصادي درونگرايي سياست. سازد رها خاورميانه در مداخله
 از تدريج به آمريكا كه گرديد باعث انرژي و نفت صادركننده به كشور آن شدن تبديل

 را آن و كرده خالي شانه اورميانهخ در انرژي انتقال و توليد امنيت تأمين مسئوليت
 تلقي منطقه اين از صادرشده انرژي كنندگان مصرف ساير و اروپا ،هند چين، وظيفه
 به چين دردسر بي و آسان ورود براي را راه كه نيست هم معني بدان اين هرچند. نمايد

 درنهايت متحده اياالت حال بااين .(Leverett& Leverett. 2012: 210) كند هموار منطقه
 گرفتن عهده بر جهت نفت عمده كننده مصرف بزرگ هاي قدرت ساير براي را مسير

 بازخواهد فارس خليج از نفت جريان نظامي امنيت تأمين مسئوليت از بخشي
 كاهش تنها نه منطقه در آمريكا حضور كردن متناسب چراكه .(Serwer. 2016)كرد
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 عرصه در داري خويشتن بلكه گردد مي شامل را خاورميانه در كشور اين فيزيكي حضور
 منتفع به چين ازآنجاكه  منظر اين از. داشت خواهد همراه به خود با هم را ديپلماتيک

 شد خواهد وادار گردد مي تبديل فارس خليج و خاورميانه در نفت توليد ثبات اصلي
 تقالان امنيت تأمين و منطقه سازي باثبات براي بيشتري مالي و سياسي هاي هزينه
 نفت به عمده طور به همچنان آينده هاي دهه تا چين كه چرا نمايد پرداخت انرژي

 كه است بعيد شود، تر آشفته منطقه شرايط اگر روي اين از. بود خواهد وابسته خاورميانه
 & Dodge) دهد ادامه خاورميانه در خود عملي بي و طرفي بي سياست به بتواند پكن

Hokayem. 2014: 222 )محور در آمريكا براي بيشتري مانور فضاي تواند مي كه يامر 
 (. 73: 1437 ،آهويي) نمايد ايجاد پاسيفيک-آسيا

 آزمون همبستگي ميزان توليد شيل و تغيير راهبرد آمريكا در خاورميانه  -5

  گيري راهبرد آمريكا در خاورميانه تحليل جهت منتخبهاي  مؤلفه -5-7

 عنوان به ليش نامتعارف هيدروكربني منابع و نفت تأثير ميانبتو آنكه يبرا مقاله نيا در
 متغير کي عنوان به انهيخاورم در آمريكا راهبرد و يخارج استيس بر را يمتغيركم کي
 در آمريكا يخارج استيس راهبرد يفيك يشاخص يساز يكم به ميكن ليتحل يفيك

و تحليل  ينظام و يتصاداق ،يپلماسيد يراهبردها :يعموم دسته سهدر غالب  انهيخاورم
. در انتخاب شاخص ها سعي شده است با مي پردازيم SPSS افزار نرم آن با استفاده از

مرور تاريخ يكصد سال گذشته سياست خارجي آمريكا در خاورميانه از مهمترين شاخص 
 به خصوص درهايي كه تحليلگران جهت نشان دادن تغييرات در سياست خارجي آمريكا 

، انقالب 1374بحران سال  ه ويژهجنگ هاي اعراب و اسرائيل ب همانند هايي بحران
مورد اشاره   0004و همچنين جنگ سال  (1330)، حمله عراق به كويت(1376)ايران 

 قرار داده اند، استفاده گردد.

 هاي ديپلماسي مؤلفه -5-7-7

 منطقه به توجه زانيم ازاند  عبارت است شده يمعرف يپلماسيد شاخص عنوان به آنچه
 موضوع به كشور آن مطبوعات توجه نيهمچن و آمريكا يمل تيامندر اسناد  انهيخاورم
 در انهيخاورم لغت تكرار تعدددر غالب  ،يعموم افكار توجه شاخص عنوان به انهيخاورم
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 يروسا کيپلماتيدهاي  مسافرت تعداد و در نهايت يمل تيامن اسناد، 1كشور آن اتينشر

 متفاوت هاي درسال فارس خليج و انهيخاورم منطقه به 2آمريكاور خارجه ام رانيوز و جمهور

 .كشور آن مداران استيس انيم در انهيخاورم منطقه تياهم زانيم شاخص عنوان به

 هاي اقتصادي مؤلفه -5-7-3

 در آمريكا يراهبرد اقتصاد مؤلفه شاخص دادن نشان جهت متفاوت متغير سه از
 و انهيخاورم در آمريكا ميمستق گذاري سرمايه حجم :ه استدش استفاده انهيخاورم

 ،3آمريكا در انهيخاورم يكشورها ميمستق گذاري سرمايه حجم برعكس و فارس خليج

 آمريكاهاي  كمک حجم درنهايت و متقابل صورت به انهيخاورم و آمريكا صادرات و واردات

 4ي.نظام و ياقتصادهاي  كمک غالب در انهيخاورم منطقه يكشورها به

 هاي نظامي مؤلفه -5-7-2

 يكشورها به سالح واردات زانيم انه،يخاورم منطقه در 5ينظام هاي هزينه از بخش نيا در

 تعداد نيهمچن و 6انهيخاورم در يالملل بين منازعات درشدگان  كشته تعداد منطقه، نيا

 .است شده استفاده شاخص عنوان به منطقه، نيا در آمريكا فعال ينظام يهاورين

                                                      
 و آفرز فارين عنوان با خارجي سياست تخصصي نشريه دو. اند شده انتخاب متفاوت دسته سه از نشريه چهار اين شاخص در. 1

 . عمومي نشريه يک عنوان به تايمز نيويورک و ژورنال استريت وال اقتصادي نشريه يک پالسي، فارين
 ساير وجه هيچ به و است شده بسنده متحده اياالت خارجه وزارت سايت گزارش براساس سال درهر ها مسافرت تعداد به صرفاً. 0

 . است نگرديده لحاظ آن در موضوعات
 را باشند كمتر( دالر هزار 500) مشخصي ميزان از كه ارقامي آمريكا آمار اداره سايت اطالعاتي بانک در موجود اطالعات ازآنجاكه .4

 باشد. نمي موجود شده تفكيک صورت به فارس خليج منطقه كشورهاي براي يافته انجام گذاري سرمايه دهد، نمي نمايش
 هاي كمک دولتي هاي داده پايگاه اطالعات از شده استخراج ارقام يمبنا بر نظامي و اقتصادي هاي دو غالب كمک در ها كمک. 3

 سال تا 0004 هاي سال براي اقتصادي اقتصادي هاي كمک به مربوط اعداد در آنچه اما است؛( usaid.gov) آمريكا خارجي
 نظر به ذكرشده اعداد به توجه با كه است آن بر مي آيد مطالعه مورد هاي سال كليه نظامي هاي كمک همچنين و 0005

 در آمريكا هاي هزينه ساير يا و بوده مصوب ميزان از بيش فارس وخليج خاورميانه منطقه به گرفته صورت هاي كمک رسد مي
 .باشد مي صد در صد از بيش بسيار اعداد درصد كه بطوري است شده هزينه غالب اين در منطقه اين

 اي سرمايه و مصرفي هاي هزينه تمام به نظامي هاي ز هزينه نظامي:هزينها استكهلم صلح تحقيقات مؤسسه بر مبناي تعريف. 5
 نيروهاي دفاعي موضوعات در درگير حكومتي نهادهاي ساير و دفاع وزارت فضايي، نظامي هاي فعاليت نظامي، نيروهاي در

 ها هزينه اين. شود مي قاطال هستند نظامي هاي عمليات در مشاركت به قادر لزوم مواقع در و ديده آموزش كه نظامي شبه
 ابنيه نظامي، امور توسعه و تحقيق سالح، تهيه نگهداري، و تعمير هاي هزينه و نظامي هاي عمليات پرسنلي، هاي هزينه شامل

 (.1430:شعرباف) شود مي نظامي هاي كمک و نظامي اماكن و
 است شده استخراج( UCDP)  اوپساال به موسوم منازعات برنامه از پژوهش اين در شدگان كشته تعداد هاي داده. 7
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 روش پژوهش  -5-3

اي آمريكا  خاورميانه يخارج استيدر تحول س لينفت و گاز ش دينقش تول براي سنجش
 ، به پاسخها هيفرضگردد كه مجموعه اين  در قدم نخست چهار سؤال و فرضيه تعريف مي

. در اين چهارچوب در پاسخ به شدسؤال و آزمون فرضيه اصلي پژوهش منجر خواهد 
گردد آيا حجم توليد نفت و گاز شيل آنچنان در حجم كلي  سوال نخست مشخص مي

؟ با تائيد ميزان واردات اين كشور تاثرگذار باشد يا نهكه بتواند بر بوده مؤثرتوليد آمريكا 
با حجم  شده فيتعرهمبستگي هر يک از متغيرهاي   زانيمفرضيه آنگاه با سنجش اين 

ي ديپلماسي، اقتصادي و نظامي ها گردد كه مؤلفه مشخص مي لينفت و گاز ش ديتول
در آمريكا همبستگي دارند و  لينفت و گاز ش ديتولتا چه ميزان با حجم  شده فيتعر

 استيدر تحول س در آمريكا توليدشده لينفت و گاز شبنابراين در مجموع آيا حجم 
 نقش داشته است؟اي آمريكا  خاورميانه يخارج

زان واردات يل در آمريكا و ميد نفت و گاز شين متغيرهاي مجموع توليب :ولا سوال 
  د؟وجود داراي رابطه  چه نفت به آن كشور

 واردات زانيم و آمريكا در ليش گاز و نفت ديتول مجموع متغيرهاي نيب :هيفرض
 .دارد وجود قوي و معكوس رابطه كشور آن به نفت

 يمعنادار آزمون از نرمال يمتغيرها مورد درها و ساير فرضيه  هيفرض نيا آزمون در 
هاي  آزمون مطابقآنها  عيتوز كه متغيرها ريسا مورد در. است شده استفاده رسونيپ

 .گردد مي استفاده رمنياسپ يمعنادار آزمون از استنشده  شناخته نرمال مربوطه
 ،(sig=05/0) يمعنادار سطح دركه  است نيا انگريب آزمون نيا ازآمده  دست به جينتا 
 در ليش منابع از گاز و نفت ديتول مجموع با آمريكا گاز و نفت ديتولمجموع  ريمتغ نيب

 يميمستق و يقو دار معني يهمبستگ( روابط 775/0) يهمبستگ بيضر با كشور آن
 ميمستق تأثيري ليش منابع از ديتول كه گردد مي تائيد هيفرض نيا نيبنابرا دارد وجود
 كشور آن از خارج گاز و نفت منابع به آمريكا يوابستگ كاهش و يانرژ لاستقال شيبرافزا

 .است داشته
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 آمريکا به نفت واردات و ديتولي متغيرها نيبي همبستگآزمون  :5جدول  

درصد مجموع 

توليد شيل از 

كل توليد 

 آمريكا

نسبت واردات 

نفت آمريكا از 

به  فارس خليج

كل واردات 

 نفت آمريكا

واردات نفت و 

فراورده هاي 

نفتي آمريكا از 

)ميلفارس خليج

 يون بشكه نفت(

واردات نفت و 

فراورده هاي 

نفتي آمريكا از 

 خاورميانه

)ميليون بشكه 

 نفت(

مجموع توليد 

نفت و گاز 

شيل در 

سال)معادل 

مليون بشكه 

 نفت خام(

مجموع كل 

توليد نفت و 

گاز در 

سال)معادل 

مليون 

بشكه نفت 

 خام(

  

-.728** 

 

.001 

17 

-.042 

 

.874 

17 

.654** 

 

.004 

17 

.664** 

 

.004 

17 

-.730** 

 

.001 

17 

-.973** 

 

.000 

17 

Correlation 

Coefficient 
Sig(2-tailed) 

N 

  -خالص واردات)توليد

 مصرف(

.998** 

 

.000 

17 

-.395 

 

.117 

17 

-.826** 

 

.000 

17 

-.833** 

 

.000 

17 

1.000 

 

 

17 

.775** 

 

.000 

17 

Correlation 

Coefficient 
Sig(2-tailed) 

N 

مجموع توليد نفت و 

گاز شيل در 

سال)معادل مليون 

 بشكه نفت خام

-.841** 

 

.000 

17 

.674** 

 

.003 

17 

.998** 

 

.000 

17 

1.000 

 

 

17 

-.833** 

 

.000 

17 

-.667** 

 

.000 

17 

Correlation 

Coefficient 
Sig(2-tailed) 

N 

واردات نفت و فراورده 

از  هاي نفتي آمريكا

خاورميانه)ميليون 

 بشكه نفت(

-.833** 

 

.000 

17 

.689** 

 

.002 

17 

1.000 

 

 

17 
 

.998** 

 

.000 

17 

-.826** 

 

.000 

17 

-.659** 

 

.004 

17 

Correlation 

Coefficient 
Sig(2-tailed) 

N 

واردات نفت و فراورده 

هاي نفتي آمريكا از 

)ميليون فارس خليج

 بشكه نفت(

-.397 

 

.115 

17 

1.000 

 

 

17 

.689** 

 

.002 

17 

.674** 

 

.003 

17 

-.395 

 

.117 

17 

.012 

 

.963 

17 

Correlation 

Coefficient 
Sig(2-tailed) 

N 

نسبت واردات نفت 

 فارس خليجآمريكا از 

به كل واردات نفت 

 آمريكا

1.000 

 

 

17 

-.397 

 

.115 

17 

-.833** 

 

.000 

17 

-.841** 

 

.000 

17 

.998** 

 

.000 

17 

.772** 

 

.000 

17 

Correlation 

Coefficient 
Sig(2-tailed) 

N 

درصد مجموع توليد 

شيل از كل توليد 

 آمريكا

Source: https://www.eia.gov

 

https://www.eia.gov/
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 يل و متغيرهايد نفت و گاز شين متغيرهاي توليب  :ي(پلماسيد يمتغيرها) دوم سوال
  ؟وجود دارد اي رابطهچه انه ياست آمريكا در خاورميموثر بر س يپلماسيد

 برمؤثر  يپلماسيد يمتغيرها و ليش گاز و نفت ديتول متغيرهاي نيب :هيفرض
 .دارد وجودقوي و مستقيم  رابطه انهيخاورم در آمريكا يخارج استيس

 لغات تکرار تعداد با آمريکا گاز و نفت ديتول مجموع نيب رابطهي همبستگ آزمون :2جدول    
 آمريکاي مل تيامن اسناد و اتينشر در انهيخاورم

درصد مجموع 
توليد شيل از كل 

 توليد آمريكا

مجموع توليد نفت 
و گاز شيل در 

سال)معادل مليون 
 بشكه نفت خام(

مجموع كل توليد 
نفت و گاز در 

سال)معادل مليون 
 بشكه نفت خام(

  

-.913** 

 

.000 

17 

.916** 

 

.000 

17 

.762** 

 

.000 

17 

Correlation 

Coefficient 
Sig(2-tailed) 

N 

تعداد تكرار لغت 

خاورميانه در فارين 

 آفرز

.789** 

 

.000 

17 

.787** 

 

.000 

17 

.598** 

 

.000 

17 

Correlation 

Coefficient 
Sig(2-tailed) 

N 

تعداد تكرار لغت 

خاورميانه در فارين 

 پاليسي

.929** 

 

.000 

17 

.931** 

 

.000 

17 

.750** 

 

.001 

17 

Correlation 

Coefficient 
Sig(2-tailed) 

N 

تعداد تكرار لغت 

خاورميانه در 

 والستريت ژورنال

.691** 

 

.002 

17 

.696** 

 

.002 

17 

.453 

 

.068 

17 

Correlation 

Coefficient 
Sig(2-tailed) 

N 

تعداد تكرار لغت 

خاورميانه در 

 نيويورك تايمز

-.450 

 

.310 

17 

-.414 

 

.355 

17 

-.054 

 

.908 

17 

Correlation 

Coefficient 
Sig(2-tailed) 

N 

تعداد تكرار لغت 

خاورميانه در اسناد 

 امنيت ملي آمريكا

 
 افرز نيفار ،ژورنال استريت وال ،پالسي نيفار تايمز، نيويورک اتينشر در انهيخاورم لغت تكرار تعداد :منبع

نشريه و متن منتشر شده اسناد  تيسا از سندهينو توسط شده يآور عجم :آمريكاي مل تيامن اسناد و
 امنيت ملي آمريكا

 Source: https://www.eia.gov 

https://www.eia.gov/
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 ،(sig=05/0) يمعنادار سطح در ،يهمبستگ آزمون ازآمده  دست به جينتا :نشريات 

 تكرار تعداد با آمريكا در ليش گاز و نفت منابع از ديتول متغير نيب رابطه خصوص در

 استريت وال ،/.(767پالسي ) نيفار ،/.(317افرز ) نيفار اتينشر در انهيخاورم لغات

 يهمبستگ روابط بيضر كه دهد نشان مي/.( 737) تايمز نيويورک و/.( 341) ژورنال

 از ديتول شيافزا با يعني است ميمستق و مثبت موارد يتمام در و يقو دار معني

 هينشر چهار هر در انهيخاورم لغات تكرار تعداد آمريكا، در ليش گاز و نفت منابع

 منتخب اتينشر در انهيخاورم لغت تكرار زانيمبين  نيبنابرا؛ شود مي شتريب منتخب

 نيا و دارد وجود يقو و ميمستق رابطه ليش منبع از گاز و نفت ديتول حجم با آمريكا

 انه،يخاورم در توليدشده نفت به آمريكا تيحساس اهشك با كه دارد نيا از نشان

 زيبرانگ اختالف و آلود تنش موضوعات به يشتريب بال فراغ با كشور نآ اتينشر

 ديتول زانيم نيب رابطه وجود هيفرض نيبنابرا؛ پردازند مي منطقه نيا در يالملل بين

 ييآمريكا مختلف اتينشر در انهيخاورم لغات تكرار تعداد و آمريكا ليگازش و نفت

 .گردد مي ديتائ

 يمعنادار سطح در ،يهمبستگ آزمون از آمده دست به جينتا :ملي امنيت اسناد 

(05/0=sig)، تكرار تعداد با آمريكا در ليش گاز و نفت منابع از ديتول متغير نيب 

 نشان ،(-/.313) يهمبستگ بيضربا آمريكا، يمل تيامن اسناد در انهيخاورم لغات

 دارد اين از نشان اين. است يمعكوس و يمنف يول دار معني يهمبستگ بطروا دهند

 نفت به آمريكا حساسيت كاهش و شيل منابع از توليد افزايش با متناسب كه

 موضوع به را خود نيز حساسيت كشور ملي آن امنيت اسناد خاورميانه، در توليدشده

 گاز و نفت توليد ميزان ينوجود رابطه ب فرضيه بنابراين. دهند مي كاهش خاورميانه

 تائيد آمريكا ملي امنيت اسناد در خاورميانه لغات تكرار تعداد و آمريكا شيل

 .گردد مي
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 ياسيسهاي  مسافرت تعداد و آمريکا ليش منابع از ديتولي متغيرها نيبي همبستگآزمون  : 3جدول    

درصد 
مجموع توليد 
شيل از كل 
 توليد آمريكا

مجموع توليد نفت و 
گاز شيل در 

سال)معادل مليون 
 بشكه نفت خام(

مجموع كل توليد 
نفت و گاز در 

سال)معادل مليون 
 بشكه نفت خام(

  

.118 

 
.652 
17 

.106 

 
.685 
17 

-.021 

 
.937 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد مسافرتهاي سياسي 
رئيس جمهور آمريكا به 

از كل مسافرتهاي  فارس خليج
 سي اوسيا

.136 

 
.602 
17 

.149 

 
.569 
17 

-.186 

 
.476 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

تعداد  مسافرتهاي سياسي 
وزير خارجه آمريكا به 

 خاورميانه

.492** 

 
.045 
17 

.492* 

 
.045 
17 

.138 

 
.597 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

تعداد  مسافرتهاي سياسي 
ر خارجه آمريكا به وزي

 فارس خليج

-.115 

 
.660 
17 

-.093 

 
.722 
17 

-.390 

 
.122 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد مسافرتهاي سياسي  
وزير خارجه آمريكا به 

خاورميانه  از كل مسافرتهاي 
 سياسي او

.301 

 
.240 
17 

.304 

 
.236 
17 

-.096 

 
.715 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد مسافرتهاي سياسي  
وزير خارجه آمريكا به 

از كل   فارس خليج
 مسافرتهاي سياسي او

.201 

 
.439 
17 

.191 

 
.462 
17 

.108 

 
.680 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

تعداد  مسافرتهاي سياسي 
رئيس جمهور آمريكا به 

 خاورميانه

.088 

 
.738 
17 

.069 

 
.792 
17 

.005 

 
.984 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

تعداد  مسافرتهاي سياسي 
رئيس جمهور آمريكا به 

 فارس خليج

.158 

 
.545 
17 

.152 

 
.561 
17 

.035 

 
.895 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد مسافرتهاي سياسي  
رئيس جمهور آمريكا به 

ز كل مسافرتهاي خاورميانه  ا
 سياسي او

Source: https://history.state.gov/departmenthistory/travels/secretary
Source: https://www.eia.gov 

https://history.state.gov/departmenthistory/travels/secretary
https://www.eia.gov/
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 درهمبستگي  آزمون از آمده دست به جينتا :(خارجهامور ريوز)ياسيس هاي مسافرت 
 هاي مسافرت تعداد با ليش منابع از ديتول زانيم نيب ،(sig=05/0) يمعنادار سطح

نشان مي /.( 330) فارس خليج و/.( 133) انهيخاورم به آمريكاامور خارجه  ريوز ياسيس
 تعداداما از آنجا كه  ؛دندار وجودمشخصي  داري معني رابطه دهد در اين زمينه 

 تعداد سالها يبرخ در است ممكن و است ينسب امر کي ياسيس هاي مسافرت
 گريد مسائل و آمريكا در انتخابات مانند يدالئل به خارجه امور ريوز ياسيس هاي مسافرت

 منابع از ديتول زانيم نيب يهمبستگ بيضر از. باشد شده كم اي و اديز جهان همه به
 و( -/.034) انهيخاورم به آمريكا امور خارجه ريوز ياسيس هاي مسافرت درصد و ليش

ه شد استفاده نيز جهان سراسر به او ياسيس هاي مسافرت كل از/.( 403فارس ) خليج
 هيفرض نيبنابرا. كند مي تائيد را قبل آزمون گيري نتيجه زين آزمون نيا جينتا. است

 وزراي خارجه هاي مسافرت تعداد و يكاآمر ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب ارتباط
 .گردد نمي تائيد فارس خليج و انهيخاورم به آمريكا

 انگريب آزمون نيا از آمده دست به جينتا :ي(جمهور استير)ياسيس هاي مسافرت 
 تعداد با ليش منابع از ديتول زانيم نيب ،(sig=05/0) يمعنادار سطح دركه  است نيا

 فارس خليج و/.( 131)انهيخاورم به آمريكاي هورجم استير ياسيس هاي مسافرت
بودن  ينسب به توجه با زين نجايا در. ندارد وجود داري معني رابطه گونه هيچ/.( 073)

 درصد و ليش منابع از ديتول زانيم نيب يهمبستگ بيضر ،ياسيس هاي مسافرت تعداد
 كل از/.( 116س)فار خليج و/.( 156)انهيخاورم به يجمهور استير ياسيس هاي مسافرت
مبني بر عدم رابطه معنادار   قبل آزمون جينتا، جهان سراسر به او ياسيس هاي مسافرت

 .دشو مي تائيد
 

 يل و متغيرهايد نفت و گاز شين متغيرهاي توليب :اقتصادي( يمتغيرها) مسو سوال
 ؟وجود دارد اي رابطهچه انه يآمريكا در خاورم ياست خارجيموثر بر س ياقتصاد

 برمؤثر  اقتصادي يمتغيرها و ليش گاز و نفت ديتول متغيرهاي نيب :هيفرض
 .دارد وجود قوي و مستقيم رابطه انهيخاورم در آمريكا يخارج استيس
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 و انهيخاورم از صادرات با آمريکا ليش گاز و نفت ديتول نيب رابطهي همبستگ آزمون : 4جدول 
 فارس خليج و انهيخاورم به آمريکا از صادرات و آمريکا به فارس خليج

درصد مجموع 
توليد شيل از 

كل توليد 
 آمريكا

مجموع توليد نفت و 
گاز شيل در 

سال)معادل مليون 
 بشكه نفت خام(

مجموع كل توليد 
نفت و گاز در 

سال)معادل مليون 
 بشكه نفت خام(

  

.672** 

 
.003 
17 

.669** 

 
.003 
17 

.338 

 
.184 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

صادرات از خاورميانه به 
 آمريكا)ميليون دالر(

.586* 

 
.013 
17 

.583* 

 
.014 
17 

.238 

 
.358 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

 فارس خليجصادرات از 
 به آمريكا)ميليون دالر(

.243 

 
.348 
17 

.240 

 
.353 
17 

-.059 

 
.823 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد واردات از 
خاورميانه به آمريكا به 

 كل واردات آمريكا

.245 

 
.343 
17 

.243 

 
.248 
17 

-.047 

 
.859 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد واردات از 
به آمريكا به  فارس خليج

 كل واردات آمريكا

.265 

 
.305 
17 

.262 

 
.309 
17 

-.007 

 
.978 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد واردات از 
به آمريكا به  فارس خليج

كل واردات آمريكا از 
 خاورميانه

.931** 

 
.000 
17 

.929** 

 
.000 
17 

.748** 

 
.001 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

صادرات از  آمريكا  به 
 ميليون دالر(خاورميانه )

.963** 

 
.000 
17 

.968** 

 
.000 
17 

.752** 

 
.000 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

صادرات از  آمريكا  به 
)ميليون  فارس خليج

 دالر(

.860** 

 
.000 
17 

.870** 

 
.000 
17 

.674** 

 
.003 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد صادرات آمريكا 
به خاورميانه از كل 

 صادرات آمريكا

.958** 

 
.000 
17 

.961** 

 
.000 
17 

.728** 

 
.001 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد صادرات آمريكا 
از كل  فارس خليجبه 

 صادرات آمريكا
Source: https://www.bea.gov/ 
 Source: https://www.eia.gov 

https://www.eia.gov/
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 نيا از آمده دست به جينتا :آمريكا به فارس خليج و انهيخاورم از صادرات 

 و آمريكا ليش گاز و نفت ديتول متغير نيب ،(sig=05/0) يمعنادار سطح در آزمون

 بيضر ، نشان از/.(564) آمريكا بهفارس  خليج و/.( 773) انهيخاورم از صادرات حجم

 از ديتول حجم شيافزا با بهتر عبارت به. دارد يميمستق و دار معني يهمبستگ روابط

. ابدي يم شيافزا آمريكا به فارس خليج و انهيخاورم از صادرات زانيم ليش منابع

 زانيم و آمريكا در ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب رابطه وجود هيفرض نيبنابرا

 عدد ميزان مقايسه البته .گردد مي تائيد آمريكا به فارس خليج و انهيخاورم از صادرات

 به صادرات افزايش كه دهد مي نشان خاورميانه و فارس خليج براي همبستگي ضريب

 گردد و اين نشان مي دهد كه كشورهاي خاورميانه مي مربوط نفت از غير محصوالتي

رغم تالش براي ثابت نگه  ص سعي مي كنند عليبصورت خا فارس خليجعام و طور  به

ازار انرژي آمريكا در سبد صادراتي خود، با صادرات ساير داشتن سهمي از ب

محصوالت خود به بازار آمريكا كماكان جايگاه خود در اقتصاد سياسي آمريكا را 

 حفظ نمايند.

 سطح درهمبستگي  آزمون :فارس خليج و انهيخاورم به آمريكا از صادرات 

 از صادرات حجم و يكاآمر ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب ،(sig=05/0) يمعنادار

 يهمبستگ بيضر نشان از/.( 376فارس ) خليج و/.( 303) انهيخاورم به آمريكا

 ليش منابع از ديتول حجم شيافزا با بهتر عبارت به. دارد يميمستق و يقو دار معني

 وجود هيفرضو  ابدي يم شيافزا فارس خليج و انهيخاورم به آمريكا از صادرات زانيم

 به آمريكا از صادرات زانيم و آمريكا ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب رابطه

 يبرا يهمبستگ بيضر عددمقدار  نجايا در .گردد مي تائيد فارس خليج و انهيخاورم

 ريباسا سهيمقا در فارس خليج زيخ نفت يكشورها كه دهد مي نشان فارس خليج

با باز نمودن  سعي مي كنند ليش منابع از ديتول شيافزا با انهيخاورم يكشورها

 با را خود ياقتصاد روابطبيشتر بازارهاي خود به روي كاال و خدمات آمريكايي 

نمايند تا اقتصاد و سياست آمريكا كماكان حساسيت  مستحكم شتريب هرچه آمريكا

 .خود را نسبت به ثبات آنها حفظ كند
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 وي نظامهاي  کمک انزيآمريکابام ليش گاز و نفت ديتول نيب رابطهي همبستگ آزمون :1جدول 
 فارس خليج و انهيخاورم به آمريکاي اقتصاد

درصد مجموع 
توليد شيل از 

كل توليد 
 آمريكا

مجموع توليد نفت و 
گاز شيل در 

سال)معادل مليون 
 بشكه نفت خام(

مجموع كل توليد 
نفت و گاز در 

سال)معادل مليون 
 بشكه نفت خام(

  

-.105 

 
.687 
17 

-.113 

 
.667 
17 

-.539* 

 
.026 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

كمک هاي اقتصادي 
 آمريكا به خاورميانه

.169 

 
.516 
17 

.162 

 
.535 
17 

-.287 

 
.264 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

كمک هاي نظامي آمريكا 
 به خاورميانه

-.083 

 
.751 
17 

-.086 

 
.743 
17 

-.605* 

 
.010 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

كمک هاي اقتصادي 
 فارس خليجآمريكا به 

.230 

 
.374 
17 

.228 

 
.379 
17 

-.343 

 
.178 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

كمک هاي نظامي آمريكا 
 فارس خليجبه 

-.779** 

 
.000 
17 

-.789** 

 
.000 
17 

-.885** 

 
.000 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد كمک هاي 
اقتصادي آمريكا به 

خاورميانه از كل كمک 
 هاي اقتصادي آمريكا

-.743** 

 
.000 
17 

-.755** 

 
.000 
17 

-.605* 

 
.010 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد كمک هاي نظامي 
آمريكا به خاورميانه از كل 

كمک هاي نظاميي 
 آمريكا

-.088 

 
.736 
17 

-.091 

 
.729 
17 

-.571* 

 
.017 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد كمک هاي 
اقتصادي آمريكا به 

از كل كمک  فارس خليج
 هاي اقتصادي آمريكا

-.272 

 
.291 
17 

-.282 

 
.273 
17 

-.618** 

 
.008 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

امي درصد كمک هاي نظ
از  فارس خليجآمريكا به 

كل كمک هاي نظامي 
 آمريكا

Source: https://explorer.usaid.gov/cd 

Source: https://www.eia.gov

https://www.eia.gov/
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 از آمده دست به نتايج، (sig=05/0) معناداري سطح در :آمريكا ياقتصاد هاي كمک 
 اقتصادي هاي كمک حجم و آمريكا شيل گاز و نفت يدتول ميزان بين همبستگي آزمون
 نشان مي دهد كه در اين خصوص( -/.067) فارس خليج و(-/.114) خاورميانه به آمريكا
 يک ها كمک ميزان آنكه به توجه با اينجا در اما ندارد؛ وجود داري معني همبستگي ضريب

شده  كم يا و زياد كنندگاندريافت  همه براي سالها برخي در است ممكن و است نسبي امر
 و نفت توليد درصد بين همبستگي ضريب از نوسانات حذف براي شد گرفته تصميم باشد،

 به آمريكا اقتصادي هاي كمک درصد و كشور آن گاز و نفت توليد كل از آمريكا شيل گاز
 استفاده كشور آن اقتصادي هاي كمک كل از( -/.066) فارس خليج و( -/.773) خاورميانه

 گاز و نفت ميزان توليد بين همبستگي رابطه ها داده خروجي همبستگي جهت و شدت. شود
كند اما در مورد  مي تائيد را خاورميانه به آمريكا اقتصادي هاي كمک ميزان با شيل
 هاي كمک حجم شيل منابع از توليد افزايش با يعني اين رابطه تائيد نمي گردد؛ فارس خليج

هيچ گونه اتفاق خاصي در اين  فارس خليجشود اما در مورد  مي كم خاورميانه به اقتصادي
 شيل گاز و نفت توليد ميزان بين رابطه وجود فرضيه كل در بنابراين .خصوص رخ نمي دهد

 در فرضيه اين ولي گردد مي تائيد خاورميانه به آمريكا اقتصادي هاي كمک حجم و آمريكا
 گردد. نمي تائيد فارس خليج مورد

 منابع از توليد حجم افزايش با روابط همبستگي در اين فرضيه نشان از آن دارد كه ضرايب 
يابد و بنابراين حجم  مي كاهش خاورميانه در اقتصادي ثبات حفظ به آمريكا تعهد ميزان شيل

 فارس خليجكاهش مي يابد، اما از آنجا كه حجم  اين كمكهاي به حوزه هم  آن كمكهاي نظامي
 هيچگونه رابطه معناداري بين اين دو متغيير مشاهده نمي كنيم.ناچيز بوده، ما 

 يمعنادار سطح درهمبستگي  آزمون از آمده دست به جينتا :آمريكا ينظام هاي كمک 
(05/0=sig)، به آمريكا ينظام هاي كمک حجم و آمريكا ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب 

در  داري معني يهمبستگ بيضر دهد كهنشان مي/.( 006فارس ) خليج و/.( 170) انهيخاورم
 است از نسبي امر يک ها كمک ميزان آنكه به توجه با نيز اينجا در اما؛ ندارد وجود اين زمينه

 آن گاز و نفت توليد كل از آمريكا شيل گاز و نفت توليد درصد متغير بين همبستگي ضريب
 كل از( -/.070) فارس خليج و( -/.734) خاورميانه به آمريكا نظامي هاي كمک درصد و كشور
 همبستگي رابطه ها داده خروجي جهت و شد؛شدت استفاده كشور آن نظامي هاي كمک

 را خاورميانه به آمريكا نظامي هاي كمک ميزان با شيل گاز و نفت ميزان توليد معكوسي را بين
 يعني ي گردد؛با توجه يه شدت ضريب اين رابطه تائيد نم فارس خليجكند اما در مورد  مي تائيد

شود اما در مورد  مي كم خاورميانه به نظامي هاي كمک حجم شيل منابع از توليد افزايش با
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قبال هم ناچيز بوده است، هيچ گونه اتفاق خاصي رخ ها كمکبا توجه به اينكه اين  فارس خليج
 حجم و آمريكا شيل گاز و نفت توليد ميزان بين رابطه وجود فرضيه كل در بنابراين .نمي دهد

 تائيد فارس خليج مورد در فرضيه اين ولي گردد مي تائيد خاورميانه به آمريكا نظامي هاي كمک
 گردد. نمي

از آنجا  شيل منابع از توليد حجم افزايش با در تحليل اين رابطه نيز بايد اشاره نمود كه 
نيز ها كمکيابد حجم  مي كاهش خاورميانه در نظامي ثبات حفظ به آمريكا تعهد كه ميزان

پيش  فارس خليجكم مي گردد، اما با توجه به آن كه حجم كمكهاي نظامي آمريكا به حوزه 
ما هيچگونه رابطه معناداري بين اين دو متغيير  از توليد گسترده شيل نيز ناچيز بوده،

 مشاهده نمي كنيم.

 گذاري ايهسرم زانيآمريکابام ليش گاز و نفت ديتول نيب رابطهي همبستگ آزمون : 6جدول 
 و انهيخاورم يکشورها ميمستق گذاري سرمايه و فارس خليج و انهيخاورم در آمريکا ميمستق

 آمريکا در فارس خليج

درصد مجموع 
توليد شيل از 

كل توليد 
 آمريكا

مجموع توليد نفت و 
گاز شيل در 

سال)معادل مليون 
 بشكه نفت خام(

مجموع كل توليد 
نفت و گاز در 

سال)معادل مليون 
 كه نفت خام(بش

  

-.103 

 
.694 
17 

-.127 

 
.626 
17 

-.304 

 
.236 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

سرمايه گذاري مستقيم 
كشورهاي خاورميانه در 

 آمريكا)ميليون دالر(

-.304 

 
.236 
17 

-.319 

 
.213 
17 

-.547* 

 
.023 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

ايه گذاري درصد سرم
مستقيم كشورهاي 

خاورميانه در آمريكا از كل 
مجموع سرمايه گذاري هاي 

 خارجي در آن كشور

.343 

 
.178 
17 

.348 

 
.171 
17 

.037 

 
.889 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

سرمايه گذاري مستقيم 
آمريكا در خاورميانه 

 )ميليون دالر(

-.022 

 
.933 
17 

-.015 

 
.955 
17 

.227 

 
.282 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

درصد سرمايه گذاري 
خارجي آمريكا 

درخاورميانه از كل سرمايه 
 گذاري خارجي آمريكا
Source: www.bea.gov/international/di1usdbal.htm 
Source: https://www.eia.gov 

https://www.eia.gov/
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 آمده دست به جينتا :آمريكا در انهيخاورم يكشورها ميمستق اريگذ سرمايه 
 نيب يهمبستگ رابطه خصوص ،در(sig=05/0)يمعنادار سطح در همبستگي آزمون

 انهيخاورم يكشورها ميمستق گذاري سرمايه زانيم با آمريكا ليش گاز و نفت ديتول زانيم
 وگاز نفت ديتول كل از ليش ديتول درصد نيب يهمبستگ رابطه و( -/.107) درآمريكا

 كل از آمريكا در انهيخاورم يكشورها ميمستق گذاري سرمايه درصد با آمريكا
 بيضر كه نشان مي دهد( -/.403كشور ) آندر  يخارج ميمستق يها گذاري سرمايه

 زانيم نيب رابطه وجود هيفرض نيبنابرا. ندارد وجوددر اين زمينه   داري معني يهمبستگ
 يكشورها يخارج ميمستق گذاري سرمايه زانيم و آمريكا ليش گاز و نفت ديتول

 .گردد نمي تائيد آمريكا در انهيخاورم

 در آمده دست به جينتا :انهيخاورم يكشورها در آمريكا ميمستق گذاري سرمايه 
 زانيم مجموع متغير نيب يهمبستگ رابطه خصوص در ،(sig=05/0) يمعنادار سطح

 يدركشورها آمريكا ميمستق گذاري سرمايه زانيم با آمريكا ليش گاز و نفت ديتول
. ندارد وجوددر اين زمينه  داري معني يهمبستگ بيضر كه گفت ديبا/.( 436)انهيخاورم
 زانيم و آمريكا ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب رابطه وجود هيفرض نيبنابرا

 .گردد مين تائيد انهيخاورم يكشورها در آمريكا يخارج ميمستق گذاري سرمايه
 

 يل و متغيرهايد نفت و گاز شين متغيرهاي توليب :ي(نظام يمتغيرها) مچهار سوال
 ؟وجود دارد اي رابطهچه انه يآمريكا در خاورم ياست خارجيموثر بر س ينظام

 استيس برمؤثر  ينظام يمتغيرها و ليش گاز و نفت ديتول متغيرهاي نيب :هيفرض
 .دارد وجود وي و مستقيمق رابطه انهيخاورم در آمريكا يخارج
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 واردات زانيم با آمريکا ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب رابطهي همبستگ آزمون : 7جدول 
 فارس خليج و انهيخاورم بهي نظام ادوات

درصد مجموع 
توليد شيل از 

كل توليد 
 آمريكا

مجموع توليد نفت و 
گاز شيل در 

سال)معادل مليون 
 بشكه نفت خام(

د مجموع كل تولي
نفت و گاز در 
سال)معادل 

مليون بشكه نفت 
 خام(

  

.740** 

 
.001 
17 

.728** 

 
.001 
17 

.434 

 
.082 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

واردات ادوات نظامي به 
 خاورميانه)ميليون دالر(

.868** 

 
.000 
17 

.860** 

 
.000 
17 

.566* 

 
.018 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

واردات ادوات نظامي به 
 )ميليون دالر(فارس خليج

.512* 

 
.036 
17 

.493* 

 
.045 
17 

.289 

 
.260 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد واردات ادوات نظامي 
به خاورميانه از كل واردات 

 ادوات نظامي جهان

.757** 

 
.000 
17 

.750** 

 
.001 
17 

.431 

 
.084 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد واردات ادوات نظامي 
از كل  فارس خليجبه 

 واردات ادوات نظامي جهان

.716** 

 
.001 
17 

.706** 

 
.002 
17 

.380 

 
.133 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

واردات ادوات نظامي از 
 آمريكا به خاورميانه

 )ميليون دالر(

.549* 

 
.022 
17 

.544* 

 
.024 
17 

.201 

 
.439 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد صادرات ادوات نظامي 
از آمريكا به خاورميانه از كل 

صادرات ادوات نظامي 
 آمريكا به جهان

.914** 

 
.000 
17 

.907** 

 
.000 
17 

.623** 

 
.008 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

ردات ادوات نظامي از وا
آمريكا به 

 )ميليون دالر(فارس خليج

.880** 

 
. 000 

17 

.873** 

 
.000 
17 

.569* 

 
.017 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-tailed) 
N 

درصد صادرات ادوات نظامي 
از  فارس خليجاز آمريكا به 

كل صادرات ادوات نظامي 
 آمريكا به جهان

Source: http://www.sipri.org/databases/armstransfers/background 
Source: https://www.eia.gov 

https://www.eia.gov/
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 جينتا :فارس خليج و انهيخاورم به جهان سراسر از ينظام ادوات واردات 
 ديتول زانيم نيب ،(sig=05/0) يمعنادار سطح در يهمبستگ آزمون از آمده دست به

 انهيخاورم به جهان سراسر از ينظام ادوات واردات حجم و آمريكا ليش گاز و نفت
 و يقو دار معني يهمبستگ روابط بيضر نشان از/.( 670فارس ) خليج و/.( 706)

 ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب رابطه وجود هيفرض و در مجموع داردي ميمستق
 فارس خليج و انهيخاورم به جهان سراسر از ينظام ادوات واردات زانيم و آمريكا
 .گردد مي تائيد

 حجم زانيم ليش منابع از ديتول حجم شيافزا با دهد همبستگي باال نشان مي 
و  ابدي يم شيافزا فارس خليج و انهيخاورم به جهان سراسر از ينظام ادوات واردات

بخش زيادي از مسئوليت تامين اند  شدهمحلي مجبور هاي  دولتاين يعني آنكه 
را خود بر عهده بگيرند. در اين چهارچوب هر دولت براي اينكه نقش  امنيت منطقه

موثرتري در تامين امنيت داشته باشد در رقابت تسليحاتي با يكديگر خريدهاي 
 فارس خليج يبرا يهمبستگ بيضر نظامي خود را افزايش داده اند. در اين ميان

 منطقه نيا در جهان سراسر از ينظام ادوات واردات حجم شيافزا كه دهد مي نشان
قرار گرفته  ليش منابع از ديتول زانيم تأثير تحت انهيخاورم مناطق ساير از شتريب

 است.
 جينتا :فارس خليج و انهيخاورم به آمريكا از ينظام ادوات واردات 

 ديتول زانيم نيب ،(sig=05/0) يمعنادار سطح در يهمبستگ آزمون از آمده دست به
/.( 707) انهيخاورم بهآمريكا  از ينظام ادوات واردات حجم و آمريكا ليش گاز و نفت

 يميمستق و يقو دار معني يهمبستگ روابط بيضر نشان از/.( 307فارس ) خليج و
 زانيم و آمريكا ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب رابطه وجود هيفرض ني. بنابرادارد

 شدت البته .گردد مي تائيد فارس خليج و انهيخاورم به آمريكا از ينظام ادوات واردات
در  كه دهد مي نشان خوبي به نجايا درنيز  فارس خليج يبرا يهمبستگ بيضر عدد

 فارس خليج به آمريكا از ينظام ادوات واردات شيافزاچهارچوب رقابت تسليحاتي 
 قرار گرفته است. ليش منابع از ديتول زانيم تأثير تحت انهيخاورم كل از شتريب
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 هاي هزينه زانيم با آمريکا ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب رابطهي همبستگ نآزمو : 3جدول 
 فارس خليج و انهيخاورم دري نظام

درصد مجموع 
توليد شيل از كل 

 توليد آمريكا

مجموع توليد 
نفت و گاز شيل 
در سال)معادل 
مليون بشكه 

 نفت خام(

مجموع كل توليد 
نفت و گاز در 
سال)معادل 

مليون بشكه نفت 
 ام(خ

  

.922** 

 
.000 
17 

.924** 
 

.000 
17 

.713** 

 
.001 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

هزينه هاي  نظامي در 
خاورميانه )ميليون 

 دالر(

.907** 

 
.000 
17 

.912** 

 
.000 
17 

-.738** 

 
.001 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

هزينه هاي  نظامي در 
)ميليون  رسفا خليج

 دالر(

.306 

 
.232 
17 

.311 

 
.224 
17 

.426 

 
.088 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

درصد هزينه هاي  
نظامي  خاورميانه از كل 

هزينه هاي نظامي 
 جهان 

.782** 

 
.000 
17 

.784** 

 
.000 
17 

.591** 

 
.013 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

زينه هاي  درصد ه
از  فارس خليجنظامي  

كل هزينه هاي نظامي 
 جهان

Source: http://www.sipri.org 
Source: https://www.eia.gov 

  
 آزمون نيا از آمده دست به جينتا :فارس  خليج و انهيخاورم در ينظام هاي هزينه 
 ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب ،(sig=05/0) يارمعناد سطح دركه  است نيا انگريب

 بيضر/.( 310فارس ) خليج و/.( 303) انهيخاورم در ينظام يا نهيهز زانيم و آمريكا
 از ديتول حجم شيافزا با ديگر عبارت به. دارد وجود يميمستق و يقو دار معني يهمبستگ

به دليل تالش هر يک از  فارس خليج و انهيخاورم در ينظام يا نهيهز زانيم ليش منابع
 هيفرض نيبنابرا .ابدي يم شيافزادولتها در كسب سهم بيشتر تامين امنيت منطقه اي 

 در ينظام هاي هزينه زانيم و آمريكا ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب رابطه وجود
  .گردد مي تائيد فارس خليج و انهيخاورم يكشورها

https://www.eia.gov/
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 از آمده دست به جينتا :فارس خليج و انهيخاورم در آمريكا ينظام يروهاين دتعدا 
 شيل گاز و نفت توليد ميزان بين ،(sig=05/0) يمعنادار سطح در همبستگي آزمون
/.( 017) فارس خليج و( -/.053) خاورميانه در آمريكا نظامي نيروهاي تعداد و آمريكا

 وجود ضيهفر بنابراين. ندارد وجود داري معني همبستگي روابط ضريب نشان مي دهد كه
 در آمريكا نظامي نيروهاي تعداد و آمريكا شيل گاز و نفت توليد ميزان بين رابطه

نشان مي دهد علي  رد اين فرضيه  گردد. نمي تائيد فارس خليج و خاورميانه كشورهاي
رغم كاهش وابستگي آمريكا به انرژي توليدي در خاورميانه، واشنگتن كماكان سطح 

 حفظ كرده است.  نيروهاي خود را در منطقه

ي روهاين تعداد با آمريکا ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب رابطهي همبستگ آزمون :3جدول 
 فارس خليج و انهيخاورم در آمريکاي نظام

درصد مجموع 
توليد شيل از كل 

 توليد آمريكا

مجموع توليد 
نفت و گاز شيل 
در سال)معادل 

مليون بشكه نفت 
 خام(

مجموع كل توليد 
گاز در نفت و 

سال)معادل مليون 
 بشكه نفت خام(

  

-.056 

 
.830 
17 

.059 
 

.823 
17 

-.529* 

 
.029 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

تعداد نيروهاي نظامي 
 آمريكا در خاورميانه

.020 

 
.940 
17 

.017 

 
.948 
17 

-.493* 

 
.045 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

نيروهاي نظامي تعداد 
 فارس خليجآمريكا در 

-.051 

 
.844 
17 

-.054 

 
.837 
17 

-.522* 

 
.032 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

درصد نيروهاي 
آمريكا حاضر در 
خاورميانه به كل 
نيروهاي نظامي 

 آمريكا

.025 

 
.926 
17 

.022 

 
.933 
17 

-.485* 

 
.048 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

درصد نيروهاي 
آمريكا حاضر در 

به كل  فارس خليج
نيروهاي نظامي 

 آمريكا
Source: https://www.dmdc.osd.mil/appj/dwp/rest/download 
Source: https://www.eia.gov 

https://www.eia.gov/
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 در آزمون آمده دست به جينتا :فارس خليج و انهيخاورم در ينظام تلفات تعداد 
 تلفات تعداد و آمريكا ليش گاز و نفت ديتول متغير نيب ،(sig=05/0) يمعنادار سطح
 يهمبستگ روابطنشان  از /.( 517فارس ) خليج و/.( 706) انهيخاورم در ينظام

 ليش منابع از ديتول زانيم شيافزا با يعني؛ دارد در اين زمينه يميمستق و داري معني
به علت گسترش تعداد،  فارس خليج و انهيخاورم درالمللي  بينجنگ گان شد كشته تعداد

 وجود هيفرض نيبنابرا. ابدي يم شيافزا در اين منطقهالمللي  بيندامنه و زمان منازعات 
 يكشورها در ينظام تلفات تعداد با آمريكا ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب رابطه
 .گردد مي تائيد فارس خليج و انهيخاورم

 تلفات تعداد با آمريکا ليش گاز و نفت ديتول زانيم نيب رابطهي همبستگ آزمون :59جدول 
 فارس خليج و انهيخاورم دري نظام

درصد مجموع 
توليد شيل از كل 

 توليد آمريكا

مجموع توليد 
نفت و گاز شيل 
در سال)معادل 

مليون بشكه نفت 
 خام(

مجموع كل توليد 
نفت و گاز در 

سال)معادل مليون 
 بشكه نفت خام(

  

.779** 

 
.000 
17 

.782** 

 
.000 
17 

.537* 

 
.026 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

تعداد كشته شدگان 
 در جنگ در خاورميانه

.520* 

 
.033 
17 

.517* 

 
.034 
17 

.189 

 
.468 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

تعداد كشته شدگان 
در جنگ در 

 فارس جخلي

.652** 

 
.005 
17 

.654** 

 
.004 
17 

.341 

 
.181 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

درصد تلفات نظامي در 
خاورميانه از كل تلفات 

 نظامي جهان

.103 

 
.694 
17 

.108 

 
.680 
17 

-.355 

 
.162 
17 

Correlation 
Coefficient 

Sig(2-
tailed) 

N 

درصد تلفات نظامي در 
از كل  فارس خليج

 تلفات نظامي جهان

Source::http://ucdp.uu.se/state base  
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 :نتيجه گيري

در اين پژوهش؛ از آنجا كه در بستر راهبرد موازنه از راه دور، عمده تغيير راهبردها، در 
بخش راهبردهاي نظامي رخ مي دهد، نتايج آزمون ها نيز نشان مي دهد، پس از 

  4شاخص از 0)يپلماسيد يها شاخص رابطه يبررسع شيل، گسترده شدن توليد از مناب
(، عمده 5شاخص از شاخص  3)ينظام و (7شاخص از شاخص  3)ياقتصاد ،شاخص(

تائيد  پژوهش هاي داده تغييرات در شاخص هاي نظامي صورت پذيرفته است. بنابراين
هبردهاي در را آمريكا، درحالي كه ليش منابع از نفت ديتول حجم با افزايش :مي كند

اقتصادي و ديپلماسي خود در خاورميانه تغييرات كمتري صورت داده، در راهبردهاي 
 دخالتبا كاهش كه  اي گونه بهكلي تجديد نظر نموده است. صورت  بهنظامي خود 

 چالش يبرا اي منطقه هاي قدرت دستبازگذاشتن  و انهيخاورم مسائل در ميمستق
چهارچوب موازنه از راه دور كشورها و قدرت هاي  ، سعي نموده است درگريكدي شتر بايب

 ديجد تعادل جاديا ومنطقه را به مشاركت هرچه بيشتر در تامين امنيت منطقه اي 
تشويق نمايد كه در اين زمينه افزايش هزينه هاي نظامي در  منطقه نيا در يالملل بين

كشته شدگان در خاورميانه، افزايش فروش سالح به كشورهاي منطقه و افزايش تعداد 
 موازنه استيسحركت از  راهبردشاخص هاي  عنوان بهرا مي توان المللي  بينجنگ هاي 

و  دور راه از موازنه استيس به سمت انهيخاورم تحوالت درمستقيم  مداخله و فعال
 .دانست انهيخاورم در ديجد منطقه يقوا توازن يريگ شكل امكانفراهم نمودن 

  :آينده پژوهي

 از ديتول در غالب متغير انهيخاورم در آمريكا ندهيآ رفتار كه است نيا شده مطرح سؤال
 نمود؟ يابيارز توان مي چگونه را ليش نامتعارف منابع

 نامتعارف منابع از ديتول ياحتمال يوهايسنار به توجه با توان مي را سؤال نيا به پاسخ 
 نفت ديتول يبرا ويسنار سه كاآمري يانرژ آژانس چهارچوب نيا در. داد ارائه آمريكا ليش
 .(eia.gov)كند كمک نهيزم نيا در ما به تواند مي كه داده ارائه كشور نيا ليش
 به 0015 سال در بشكه ونيليم 325حدود  از آمريكا نفت ليش ديتول هيپا يويسنار در 

 حالت نيبدتر كه دوم ويسنار در .افتي خواهدارتقاء  0030 سال در ونيليم 720 حدود
 آمريكا نفت ديتول بشكه ونيليم 721حدود  از است، ليش منابع از ديتول يبرا شده ينيب شيپ

 است يحال در نيا بود، خواهد متعلق ليش منابع به ونيليم 420 حدود تنها 0030 سال در
 در يديتول نفت بشكه ونيليم 1720 حدود از ،ليش منابع از ديتول ويسنار نيبهتر در كه
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داشت  خواهد تعلق ليش منابع به آن بشكه ونيليم 1125 حدود 0030 سال در آمريكا
(eia.gov .)منابع از آمريكا نفت ديتول كاهش زانيم يوهايسنار نيا تمام در ازآنجاكه 

 مؤلفه است، شده برآورد روز در بشكه هزار 000 حدود يزيناچ رقم 0030 سال تا متعارف
 تفاوت كه كرد جستجو ليش منابع در ديبا را ندهيدرآ آمريكا نفت حجم كننده تعيين ياصل

است  روز در بشكه ونيليم 6 از شيب آن ويسنار نيبدتر و ويسنار نيبهتر نيب عرضه
(Filestore.) سال در اوپک، ياز سو شده ينيب شيپ يتقاضا به توجه با كه است يحال در نيا 

 معادل باًيتقر كه بود هدخوا مواجه مازاد بشكه ونيليم 14 از شيب با نفت بازار روزانه 0030
 (.ecpr.eu) است هيپا يويسنار در سال نيا در جهان يديتول ليش نفت

 دارد را تيظرف نيا يشمال يآمريكا ليش منابع ،شده داده نشانقبالً  كه آنچه يمبنا بر 
 اعمال منظور به آمريكا يرو نيازا دهد، پاسخ جهان ينفت يازهاين از اي عمده بخش به كه

 بلكهكننده  مصرف کي عنوان به نه يانرژ اقتصاد درچهارچوب جهان ياسيس اقتصاد در نفوذ
 شدنصرفه  به مقرون و نفت متيقداشتن  نگه باال يراستا در يانرژ توليدكننده کي گاهيجا از

 خواهد تالش انهيخاورم متيق ارزان نياديم از ديتول كاهش نيهمچن و ليش منابع از ديتول
 را فارس خليج خصوصه ب و انهيخاورم يدروكربوريه منابع و نفت داتيتول از يبخش تا كرد

، باال نگه داشتن هزينه هيرو نيبهتر ،منظور نيا به. دينما حذف يالملل بين يبازارها چرخه از
هاي ريسک توليد و تجارت انرژي در اين منطقه با استفاده از باال نگه داشتن تنش و ايجاد 

اي و در صورت لزوم مداخله در حد نياز در چهارچوب راهبرد درگيري بين قدرتهاي منطقه 
 از خارج در ينظام ميمستق دخالت با پرهيز از آمريكااست. در اين صورت  دور راه از موازنه
  منطقه هاي قدرت ينظام توان ي خودنظام هاي هزينه كاهش عالوه بر كشور، آن يمرزها
 و سطح به شدت به تحليل مي برد و گريكدي باآنها  نمودن ريدرگ قيطر از را انهيخاورم
 بيني پيش راستا نيا در. خواهد نمود را به راحتي كنترل منطقه ينظام يها تنش گستره

 كه برسد يسطح به ها متيق و شود كمتر يسطح از نفت يبرا تقاضا سطح چنانچه گردد مي
 فارس خليج و انهيخاورم در تنش شيافزا شاهد ما نگردد،صرفه  به مقرون ليش نفت ديتول
 منابع از ديتول شدنصرفه   به  مقرون ونفت توليدي از اين منطقه  متيق بردن باال منظور به
 و جهان اقتصاد ورود به تواند مي زين متيق حد از شيبباال رفتن  كهاز آنجا. بود ميخواه ليش

 گريد نوعي به زين آن كه ،گردد منجر زين يانرژ و نفت مصرف كاهش درنتيجه و ركود دوره
 را يسطح در متيق كنترل در يسع كماكان آمريكا ،كند مي ديتهد را ليش منابع از ديتول

 شدن حاكم از مانع هم و باشد صرفه به ليشنامتعارف  منابع از ديتول هم كه داشت خواهد
  .شود جهان اقتصاد بر ركود يفضا
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