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در فضاي سناریو  د بخصوصده راهبرد پابرجا مشاهده نشمان باقیسیاستی جا داریم و در هفت حوزه توسعه راهبرد پابر
شود در  توصیه میبنابراین . شود میگذاري هیچ راهبردي مشاهده ن اصلی سیاست از هشت محور پنج محور در هاردراك

ها و تهدیدهاي متصور در هر سناریو مورد بازنگري قرار گیرند و مبتنی بر آنها  بر اساس فرصت ابتدا راهبردهاي موجود
ریسک سیاسی و  ، کاهشهاي نو توسعه انرژيکار و  در این راستا طراحی ساز طرح جامع انرژي کشور تدوین شود.

اکرات و ، ایجاد سیستم پایش و ارزیابی اطالعات انرژي کشور و مکانیسم حقوقی جهت مذهاي نفتی اقتصادي براي شرکت
 رسد. راهبردها ضروري به نظر میقابلیت تجمیع منابع براي اجراي با در نهایت یک متولی مشخص 

  JEL : Q49 ,Q48 ,Q47 ,Q42 ,Q41 نديب طبقه
  ایران، راهبرد پابرجا هاي جهانی انرژي، راهبردهاي انرژيسناریوها:  کلیدواژه

 

 مقدمه.1

هاي اخیر به ویژه انقالب شیل آمریکا،  بسیاري از متخصصان انرژي از سرعت تغییرات در سال
 توسعه و کاهش هزینه انرژي خورشیدي، تغییر جغرافیاي سیاسی در خاورمیانه و تکامل

نرخ پایین رشد  مانند هاي جدید     روندظهور اند.  زده شده ولید و توزیع انرژي شگفتهاي ت سیستم
گرفتن آسیا در  محیطی و پیشی زیستهاي بزرگتر  بنیادي جدید، چالش هاي جمعیت، تکنولوژي

ایجاد خواهد کرد. اقتصاد انرژي براي صنعت و متفاوتی ترکیب قدرت جهانی دنیاي اساساً 
 نام نهاده است. "گذار عظیم"نامطمئن به دنیاي جدید انرژي را  این سفر اي جهانی انرژيشور

یک فرایند باز، شفاف و در شوراي جهانی انرژي  ،بینی و تحلیل بهترگذار عظیم پیشبراي 
 را ارائه گانه سناریوهاي سه ،کشور 25شامل بیش از  ،عضو 70اي با بیش از  توسط شبکهگسترده 

 14برگزاري  .کرده استکمی  1اي انرژي منطقه  چند-ه یک مدل سیستمی جهانیوسیل و به
نظر لحاظ نکات کلیدي مد ،نیزانرژي  جهانی رهبران شورايکارگاه در سراسر جهان توسط 

تضمین را وري و علم در این سناریوها زیست، فنا ت، سیاست، اقتصاد، محیطرهبران صنع
فراهم کرده و انرژي ر در مورد آینده نامطئن سناریوها چارچوبی جهت تفک 2.کند می

 
1. Global multi-regional energy system 
2. World Energy Scenarios: The Grand Transition (2016) 
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 عالوه بر این. سازند متاثر می راگذاران  ها و سرمایهکشورانداز انرژي  چشم و هاي کنونی انتخاب
 سناریو جهان را در راستاياند  در تالشهاي بزرگ جهانی  گویاي آن است که قدرتتجربه 

گذاري و  براي سیاست ي جهانیهایودرك بهتر سنار از این رومطلوب خویش هدایت کنند 
  است.  يضرور ملی انرژي راهبردهاي

گذاري و  الیه سیاستدر کشور بخش انرژي  هاي مجلس گزارش مرکز پژوهشبر اساس 
زدگی سیاست  گذاران، متصدي بودن سیاست ،متولی مشخص هاي فقدان ا چالشبگذاري  قانون
دسترس نبودن آمار و ارقام  و در ها ادها و دستگاهتباط سازنده بین نهنبود ار ریزي انرژي، برنامه

نیز  کنونیشرایط  .1است مواجههاي جامع انرژي کشور  جهت تدوین سیاستصحیح و یکپارچه 
ي نوین، ورود ها انگر محدودیت دسترسی به تکنولوژيبیمطابق با سند ملی راهبرد انرژي کشور 

پاك در سبد انرژي هاي  اچیز انرژيپرمصرف انرژي، سهم نبازده و  و تولید محصوالت کم
  45ماده  رفت از این وضعیت براي برون .2نرخ انتشار گازهاي آالینده است باال بودن کشور و

طرح جامع "رنامه اجرائیبکرده است  موظفرا و نیرو  هاي نفت وزارتخانه قانون برنامه ششم
تاي راس در و مربوطهب قوانین ارچودر چششم برنامه را تا پایان سال اول اجراي  "انرژي کشور

یا  هاراهبردبینانه  واقع تدویندر عصر جهانی شدن  .3نمایند کشور تهیه سند ملی راهبرد انرژي
 بنابراینپذیر نخواهد بود  امکانتحوالت جهان به صورت مستقل از  طرح جامع انرژي کشور

سناریوهاي جهانی انرژي انرژي کشور بر مبناي هدف اصلی این مقاله ارزیابی راهبردهاي کلی 
در  .استدر این راستا چارچوب مقاله به صورت زیر  .ریزي پابرجا است و در چارچوب برنامه

به روش  بخش چهارم ،بخش سوم به مبانی نظري ،شود پیشینه پژوهش ارائه می بخش بعدي
 در بخشو یابد  انرژي کشور اختصاص میراهبردهاي کلی به ارزیابی  تحقیق و بخش پنجم

  شود. هاي سیاستی ارائه می یهصگیري و تو نتیجهششم 
 

  ).  1395هاي جامع انرژي در کشور ( هاي مربوط به تدوین سیاست طرح ارزیابی علل ناکامی . 1
   ).1395سند ملی راهبرد انرژي کشور ( . 2
   ).1396ي، اجتماعی و فرهنگی (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد . 3
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  پیشینه پژوهش .2
از  ،است صورت گرفته متعدديگذاري در زمینه انرژي در ایران مطالعات  در حوزه سیاست

رهاي عضو آژانس هاي انرژي ایران و کشو سیاست مقایسه) با 1388مالیري(جمله عرب و براتی 
و امنیت هاي انرژي  تمرکز اصلی برتنوع بخشی به حاملایران  که در دریافتندالمللی انرژي  بین
چندان مورد توجه قرار محیطی  کارایی انرژي و زیستهاي بهبود  ضه انرژي بوده و سیاستعر

تلف در زمینه ) با بررسی تجربیات گروه کشورهاي مخ1390حسینی( زوار .نگرفته است
بخش انرژي، واقعی حاکمیت سیستم بازاردر و سازي  آزاد سازي مصرف انرژي سه پیشنهاد بهینه

جهت اصالح سیستم اقتصادي کشور به را دن قیمت انرژي و ایجاد سیستم بانکی حمایتگر کر
حوزه ي آنها در سه انسپس بر مب ،سازي انرژي مطرح ساخته هاي بهینه عنوان پشتوانه سیاست

هت کاهش مصرف بردهاي الزم جآموزشی راه-فنی و فرهنگیگذاري،  سیاست-مدیریتی
مطلوب در ابعاد مختلف  با ترسیم وضعیت) 1395همکاران(و   خانی    است.ارئه کرده  را انرژي

یابی به به منظور دست اي را مدل بهینه ،محیطی هاي فنی، اقتصادي و زیست شامل جنبه پایداري
 ارائه کردند.ساله  500تا  100سناریوهاي زیست تحت  محیطبا و سازگار هزینه  نرژي کممنابع ا
دلیل غلبه  مدت به کوتاههاي فسیلی جهت تامین انرژي در حاکی از سهم بیشتر سوختنتایج 

بیش از نیمی از تامین انرژي توسط مدت بلنددر اما محیطی بوده  هاي مالی بر زیست شاخص
با بررسی موانع توسعه نیز ) 1391نیاکان( ومنظور  .شود هاي تجدیدپذیر انجام می انرژي

رژي تجدیدپذیر و هاي ان فتند که الزمه استفاده از فناوريیاپذیر درکشور درهاي تجدید ژيانر
هاي  ژي، برطرف کردن موانع قانونی و سازمانی موجود است و نقشه راه توسعه انرهاتوسعه بازار

هاي سیاستی تشویقی،  اي شامل استفاده از محرك تجدیدپذیر باید در یک رویکرد سه مرحله
هاي  ها در توسعه انرژي عالیتفتوجه مقیاس  مقررات فضاي بازار و افزایش قابلابت و بهبود رق

(سیاست رو قطعیت پیش سه عدم )1391چهارسوقی و همکاران( .پذیردصورت  پذیرتجدید
ن خصوصی داخلی گذار هاي حاکم بر بازارهاي بین المللی، جذب سرمایه و روند خارجی کشور
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نه مدیریت انرژي در زمی )محیطی زیستررات در مقابل مخاطرات و مق ضع قوانینو خارجی و و
، رکود و خودکفایی را ساالر ها سه سناریو فن قطعیت بر اساس ترکیب این عدم را شناسایی و

قانون  155بند ج ماده (نها راهبردهاي کالن توسعه بخش انرژيو بر مبناي آ  کردهاستخراج 
دهد که همه راهبردها در  میاند. نتایج نشان  قرار داده وسعه) را مورد ارزیابیبرنامه چهارم ت

ها قوي  ساالر است که راهبرد ر سناریو فند رکود عملکرد ضعیفی خواهند داشت و صرفاْ سناریو
   شوند. میظاهر 

گذاري و تدوین راهبردهاي کالن انرژي  مطالعات مذکور در زمینه سیاستاگرچه 
تحت تاثیر محیط  موفقیت یا عدم موفقیت هر راهبرداما  اند هاي ارزشمندي ارائه کرده توصیه

ریزي سناریو جهت  ان از برنامهدر این زمینه محقق1المللی اجراي آن راهبرد است. داخلی و بین
کالن انرژي کشور بر  این اساس بازنگري در راهبردهايبر کنند.  ارزیابی راهبردها استفاده می

تاکنون بجز مطالعه چهارسوقی ناپذیر است ولی  اجتنابریزي سناریو یک ضرورت  اساس برنامه
هاي انجام شده  ژوهشدر پهاي داخلی است که آن هم مبتنی بر سناریو) 1391و همکاران(
به این  پژوهش حاضرآوري نودر این راستا  این موضوع مهم پرداخته نشده است.درکشور به 

هاي جهانی بر اساس سناریورا ور انرژي کش راهبردهاي کلیبراي اولین بار  ،صورت است که
 جهانی انرژي به طور کامل معرفی در این مطالعه سه سناریو. دهد میژي مورد ارزیابی قرار انر

نیز الزم هاي  توصیهنها در راستاي تکمیل آراهبردها ارزیابی  عالوه بردر نهایت   خواهند شد و
  .شود پیشنهاد می

  
  مبانی نظري .3

 غالب وجه که دارد میالدى 60  دهه سیستمی تفکر ظهور در ریشه "وسناری ریزي برنامه"روش

 روش ،2کان هرمان بار نخستینبراي  1967. در سال است بوده امنیتی هاي تحلیل در آن

 
1. Peterson et.al (2003) 
2. Herman Kahn  



  1396 پائیز، 24پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، سال ششم، شماره  94
 

 

 ابزار. 1داد قرار استفاده مورد اقتصاد و مدیریت در نوینی روش عنوان به را سناریو ریزي برنامه

الوقوع تعریف  ممکن هاى آینده از ییها که به صورت روایتدهستنسناریوها  این روش بنیادین
اي براي  روش استاندارد شده و شوندمختلفی ایجاد هاي  توانند به روش سناریوها می. 2شوند می

به  ریزي سناریو که برنامهاظهار داشت توان  میاما  .3وجود ندارد ریزي سناریو فرآیند برنامه
ها، ترکیب و ایجاد  عیتقط مسئله اصلی، شناسایی عدمتعیین  طورکلی شامل چهار مرحله

 ،کانونی مسئله تعیین از پسدر قدم اول  .4ها استبر مبناي سناریوها و ارزیابی راهبرد هاسناریو
 یا عوامل علی پرداخت که نیروي محرك آینده رویدادهاي کننده عوامل تعیینشناسایى  به باید

ی هستند که عوامل ها روند .5شوند بندي می دسته ها قطعیت و عدم روندهابه دو گروه  ونام دارند 
 میزان احتمال وقوع مشخص ها قطعیت براي عدم اما پیامدها و احتمال آنها شناخته شده است

هاي متفاوتی از  ممکن متفاوتی دارند از تلفیق آنها روایت ها نتایج قطعیت از آنجا که عدم. 6نیست
ها بر اساس ادبیات نظري  قطعیت در ادامه روندها و عدم .7شود میها ساخته نام سناریوبه   آینده

  شود. میجهانی انرژي معرفی  سپس بر مبناي آنها سه سناریواقتصاد انرژي معرفی 
  
  ها  قطعیت روندها و عدم. 3-1 

هاي آینده اقتصاد انرژي، الزم است عوامل موثر بر عرضه  قطعیت روندها و عدم جهت شناسایی
معرفی شوند. در بررسی تقاضاي انرژي  همربوطاساس ادبیات نظري بر  نرژيو تقاضاي ا

شامل تعداد کل جمعیت، تکنولوژي، درجه صنعتی شدن،  8کل هاي موثر بر تقاضايفاکتور
 
1. Reilly and Willenbockel (2010) 
2. Parson et.al (2007) 
3. Schoemaker (1995), Phelps (2001)  
4. Mallor et.al (2008) 
5. Postma and Liebl (2005) 
6. Bood and Postma (1998) 
7. Bierbooms et.al (2011)    

شود) و تقاضاي منابع ثانویه(که  تقاضاي منابع اولیه(که استفاده هاي غیرانرژي را نیز شامل می ،. تقاضاي کل انرژي8
  شود. صرفاً با هدف استفاده به عنوان انرژي است) را شامل می
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، عوامل فرهنگی و محیطی زیست تلف انرژي، مقرارات ، قیمت نسبی منابع مخدرآمد سرانه
 عرضه فیزیکی و عرضه اقتصادي شامل نیزژي . عرضه انر1است کنندگان  ترجیحات مصرف

حت تاثیر عرضه فیزیکی تشود.  دو ظرفیت بالقوه عرضه نامیده می تفاوت بین این واست 
هاي جدید  تکنیکبه پنج روش توان  میرا نیز عرضه اقتصادي  و هاي موجود است تکنولوژي

بکارگیري منابع  ،فراوانا منابع بع کمیاب ب، استفاده کاراتر از منابع موجود، جانشینی منااکتشاف
سه دسته  متاثر ازبازار انرژي بنابراین . 2ارتقا بخشید تجارت انرژي  هاي و سیاستتجدیدپذیر 

ند و در بسیاري موارد ا ، تکنولوژیکی و نهادي است که داراي وابستگی متقابلعوامل اقتصادي
 عاملر انرژي تحت تاثیر چهار بازادرکل توان ادعا کرد که  نها دشوار است ولی میتفکیک آ

 در ادامه الملل است که محیطی و حکمرانی بین زیستهاي  اولویت ،تکنولوژيجمعیت،  اصلی
   شوند. می هاي مرتبط با این چهار عامل معرفی قطعیت عدمروندها سپس  اول

. 4برابر شدجمعیت دو  و3چهار برابرجهانی محصول ناخالص 1970- 2015 دورهدر :رشد جمعیت
جمعیت  بخش جمعیت سازمان ملل .برابر افزایش داد 6/2ا به میزان تقاضاي انرژي ر ین عواملا

کند نیروي رشد بسیار  شاهدبنابراین  .دکن بینی می پیشمیلیارد نفر  2/10 را 2060در سال 
بر  این رشدهاي کند ، تغییرات اساسی در ساختار جوامع و آثار منفی)5درصد سالیانه 7/0(کار

گذاري و مصرف خواهیم بود که داراي پیامدهایی براي بازار  ي رشد اقتصادي، سرمایهالگوها
   انرژي است.

نرژي ، شدت ا1970-2014ره دودر سطح جهانی طی  :وري هاي جدید و بهره تکنولوژي
شیفت تولید ناخالص بهبود تکنولوژیکی، تا حدي ناشی از  که هدرصد کاهش یافت 9/0سالیانه 

ها  بینی مطابق پیش .6است OECDهاي کشوردمات و اشباع تقاضاي انرژي درت خجهانی به سم
 
1. Bhattacharya and Timilsina (2009)   

 رجوع شود.   Stevens(2000), pagoulatos(1975). جهت جزئیات بیشتر به 2
3. The Conference Board Total Economy Database (TED), (2016). 
4. UN Population Division (2016). 
5. Total Economy Database, UN Med Variant Population Forecast, Accenture Analysis. 
6. International Energy Agency (2016). 



  1396 پائیز، 24پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، سال ششم، شماره  96
 

 

فراگیري هاي جدید و  تکنولوژيهاي نمایی سرعت توسعه  نیز با نرخ 2015- 2060دوره 
با  هاي تکنولوژي، انرژي کاراییکه پیامد آن  همراه خواهد بود ،تکنولوژيدسترسی به 

 سازي در صنعت انرژي  و شبکه یکپارچه ذخیره هاي تجدیدپذیر انرژي ، توسعهنشرکربن صفر
  .خواهد بود
اثر صنعت  درمورد آگاهی اجتماعی 1970- 2015 ورهددر  :محیطی هاي زیست اولویت

محیطی به وسیله  هاي زیست اولویت آیندهدر اما  ه استافزایش یافت بشرسالمت ژي بر انر
در  ،د گرفت. در سطح جهانیشکل خواه ها هاي غیررسمی و دولت هاي عموم، شبکه انتخاب
هاي  هاي در معرض انقراض، جریان گونه هوایی، تنوع زیستی و و آب تغییرات 1حوزهچهار 

بیش از حد و  در رابطه با استفاده ،اي و در سطح منطقه ،و تغییر سیستم زمین ژئوشیمی زیستی
آینده  یمحیط تزیس دستورالعملبنابراین ویژه وجود دارد.   نگرانی، دسترسی به آب شیرین

  .خواهد بودتر  بسیار گسترده
الملل و ماهیت رقابت  حکمرانی بین ساختار :المللی و روابط ژئوپلتیکی حکمرانی بین   

-2060طی دوره هاي اقتصادي و الگوي تجارت انرژي دارد.  داري بر سیاست ها اثر معنی دولت
اي اروپایی پیشی خواهد کشورهآسیا در ترکیب قدرت جهانی از جنبش عدم تعهد و  2015

هاي اقتصادي، انرژي و تغییرات اقلیمی نقش  ي آسیا در مورد سیاستها انتخاب گرفت و
کنندگان و  روابط ژئوپلتیکی بین مصرفاز منظر مرکزي در توسعه جهانی خواهند داشت. 

 مجموعه جدیدي و ادامه دارد همچنان هاي جدید وه، رقابت به شیعمده انرژيکنندگان  عرضه
   خواهدکرد.ها را ایجاد  از چالش

این  ند،د نامطمئن انکن نده انرژي را مشخص میکه آیاکثر عواملی عالوه بر روندهاي فوق 
  .استبه شرح زیر  آنهاپیامدهاي و  ها قطعیت عدم

 
1. Rockstrom et al (2009). 
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با تضمین  رشد اقتصادي و درآمداز دو بعد وري  بهره :وري سرعت رشد نوآوري و بهره 
. بدبینان به داراي اهمیت استدادن اندازه و ابعاد بخش انرژي شکل و حفظ رشد شاغلین 

که نرخ رشد دائمی است و خوشبینان معتقدندوري  باور دارند که رکود اخیر بهره 1تکنولوژي
براي دوره  ها دیدگاه این بر اساس ادامه خواهد یافت. ICTتکنولوژي اصالً کند نشده و انقالب 

   .2تغییر خواهد کرد درصد در سال 6/2تا  1 امنهدر دوري جهانی  بهره 2060-2015
دیدگاه مطابق  :پلتیکیالمللی و تغییر ژئو تحول حکمرانی بین-هاي قدرت تغییر بلوك

از پیش تعیین شده در قدرت ژئوپلتیکی به با جابجایی  در آینده 3شوراي اطالعات ملی آمریکا
، یکی ت محتمل خواهد بودوقوع سه وضعی(به ویژه چین و هند) OECDسمت کشورهاي غیر

دهد،  اقتصادي و محیط زیستی را پوشش میالمللی گسترده که موضوعات امنیتی،  حکمرانی بین
 بازارهاي سرمایه، انتقالعملکرد مناسب تضمین  والمللی با تمرکز بر اقتصاد  دوم حکمرانی بین

گرایانه  هاي ملی یاستبا سو ضعیف از هم گسیخته المللی  و سوم سیستم بینتکنولوژي و تجارت 
  و مانع رشد اقتصادي و انتقال تکنولوژي است.نبوده هاي جهانی  چالشقادر به حل که 

ی مشخص نیست. محیط زیست موضوعات  هاي آنی در زمینه اولویت :پایداري و تغییر اقلیم 
به اید بخش انرژي ب ،رشد بلندمدتبراي  مانع ایجاد بدون کربناهداف نشر اما براي دستیابی به

که  هاي همسو جریاندر این زمینه دو دیدگاه مطرح است یکی . 4زدایی شود کربن اساسیطور 
هاي  سوخت تا حدهاي تجدیدپذیر را  رژيهاي یادگیري تکنولوژي هزینه ان منحنیمعتقدند 

در مورد توانایی   نگرانی همچنین و هاي غیرهمسو جریان دیگري و کاهش خواهند دادفسیلی 
به تکنولوژي را  اعطاي یارانهتوانایی و تواند توسعه را کند  می است کهالت و دسترسی مالی، عد

دهد یا صرفاً  میها را مورد مالحظه قرار  نرژي همه چالشآیا بخش ابنابراین اینکه  محدود کند.
   هاي آینده است. قطعیت یکی از عدم ،کند میبر بخشی از مسئله تمرکز 

 
1. Gordon, R. (2012, 2015)  
2. TED Database, UN Medium Variant Forecast, The World Energy Council/Accenture Analysis  
3. Global Trends 2030 (2012), US National Intelligence Council. 
4. Accenture Strategy Energy Institute – Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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و  هاو بازارهاي دولتی  دستورالعملدو ابزار بین براي ایجاد توازن  :ابزارها براي اقدام و عمل
تضاد  ،، اولایم با سه گزینه مواجه هاي دولتی براي بازیگران اقتصادي بهترین مشوقانتخاب 

گذار موفق به اقتصاد دوم، . استطرح مریزي مرکزي در برابر بازارهاي آزاد  برنامهایدئولوژیک 
هاي  یی شامل تعهد قوي رهبران به رفرماستثنا ینیازمند شرایط ند چین)بازار مدیریت شده(مان

تاکید  و در نهایت1است هاي بازار ز انگیزهدولتی به پیروي ا با مالکیت هاي ازار و تشویق بنگاهب
گذاري بخش خصوصی و  نوان راهنمایی مناسب براي سرمایهریزي دولت به ع نقش برنامه بر

هاي فرهنگی و هم  هم فاکتوربا این شرایط مفید باشد. تواند  میتصادي در مرحله توسعه اق دولتی
  دهند. زي دولتی و بازارها را شکل میری توازن بین برنامه ایجادهاي  انتخاب ،هاتجربه کشور

  
  سناریوها. 3-2

 در حالبراي جهان انرژي محیطی جدید که  دهد نشان می مذکورهاي  قطعیت روندها و عدم
 گذاران سیاستبسته به اینکه و  کند ایجاد می نوینیهاي  ها و فرصت چالشظهور است که 

محیطی و  هاي زیست وري، چالش د اقتصادي، بهرهبه مسائلی مانند رشها و با کدام ابزارچگونه 
) این 1(  جدول .شد ندخواه ورروبهاي محتمل  اي از آینده دامنه با بپردازندالملل  حکمرانی بین

  است. را به تصویر کشیده و وضعیت پست) (وضعیت مرتفعهاي محتمل وضعیت وها  چالش
  

 
1. King Whyte (2009) 
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  روي رهبران انرژي  پیش هاي محتمل و وضعیت ها چالش ):1(  جدول
  )2015-2060رو ( مسیر هاي محتمل پیش

  وضعیت مرتفع  وضعیت پست چالش ها  1970- 2015
  کاهش شدت انرژي(درصد در سال)  9  7/2-4/2  9/0-5/0
  (درصد در سال)زدایی) شدت کربن(کربن  11  7/4-9/3  2/1-9/0

  (درصد)هاي فسیلی از انرژي اولیه سهم سوخت  86-81  63-50  80-65
  سهم الکتریسیته در انرژي نهایی(درصد)  18-9  29-27  26-24
  المللی(درصد) انرژي مبادله شده به صورت بین  22  16-15  13-12
  به الکتریسیته(میلیارد نفر) تعداد افراد بدون دسترسی  1/1  0-  5/0  1-5/0

  The World Energy Council, Paul Scherrer Institute, Accenture Strategy (2016) منبع:
  

المللی براي  وري باال، چارچوب همکاري بین وضعیت مرتفع داراي رشد اقتصادي پایدار و بهره÷
که  واهد بود به طوريزدایی جدي خ محیطی، سیستم انرژي کاراتر و کربن حل مسائل زیست

یابد و تقریباً هر کسی به انرژي دسترسی  درصد کاهش می 63تا  50هاي فسیلی به  سهم سوخت
ها ملی  دارد. در وضعیت پست، رشد اقتصادي ضعیف، توجه به تغییرات اقلیمی ناکافی، سیاست

د بود و گذاري در بخش انرژي کند خواه زدایی شبیه گذشته و نرخ سرمایه محور، نرخ کربن
تر و تاکید بر امنیت انرژي  یابد که منعکس کننده اقتصاد ضعیف سهم تجارت جهانی کاهش می

  است.
بینی و تحلیل بهتر آینده انرژي در افق  در راستاي پیششوراي جهانی انرژي بر این اساس ÷

ت که به صور است کردهارائه را  3هاردراكو  2ناتمام ، سمفونی1جازمدرن سه سناریو، 2060
  اند. به تصویر کشیده شده) 1خالصه در نمودار(

 
1. Modern Jazz 
2. Unfinished Symphony 
3. Hard Rock 
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  1سه سناریوي متفاوت براي آینده جهان انرژي ):1نمودار (
  The World Energy Councilمنبع: 

  

ررسی قرار مورد بهرکدام بازار انرژي هاي ساختار  و داللت سناریوهر  جزئیات در ادامه
  گیرد. می

   

   مدرن سناریو جاز .1- 3-2
رقابتی، توسعه سریع و  بازار محورحاکمیت جهانی با تمرکز بر اقتصاد مدرن سناریو جاز

ا کربن پایین را به پذیر ب هاي انرژي انعطاف اي متنوع از سیستم جدید و مجموعههاي   تکنولوژي
ه تکنولوژي است. با گسترش وري باال و سبک زندگی شهري وابسته ب بهره .کشد تصویر می

 
ا بهاي موسیقی  یکی از گونه "جاز" کند. برگردان مفهوم دنیایی است که توصیف می سناریوها عناوین موسیقایی .1

هاي عمومی است(منظور و  بتنی بر الگوهاي تار و آهنگنوازي م ساختار پرنواخت قدرتمند اما منعطف با بداهه
اي از موسیقی است که با ساختاري ثابت توسط یک گروه ارکستر  قطعه پیچیده "سمفونی")).1393نژاد( هوش کهن

عبارتی براي قدرت روح در مواجهه با مواقع  "هاردراك"توان یک سمفونی را به تنهایی نواخت.  شود و نمی نواخته می
  ست.سخت ا

موفق براي اقدام کدام است؟ ابزارهاي  

 جاز مدرن

اتمامسمفونی ن  

 روندها 

 رشد کند جمعیت
هاي دامنه تکنولوژي

 جدید 
 محیطی زیستهاي نگرانی

انتقال قدرت به سمت 
 آسیا

 
 هارد راك

 وضعیت مرتفع

 وضعیت پست

 بازار  

هاي دولتسیاست  
جهان در دستیابی  به 

رشد پایدار چقدر موفق 
 خواهد بود ؟

ازار  و بهاي دولت از سیاست اي نامنسجممجموعه  

هاعدم قطعیت  

ها وسناری  
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هاي  هاي تجدیدپذیر و تکنولوژي انرژيیکی، بهبود سریع در اقتصاد ي تکنولوژها نوآوري
پذیر خواهد بود.  در شدت انرژي و کربن جهانی امکانسازي انرژي، تغییرات جدي  ذخیره

و کرده  جویانه حمایت مداخله هاي کمتر  ول انرژي از طریق سیاستران از تحگذا سیاست
خالصه وضعیت  کنند. مالیات بسیار به کندي رشد میوضع گذاري کربن و  هاي قیمت طرح
  ) ذکر شده است.2( در جدول جازمدرنها در سناریوي  قطعیت عدم

  

  مدرنجاز ها در سناریو قطعیت وضعیت عدم :)2جدول(
  ها قطعیت عدم  قطعیت  وضعیت هر عدم

، رشد شدید دیجیتالی، نوآوري 2015-2060در دوره   GDPدرصدي 3/3رشد سالیانه 
  وري و رشد اقتصادي بهره  دالر 30660برابر با  2060سرانه  GDPکنولوژیکی، ت

  تغییرات آب و هوایی  کربن اکسید دي GT 1491معادل   2015- 2060 دوره طیانباشت انتشار کربن 
  حکمرانی جهانی  حاکمیت جهانی با تمرکز بر اقتصاد

  ابزارها براي اقدام و عمل  بازارها
  The World Energy Council (2016)  منبع:

  

اي متنوع از  انتقال به جهانی با مجموعه 2060 در سال جازمدرن اگرچه نتیجه سناریو
پذیر با کربن پایین است اما جهان به اندازه کافی نشر کربن را محدود  هاي انرژي انعطاف سیستم

افزایش انرژي و در نتیجه دسترسی به  LNG تجارت ،در این سناریو توزیع انرژي .نخواهد کرد
 دلیل به  اماکند  می تقاضا بیشتري انرژي اقتصاد، و زندگی سبک یابد. در زمینه تقاضا، می

، عرضه انرژي نیزهاي اصلی  شود. از مشخه حفظ می متوسط سطح در مصرف رشد ،کارایی
ه اولیه گاز در عرض سهم تجدیدپذیر و افزایش  انرژي محور کننده مصرف نفوذ و گسترش

در  جازمدرنروند آتی و نقاط پیک تقاضاي منابع مختلف انرژي تحت سناریوي  ست.اانرژي 
  آمده است. ) 3( جدول
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   جازمدرنو نقاط پیک تقاضاي منابع مختلف انرژي در سناریو روند آتی  ):3جدول (
فسیلیهاي غیر سوخت نفت گاز زغال سنگ  

پیک تقاضا قبل از سال 
کاهش جایگاه به 2020

 2030سال سوخت سوم در 

سهم رو به 2030سوخت دوم در سال 
در ارزانترین رشد حمل و نقل و برق

 ايگازهاي گلخانه  کاهش

در   2030پیک تقاضا در سال 
Mb/d103 متنوع سازي
 هاي حمل و نقل سوخت

شتاب یافتن به وسیله 
ري تکنولوژي و نوآو

 هاي حمایتی سیاست

  The World Energy Council, Paul Scherrer Institute and Accenture Strategy (2016)منبع: 

و هاي حمایتی  سیاست جازمدرن همانطور که جدول فوق نشان می دهد در سناریو
شوند پیک تقاضاي  هاي تکنولوژیکی سهم منابع غیرفسیلی را افزایش داده و باعث می نوآوري

لیل افزایش سهم در رخ دهد و جایگاه گاز به د 2020و زغال سنگ در سال  2030نفت در سال 
  اي به سوخت دوم ارتقاء یابد. بخش حمل و نقل و هزینه پایین در کاهش گازهاي گلخانه

  

  ناتمام  سمفونی سناریو .2- 3-2
هاي  با همکاري ،تر از اقتصاد اي گسترده ناتمام حاکمیت جهانی بر پایه ونیسمفسناریو  در

هاي   ریزي بلندمدت و مدل ري قوي، برنامهگذا سیاستظهور  با محور المللی و دولت گسترده بین
آمده ) 4جدول(در  سناریو این ها در قطعیت عدمترکیب  .تعریف شده استیدار رشد اقتصادي پا

  .است
  ناتمام سمفونی ها در سناریو قطعیت وضعیت عدم :)4( جدول

  ها قطعیت عدم  قطعیت  وضعیت هر عدم
، اقتصادهاي رشد پایدار، 2015-2060دوره  در  GDPدرصدي  9/2رشد سالیانه 

  وري و رشد اقتصادي بهره  دالر 25200 برابر با 2060سرانه  GDPسیکلی،

  تغییرات آب و هوایی  کربن اکسید دي GT 1165معادل   2015-2060 دوره انباشت انتشار کربن طی
  حکمرانی جهانی  تر از اقتصاد اي گسترده حاکمیت جهانی بر پایه

  ي اقدام و عملابزارها  برا  ها دولت
  The World Energy Council (2016)  منبع:
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هاي جدید  هاي ملی از ارائه تکنولوژي نهادهاي جهانی و دولتناتمام  در دنیاي سناریو سمفونی
کنند. رشد  ر در زمینه تغییر اقلیم حمایت میبهبود کارایی انرژي و اقدام سیاستی موثبراي 

ها  گذاري در زیرساخت سطوح باالي سرمایهو  برابرتر وزیعت داراير، اقتصادي مالیم و پایدا
پذیري، یکپارچگی  هاي آن انعطاف که ویژگیجهان به سیستم انرژي  2060است. در سال 

قتصادي و و اقدام واحد جهانی براي مسائل امنیت انرژي، ا است منتقل شدهن کمتر وکرب
 یهاي فیزیکی و دیجیتال انرژي زیرساختساختار بازارآینده در زمینه  محیطی وجود دارد. زیست

هاي ملی و کارایی  . دستورالعملکند می یکپارچه خواهند شد و هزینه نهایی به سمت صفر میل 
ند. در بعد عرضه انرژي اولیه نیز گاز به عنوان نک رشد مصرف را در حد متوسط حفظ می انرژي

ت محور انرژي هاي و گسترش و نفوذ سیاسشد  ان گذار استفاده خواهدسوخت دور
شبیه  ناتمام سمفونی دهد که در سناریو ) نشان می5(جدول تجدیدپذیر را شاهد خواهیم بود.

است.  هاي باال به پایین هند کرد اما ابزار آن دستورالعملفسیلی رشد خوامنابع غیر جازمدرن
 جازمدرن شبیه سناریونیز  2030غال سنگ و جایگاه گاز در سال نقاط پیک تقاضاي نفت و ز

ازار و تنوع منابع تحت دو سناریو شبیه بوده و تنها تفاوت آنها در است. در واقع ساختار ب
 هاي بکارگرفته شده براي این اهداف است.ابزار

  

   ناتمام سمفونیروند آتی و نقاط پیک تقاضاي منابع مختلف انرژي در سناریو  ):5جدول (
هاي غیر فسیلی سوخت نفت گاز زغال سنگ  

  2020تقاضا قبل از سال  پیک
کاهش جایگاه به سوخت 

 2030سوم در سال 

سوخت دوم در سال 
 CCSدستورالعمل هاي2030

منجر به کاهش  2050 در سال
 تقاضا می شود

 2030پیک تقاضا در سال 
تقاضاي Mb/d94در  

کمتر و متنوع سازي 
 هاي حمل و نقل سوخت

شتاب یافتن به وسیله 
 یینهاي باال به پا دستورالعمل

اي و آبی  انرژي هاي هسته
 یابند اهمیت بیشتري می

  The World Energy Council, Paul Scherrer Institute and Accenture Strategy (2016)منبع: 
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  هاردراك سناریو .3- 3-2
هاي  هاي سیاسی و اقتصادي از هم گسیخته و همکاري جهانی با سیستم سناریو هاردراك

هاي ملی محور، رشد ضعیف اقتصادي و توجه ناکافی به تغییرات  استالمللی ضعیف، سی بین
) است. در دنیاي 6ها در آن به شرح جدول ( قطعیت دهد که وضعیت عدم را نشان می اقلیمی

شرقی، اروپا، روسیه، آمریکا و خاورمیانه  هاي ژئوپلتیک در آسیاي سناریو هاردراك نقش
وري،  رشد اقتصادي به دلیل رشد پایین بهره کند. سیستم حکمرانی جهانی را تضعیف می

هاي  کند. سیاست جمعیت سالمند و رشد کند نیروي کار پایین است و فقر و نابرابري رشد می
کند اما قوانین  هاي اقلیمی تاکید می گرایانه انرژي نیز اغلب بر امنیت انرژي و نگرانی ملی

هاي انرژي و تضعیف  سیستم گذاري در گیرانه و بروکراسی باعث کاهش سرمایه سخت
 2060هاي فسیلی به عنوان منبع غالب انرژي تا سال شود. بنابراین سوخت پذیري آنها می انعطاف

گیرد. نتیجه سناریو هاردراك در سال  مانند و موضوع اقلیم مورد توجه کافی قرار نمی باقی می
ادي، انرژي و پایداري است. اي متضاد از پیامدهاي اقتص جهانی از هم گسیخته با مجموعه 2060
ها  کند و فناوري گرایی از همکاري موثر کشورها در سطح جهانی جلوگیري می هاي ملی انگیزه

  بر اساس دسترسی به منابع محلی محدود خواهد شد.    
  

  ها در سناریو هاردراك قطعیت وضعیت عدم ):6جدول (   
  ها قطعیت عدم  قطعیت  وضعیت هر عدم

، بازارهاي از هم گسیخته، 2015-2060در دوره   GDPدرصدي 7/1رشد سالیانه 
  وري و رشد اقتصادي بهره  دالر 14700برابر با  2060سرانه GDP محتواي محلی، 

  تغییرات  آب و هوایی  کربن اکسید دي GT 1642معادل   2015- 2060انباشت انتشار کربن طی دوره 
  یحکمرانی  جهان  الملل ضعیف و شکسته سیستم بین

  ابزارها  براي اقدام و عمل  ها و بازارها ترکیبی از دولت
 The World Energy Council (2016)  منبع:
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گسیخته بازارها در بین مناطق و  برخالف دو سناریو قبل، در این سناریو ساختارهاي از هم
رژي کار با  محتواي محلی ظاهر خواهند شد. رشد کندتر اقتصادي تقاضاي ان هاي کسب و مدل

دارد. در بخش عرضه انرژي  کند اما کارایی کمتر رشد مصرف را  باال نگه می را سرکوب می
پذیري زغال سنگ در ترکیب  هاي تجدیدپذیر و انعطاف گسترش و نفوذ امنیت محور انرژي

دهد. روند آتی و نقاط پیک تقاضاي منابع مختلف انرژي تحت این سناریو نیزدر  انرژي رخ می
  ه است.) آمد7جدول(

  روند آتی و نقاط پیک تقاضاي منابع مختلف انرژي در سناریو هاردراك  ):7جدول (
هاي غیر فسیلی خت سو نفت گاز زغال سنگ  

پیک تقاضا در سال 
حفظ جایگاه 2040

سوخت دوم در سال 
2030 

  هاي تجاري محدودیت
استخراج گازهاي 

غیرمتعارف به دلیل 
 امنیت انرژي

هاي  پیک تقاضا در سال
  Mb/d104در  2040- 2050

 حفظ وضع موجود فناوري

هدایت شده به وسیله تقاضا 
  براي تولید داخلی انرژي

اي و آبی  هاي هسته انرژي
 یابند اهمیت بیشتري می

  The World Energy Council, Paul Scherrer Institute and Accenture Strategy (2016)منبع: 

اط پیک تقاضاي نفت و زغال سنگ به ترتیب به میزان نق ) در این سناریو7بر اساس جدول (
هاي تجاري مانع توسعه سهم  دهند، محدودیت سال دیرتر از دو سناریو دیگر رخ می 20و 10

  هاي غیرفسیلی نیز تحت تاثیر تقاصا براي تولید داخلی است. شود و جایگاه سوخت گاز می
  

    تحوالت بازار انرژي در سه سناریومقایسه . 4- 3-2
به دلیل افزایش کارایی دهدکه  نشان می 2060سناریو در افق سه تحت تقاضاي انرژيبررسی 

هاي  قاضاي جهانی انرژيها، نرخ رشد ت هاي دقیق دولت هاي جدید و سیاست ناشی از تکنولوژي
مصرف نهایی انرژي  و درصد 35تا  10تقاضاي انرژي اولیه  2060تا سال. اولیه کند خواهد شد

هاي مختلف  بخش بین ) در8جدول(مطابق کرد. ددرصد رشد خواه 48تا  22نیز صرفاً 
 3تا  2انرژي(هاي غیر درصد) و استفاده 3تا  1اي صنعت(ه کننده انرژي سهم بخش مصرف
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درصد)  4تا  3درصد) و خانگی و تجاري( 2تا  0هاي حمل و نقل( درصد) افزایش و سهم بخش
  کاهش خواهند یافت. 

  

  هاي مختلف اقتصادي در سه سناریو ایی انرژي بخشمصرف نه ):8جدول (

  صنعت  سال  سناریوها
  (درصد)

  حمل و نقل
  (درصد)

خانگی و تجاري 
  (درصد)

  استفاده غیرانرژي
  (درصد)

کل  مصرف نهایی 
  MTOEانرژي 

  سناریو
  جازمدرن

2014  29  28  34  9  9395  
2030  32  27  31  10  11714  
2060  32  26  31  11  12947  

  سناریو
  ناتمام ونیسمف

2014  29  28  34  9  9395  
2030  31  27  32  10  11147  
2060  30  27  31  12  11417  

  سناریو
  هاردراك

2014  29  28  34  9  9395  
2030  31  28  32  9  11625  
2060  31  28  30  11  13717  

  The World Energy Council, Paul Scherrer Institute, Accenture Strategy (2016) منبع:
 

، نکته اول شود میدو نکته استخراج  2060بررسی عرضه انرژي تحت سه سناریو در افق از 
هاي فسیلی از  سهم سوختاگرچه ) 9جدول(بر اساس  .هاي فسیلی است کاهش سهم سوخت

سال درصد  86(از درصد کاهش یافته 5رفاً به میزان سال گذشته ص 45هاي اولیه طی  انرژي
درصد  31حداکثر  و 11حداقل  2014نسبت به  2060در سال ا ) ام2014درصد سال  81به 1970

 24تا  12سنگ( غالزدرصد) و  9تا  3سهم نفت(ریوکاهش خواهد یافت که در هر سه سنا
هاي  دوم افزایش سهم انرژينکته یافت. درصد افزایش خواهد 8تا  3و سهم گاز درصد) کاهش 

 درصد 19 رژي اولیه ازفسیلی در انهاي غیر که سهم منابع سوخت به طورياست پذیر تجدید
، جازمدرن ریوبراي سه سنا 2060درصد در سال 31و  49، 37ه به ترتیب ب 2014سال 

 ها در سناریو گسترش و نفوذ غیرفسیلیخواهد رسید. بیشترین  هاردراكو  ناتمام سمفونی
ترتیب به  هاردراكو  جازمدرنکه در سناریوهاي  رخ خواهد داد در حالی ناتمام سمفونی



 107...1420 افق در ایران انرژي هاي راهبرد تحلیل

 

هاي  شود که سهم سوخت میسنگ باعث  سهم زغالپایداري گاز طبیعی و قش فزایش نا
  ایش نیابد. افز ناتمام سمفونی غیرفسیلی به اندازه سناریو

  

  گانه عرضه انرژي اولیه بر اساس سناریوهاي سههاي مختلف در  سهم انرژي ):9جدول (
    مدرنجازسناریو   ناتمام سمفونیسناریو   هاردراكسناریو 

  عرضه انرژي ترکیب  2014
2060  2030  2060  2030  2060  2030  
  (MTOE)کل عرضه انرژي اولیه   13652  16085  17013  15290  15085  16154  18272

  (به درصد)هاي فسیلی سهم انرژي  81  79  63  74  51  78  69
  زغال سنگ  29  23  11  20  5  24  17
  نفت  31  32  23  31  22  31  28
  گاز  21  24  29  23  24  23  24
  به درصد)( هاي غیر فسیلی سهم انرژي  19  21  37  26  49  22  31
  بیوماس  10  10  16  12  19  10  12
  هسته اي  5  5  8  7  13  6  9
  آبی  3  3  3  3  4  3  3
  سایر تجدیدپذیرها  1  3  10  4  13  3  7

  The World Energy Council, Paul Scherrer Institute, Accenture Strategy (2016) منبع:

هاي بادي و خورشیدي  انرژيتحت تاثیرهاي غیرفسیلی  نظر ترکیب انرژي، رشد انرژي از
درصد در سال  13تا  7به  2014درصد در سال  1سهم آنها از کل عرضه انرژي اولیه از است، 
درصد برق را تولید  4صرفاً  2014هاي بادي و خورشیدي در سال  خواهد رسید. انرژي 2060

 تغییر درصد خواهد رسید. سهم انرژي آبی 39تا  20این رقم به  2060 کردند اما در سال می
 به 2014درصد در سال  5اي نیز بسته به نوع سناریو از  انرژي هستهو سهم چندانی نخواهد داشت 

در سال  ناتمام و هاردراك هاي جازمدرن، سمفونی درصد تحت سناریو 9و  13،  8 ترتیب به
  خواهد رسید. 2060

  
  
  



  1396 پائیز، 24پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، سال ششم، شماره  108
 

 

 پژوهش روش .4

نبود و  کلیدي فرضیات تغییر المللی)، (داخلی و بینمحیطی رایطت به شحساسیبه دلیل راهبردها 
در این شرایط مواجه شوند. شکست با  عملدر ممکن است جایگزین اقدامات اجرایی 

کنند. براي  هاي متعدد ممکن خوب عمل می آیندهویی درراهبردهاي پابرجا به دلیل پاسخگ
ریزي بر پایه مفروضات  برنامه یکی ،یی راهبردها سه تکنیک متداول وجود داردبررسی پابرجا

و کند  میگیرد سپس تمام مفروضات کلیدي را شناسایی  است که راهبرد را به عنوان ورودي می
پابرجاسازي  اقداماتی براي ،پذیر بندي مفروضات مبنایی آسیب در نهایت بر اساس اولویت

عد از طراحی راهبرد بوده و براي ب ،کند. حوزه کاربرد این روش راهبردها پیشنهاد می
روش دوم مبتنی بر مفهوم راهبرد پابرجا است . 1طراحی و طراحی راهبرد کاربردي ندارد پیش

هاي محتمل  قطعیت پذیري کمتري در برابر عدم راهبردي است که آسیب که به دنبال شناسایی
راهبردها بر اساس فضاي متصور و اي از سناریوها استخراج  دارد. در این تکنیک مجموعهآتی 

شود که در برابر رخداد هر سناریویی  شوند و راهبردي انتخاب می در هر سناریو آزمایش می
طراحی، طراحی و ارزیابی   پذیر باشد. این تکنیک در فاز پیش پذیر، ماندنی و زیست دوام

ریزي بر پایه سناریو است. در این روش روند  برنامهروش سوم . 2دها کاربرد داردپابرجایی راهبر
هاي کلیدي  قطعیت بررسی سپس بر اساس ترکیبات مختلف عدم موثر هاي قطعیت ها و عدم

طراحی  شوند. این تکنیک در مرحله پیش سناریوها ساخته شده و بر اساس آنها راهبردها ارائه می
طراحی،  از آنجا که روش مفهوم راهبرد پابرجا در سه مرحله پیش .3دراهبردها کاربرد دار

در این مطالعه با بکارگیري سناریوهاي شوراي جهانی  ،ی راهبردها کاربرد داردطراحی و ارزیاب
منظور ابتدا مبتنی بر مطالعات  راي اینشود. ب انرژي از تکنیک مفهوم راهبرد پابرجا استفاده می

 
1. Dewar (2002) 
2. Groves et al.(2008) 
3. Schwartz (1991,1999) 



 109...1420 افق در ایران انرژي هاي راهبرد تحلیل

 

المللی انرژي چارچوب سیاستی استاندارد و  کشورهاي عضوآژانس بین تجاربو  1گرفته صورت
شود  بررسی میو الزامات تحقق آن معرفی و راهبردهاي سند ملی انرژي بر مبناي آن ارزیابی 

جهت تحقق هر کدام از بندهاي چارچوب سیاستی در فضاي جهانی متصور در هر سناریو چه 
 هستند. 2برجایی داریم و کدام راهبردها پاراهبردها

  
  3سند ملی راهبرد انرژي کشورارزیابی .5

 آیا که شود بررسی باید کشور انرژي کلی راهبردهاي ارزیابی براي تحقیق، روش مطابق
 طراحی سناریو ریزي برنامه مبناي بر و استاندارد سیاستی چارچوب یک اساس بر راهبردها

 چارچوب به توجه عدم و هستند؟ پابرجا یجهان سناریوهاي به توجه با راهبردها آیا اند؟ شده
 تغییراتی چه اساس این بر و کرده ایجاد هایی کاستی چه جهانی سناریوهاي و سیاستی استاندارد

 انرژي، المللی بین آژانس عضو کشورهاي اصلی هاي سیاست. شود ایجاد ملی سند در باید
 در کشور انرژي راهبرد ملی سند در مرتبط کلی راهبردهاي و سیاست هر تحقق الزامات
  . است شده ارائه) 10(جدول

   

 
)، چهارسوقی و 1392)، استادزاد(1394افروز( )، گل1395)، خانی و همکاران(1396فرد و همکاران( کاظمی. ١

، مهذب ترابی و )1390زوارحسینی()، 1391)، لشکربلوکی و همکاران(1391)، منظور و نیاکان(1391همکاران(
  ).1385) و شریف آزاده و اسماعیل نیا(1386، مزرعتی()1387عرب( )،1388)، عرب و  براتی مالیري(1390همکاران(

 کند و ایجاد می محیطی مختلف حاالت از گستره وسیعی در را کوچکی نسبتاً تأسف که است راهبردي پابرجا، راهبرد .2

  )Watts(2002)ارد(د درونی و بیرونی رخدادهاي برابر کمتري در پذیري آسیب
و در بر دارنده راهبردهاي اساسی بخش انرژي است و با استفاده  1420سند جامع مدیریت بخش انرژي کشور تا افق  .3

  هاي انرژي در این بازه و نگاه به وضعیت فعلی کشور در بخش انرژي، تدوین شده است. از روندهاي جهانی تغییرات حامل
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  الزامات آنهاالمللی انرژي و  صلی انرژي کشورهاي عضو آژانس بینهاي ا سیاست :)10جدول (

سیاست در  سند ملی راهبرد  راهبردهاي کلی مرتبط  با هر  الزامات  هاي اصلی سیاست
  *انرژي

. حفظ امنیت 1
تولید و عرضه 

  انرژي

  انرژي/ شرکت هاي نفتی امنیت صنعت
جذب سرمایه و توسعه ، (اعمال مالکیت ملی

 )حداقل کردن ریسک سیاسی ،تکنولوژي

 کنندگان(قیمت منطقی عرضه امنیت ،
  تضمین تقاضا)، سودآوري فعالیت

گري و ایجاد  فکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصديت - 2
ساختارهاي مناسب براي ایفاي وظایف حاکمیتی در بخش 

ور به ویژه صنعت نفت با تاکید بر اعمال حق انرژي کش
  حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع و ذخایر و صیانت از آن

. توسعه پایدار بر 2
مبناي بهبود امنیت 

نرژي، وکارایی ا
حفاظت از 

زیست و  محیط
  وري اقتصادي بهره

 هاي انرژي  اخصپایش و ارزیابی ش  
 قطعیت در قوانین و مقررات  رفع عدم  
  ستم متمرکز مدیریتی براي بخش سیایجاد

 انرژي 

 استقرار اقتصاد مدور و تجارت کربن 

 سازي عمومی  آموزش  و آگاه  
 ها  گذاري در زیرساخت سرمایه 

 هاي مدرن استقرار تکنولوژي   

ایجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع انرژي اولیه کشور از  - 3
اي نتایج طریق تعریف و استقرار زنجیره ارزش بر مبن

  محیطی سنجی فنی، اقتصادي و مالحظات زیست کانام
هاي اقتصادي در مناطق و سواحل و  گسترش فعالیت - 4

هاي صنعت نفت و گاز و  جزایر جنوبی با استفاده از ظرفیت
  بر مصرف آب در صنایع انرژين مدیریت همچنی

کاهش ضایعات و تلفات در بخش تولید، انتقال، توزیع و  - 6
  تانداردهاي ملی  مصرف انرژي تا سطح اس

  هاي انرژي با ارزش افزوده باالتر تبدیل و تولید حامل -13
رتقاي سازي سرمایه انسانی از طریق ا توانمند -17

  هاي کاري و آموزش مستمر هاي حرفه اي و مهارت آموزش
هاي  اي و آالینده خانهکاهش میزان انتشار گازهاي گل -19

  هاي انرژي املصرف انواع حناشی از تولید، انتقال و م

. توسعه بازار 3
انرژي در چارچوب 

  سیستم بازار

 سازي زدایی و خصوصی مقررات  
 تضمین سودآوري بخش خصوصی  
 ایجاد بازار رقابتی     

هاي  ابتی در زمینه تولید و عرضه حاملایجاد بازارهاي رق - 5
  انرژي

گذاري بخش  سعه مشارکت آحاد مردم در سرمایهتو -10
قانون اساسی با  44هاي کلی اصل  یاستانرژي در راستاي س

  هدف ارزش افزوده بخش انرژي

. تنوع سازي در 4
  حامل هاي انرژي

  اصالح قیمت هاي نسبی  با لحاظ آثار
  زیست محیطی

  توسعه انرژي هاي تجدید پذیر 

  توجه به متنوع سازي در سبد مصرف داخلی
 و سبد صادراتی انرژي

 جذب سرمایه و توسعه تکنولوژي  

  

  جهت ارجاع دقیق،  شماره هر راهبرد مطابق با سند ملی راهبرد انرژي کشور است.) *هاي پژوهش( ع: یافتهمنب
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   المللی انرژي و الزامات آنها هاي اصلی انرژي کشورهاي عضو آژانس بین سیاست ):10جدول (
  رژيراهبردهاي کلی مرتبط  با هر سیاست در  سند ملی راهبرد ان  الزامات  هاي اصلی سیاست

. مدیریت  5
  تقاضاي انرژي

 هاي انرژي واقعی کردن قیمت حامل 

 هاي  کار  حضور شرکت  و  طراحی ساز
  خدمات انرژي 

 هاي تشویقی در زمینه کارایی و  سیاست
  جویی در انرژي  صرفه

 ها و مقررات براي  بکارگیري دستوالعمل
  کاراحذف تجهیزات نا

 ریزي ملی  برنامه  

هاي مختلف  هاي انرژي در بخش حامل قیمت نسبیواقعی کردن  -1
  سال اول اجراي این سند و تداوم آن 5کننده حداکثر تا پایان  مصرف

صرف انرژي و سازي م جویی و بهینه ترویج و گسترش فرهنگ صرفه -9
  )ESCOهاي خدمات انرژي( حمایت از توسعه شرکت

بهبود کیفیت محصوالت و خدمات بخش انرژي متناسب با  -11
نت از حقوق متقابل مشتریان دهاي ملی در راستاي صیااستاندار
کنندگان با ایجاد نهادهاي تنظیم مقررات بخش انرژي(رگوالتوري  وعرضه
  انرژي)

. استفاده از 6
  هاي نو انرژي

  تضمین تقاضا و خرید  انرژي توسط دولت
 در کوتاه مدت

 رقابت(کارایی هزینه) در بلند مدت  
   ایجاد سیستم مالی حمایتگر 

 شارکت در ریسک  توسط دولت م  

  هاي تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست سازي فناوري انرژي تجاري -16

  . تحقیق و توسعه7

 هاي نو تحقیق در زمینه  انرژي  
 هاي بهتر  تولید تحقیق در زمینه روش، 

  انتقال و مصرف  انرژي  ،تبدیل
  تقویت دانش ملی از طریق تعامالت بین

  ل دانش و تکنولوژيالمللی در زمینه انتقا
  تحقق ارتباط متقابل پژوهش و صنعت و

  صنعت و بازار

  ارتقاي فناوري در تجهیزات و فرآیندهاي زنجیره انرژي -7
هاي کاربردي، تولید دانش فنی و تجاري  حمایت از گسترش پژوهش -14

  سازي فناوري هاي نوین
دیریت و اجراي طرح مطالعات جامع انرژي کشور با راهبري سازمان م -15

  ریزي کشور برنامه
بنیان و خدمات فنی و مهندسی  وسعه صادرات کاال و تجهیزات دانشت -18

  بخش انرژي

. افزایش تعامالت 8
هاي  و همکاري

  المللی بین

 گیري از  تدوین دیپلماسی انرژي و بهره
 موقعیت ژپوپلیتیک  انرژي  

 اي ایجاد هاب منطقه  
  گذاري ایجاد ساختار انگیزشی براي سرمایه

 خارجی

گیري موثر از موقعیت منطقه اي و جغرافیایی کشور براي خرید،  بهره -8
و برق در فروش، معاوضه، انتقال، فرآوري و ذخیره سازي نفت و گاز 

رد حداکثر سودآوري در تجارت اي با رویک بازارهاي داخلی و منطقه
  هاي انرژي با تاکید بر ارتقاي دیپلماسی انرژي   حامل

ح ساختار سازمانی و همچنین قوانین و مقررات جاري بخش انرژي اصال -12
متناسب با استانداردها و شرایط روز با تاکید بر حداکثر سازي مبادالت 

تجاري، عملکردهاي بهینه اجرایی و توسعه اي در سطح بین الملل و افزایش 
  گذاري جذابیت سرمایه

  ره هر راهبرد مطابق با سند ملی راهبرد انرژي کشور است.)جهت ارجاع دقیق،  شما *(هاي پژوهش منبع: یافته
   

 طراحی سناریو ریزي برنامه بر مبتنی کشور انرژي راهبرد ملی سند که دهد می نشان ها بررسی
 کشور انرژي کلی راهبردهاي در بازنگري موجود هاي قطعیت عدم به توجه با بنابراین است نشده
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 هاي حامل در سازي تنوع زمینه در طرفی  از. است ناپذیر اباجتن سناریو ریزي برنامه اساس بر
 درو  نشده عرضه راهبردي کشور صادراتیچه در سبد  و داخلی مصرف سبد درچه  انرژي
 به توجه بجز نیز است امروز دنیاي در انرژي گذاري سیاست محور که نو هاي انرژي مورد

 و تولید امنیت حوزه در بعالوه. است نشده ارائه دیگري راهبرد مربوطه هاي فناوري سازي تجاري
 و موجود تاسیسات نوسازي جهت خارجی تکنولوژي و سرمایه جذب نیازمند که انرژي عرضه
 امنیت در حوزه و بوده ملی حاکمیت گذار سیاست اصلی نگرانی است جدید گذاري سرمایه
بر . شود نمی شاهدهم راهبردي گذاران سرمایه سیاسی و اقتصادي ریسک کاهش و انرژي صنعت

 در شده ذکر سیاستی محور هشت مبناي بر کشور انرژي راهبردي سند در بازنگرياین اساس 
  .است ناپذیر اجتنابیک  هر الزامات و) 10(جدول

هاي  مشخصه) 11در جدول ( ،در هر سناریوفضاي متصور  مبنايجهت ارزیابی راهبردها بر
 در دنیاي) 11( اساس جدولبر  شده است. هئاراصه طور خال به انرژي  جهانی سناریوهاياصلی 

جهان و ثبات سیاسی  ،تجارت جهانی ،در سناریو جازمدرن متصور بازار  رقابتی با تسلط مکانیسم
موقعیت ژئوپلتیک دهد. بنابراین با توجه به  خاورمیانه را تحت تاثیر قرار می منطقهبه ویژه 

اري خارجی فراهم است. رشد اقتصادي و گذ سرمایهها، امکان جذب  کشورو رفع تحریم
امکان فضاي باز و رقابتی جهانی  و شود می منجر به افزایش تقاضاي انرژيتجارت جهانی انرژي 

کار  ش نیرويآموز ،رود، استقرار و تبادل تکنولوژيالمللی، و هاي خصوصی و بین جذب سرمایه
 ضایعات تولید، توسعه صادرات، کاهش سازد. بنابراین رشد و ارتقاي سرمایه انسانی را فراهم می

انرژي دور از  زنجیره هايدر فرآیند فناوري و ارتقاي تلفات، بهبود کیفیت محصوالت و
منابع مالی دولت آزاد  بخشی از المللی بین گذاري بود. با تسهیل جذب سرمایه  نخواهددسترس 
  شود.  میذاري گ سرمایهمحیطی و آموزشی  ، زیستهاي اقتصادي در زیرساختشده که 
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  هاي کلیدي سناریوهاي جهانی انرژي ویژگی ):11جدول (
  سناریو هاردراك  ناتمام سناریو سمفونی  سناریو جازمدرن  ویژگی کلیدي

  
  

  ابزارها براي اقدام
  

 ) هزینه کارایی(رقابت

R&D خصوصی و دولتی 

  خصوصی هاي شرکت
 خصوصی گذاري سرمایه

  کار کاراتر هزینه  و هاي کسب مدل
  هاي اختیار دهنده سیاست

  نوآوري دیجیتالی

  ریزي جامع و بلندمدت  برنامه
  هاي خصوصی و دولتی شرکت
  گذاري در زیرساخت ها سرمایه

کار سازگار   و  هاي کسب مدل
  محیطی  زیست
  ها و سوبسیدها مالیات

  نوآوري و انتقال تکنولوژي

 مقررات

 بخشی و ملی ریزي برنامه

  دولتی هاي شرکت
  اري عمومیگذ سرمایه

  هاي کسب و کار محلی مدل
  تکنولوژي محدود محلی

  هاي امنیت محور سیاست

محرك   نیروهاي
  عملکرداقتصادي

  اقتصاد باز 
  انقالب دیجیتال
  ها آموزش مهارت

  اقتصاد هوشمند
  اقتصاد مدور

  توسعه متوازن بلندمدت

  متنوع سازي اقتصاد ملی
  تخصصی شدن داخلی 

  توسعه با محتواي محلی 

گیري  امل شکلعو
سیستم حکمرانی 

  المللی بین

  انتقاالت منطقه اي
اجتماعی(مردم،  -اتصال اقتصادي

صنایع و رهبران سیاسی) در 
  فرآیند جهانی شدن

  انسجام منطقه اي
  همکاري قوي جهانی 

  تاکید بر دیپلماسی 

  و اقتصادي هاي سیستم گسیختگی
  سیاسی

  پیمان هاي متوازن کننده قدرت
  ي و امنیت انرژينگرانی اقتصاد

نیروهاي پیشران 
  تغییرات اقلیمی

  هاي با کربن پایین پشتیبانی فناوري
هاي  هاي انرژي پشتیبانی پروژه

  تجدیدپذیر
  کارایی انرژي  بکارگیري مشوق

  حمایت و پشتیبانی محلی
  ارائه چارچوب اقدام واحد جهانی

  انتقال تکنولوژي

هاي تجدیدپذیر  هاي انرژي پروژه
  امنیت انرژيبا محوریت 

  هاي اقتصادي  کاهش فعالیت

  هاي پژوهش یافته: منبع
  

محیطی و  هاي زیست اي با تمرکز بر اولویت فزاینده جهانی و منطقه  هاي دنیایی با همکاري
از نوآوري نهادهاي جهانی گرفت که شکل خواهد ناتمام سمفونیکارایی انرژي در سناریو 

ر کشورهاي در حال توسعه ها د گذاري در زیرساخت ولوژیکی، انتقال فناوري و سرمایهتکن
ها،  سازي زیرساخت راستاي بهینهدر  ،هاي موجود وجه به پتانسیلبا ت کنند. بنابراین حمایت می

هاي حوزه انرژي  سازي فناوري دي در ایجاد و تجاريکاربرهاي  بهبود ظرفیت تولید و پژوهش
اقدام سیاستی در الملل از  سیستم حکمرانی بین تتوجه به حمای شود.  با فرصت مناسبی فراهم می

و توسعه سازي مصرف  برقی و یابد هاي پاك توسعه می استفاده از انرژي زمینه تغییر اقلیم
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هاي بادي و خورشیدي  رژيپذیر، عرضه انرژي اولیه را به سمت توسعه انهاي تجدید انرژي
محیطی و آثار  هاي زیست هزینه ،هاي ملی و جهانی کنار سیاستها دربازار کند. متحول می

و جذب   کنند. با واقعی کردن قیمت ت میکردن قیمت انرژي حمای یواقع جهت را خارجی
محرك  شود که دولتی و خصوصی آزاد میتحقیق و توسعه گذاري خارجی منابع براي  سرمایه

  هاي نوین است. تولید و تجاري سازي فناوري
توانند مانعی جدي براي  هاي سیاسی نمی محدودیت تمامنا سمفونیو  جازمدرندر دو سناریو 

باالي   دنیایی جدید با ویژگی تنش هاردراكدر سناریو دستیابی به اهداف ملی انرژي باشند اما 
گذاري،  افزایش ریسک سرمایه گیرد که در این فضا  تیکی در کانون اصلی توجه قرار میژئوپل

 اقتصادهاي جهانی  کند. با کاهش همکاري هدید میالمللی را ت نگذاران خصوصی و بی سرمایه
. در این گیرد اي شکل می هاي محلی و منطقه ستیابی به منابع مالی و تکنولوژيملی بر مبناي د

اثیر منابع شرایط دستیابی و حفظ سهم در بازارهاي جهانی انرژي دشوار است که با توجه به ت
گذاري در  مومی کشور نه تنها امکان سرمایهعهاي انرژي در بودجه  حاصل از فروش فرآورده

آموزي نیروي کار،  شود بلکه آموزش و مهارت هاي آموزشی و اقتصادي مختل می زیرساخت
هاي نوین با کربن کمتر نیز از  ال تکنولوژي و دستیابی به فناوريارتقاي سرمایه انسانی، انتق

شود به  رژي دچار اخالل میمنابع عرضه ان دسترس خارج است که از یک سو عرضه و تنوع
د هاي فسیلی و تمرکز بر تولی راي تقاضا همچنان وابسته به سوختکه ترکیب انرژي اولیه ب طوري

هاي  هاي انرژي ذاري، ایجاد و تجاري سازي فناوريگ داخلی است. از سوي دیگر سرمایه
منیت انرژي پذیر تنها با محوریت ادیدهاي تج ذیر خارج از دسترس است، به انرژيپتجدید

و تنها در حد قوانین ی در جذب منابع شکست خورده محیط هاي زیست شود و اولویت توجه می
  مانند.  باقی می

شور سند ملی راهبرد انرژي ککلی وضعیت پاربرجایی راهبردهاي فوق هاي  بر اساس تحلیل
بر . تاس) 12به شرح جدول (جهت تحقق اهداف سیاستی انرژي در فضاي سناریوهاي جهانی 
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) در هشت محور سیاستی اصلی حوزه انرژي فقط در حوزه تحقیق و توسعه 12اساس جدول (
در  کهاین تر مهم شود. دو راهبرد پابرجا داریم و در هفت حوزه دیگر راهبرد پابرجا مشاهده نمی

  راهبردي اندیشیده نشده است.  هیچ گذاري  فضاي سناریو هاردراك در پنج محور اصلی سیاست
 

  هاي مختلفقق اهداف سیاستی انرژي در سناریووضعیت پاربرجایی راهبردها جهت تح ) :12ل(جدو

  هاي اصلی سیاست

شماره   *یوشماره راهبرد قابل کاربرد در فضاي هر سنار
 دراهبر

پاربرجا 
*  

  هاردراك  ناتمام سمفونی  جازمدرن

  -   2  2  -   . حفظ امنیت تولید و عرضه انرژي 1
مبناي بهبود امنیت وکارایی  . توسعه پایدار بر2
وري  نرژي، حفاظت از محیط زیست و بهرها

  اقتصادي
3-4 -6 -13-17  3-4 -6 -17-19   -   -  

  -   -   10  10-5  . توسعه بازار انرژي در چارچوب سیستم بازار3
  -   -   -   -   . تنوع سازي در حامل هاي انرژي4
  -   11  9-1  9-1  . مدیریت تقاضاي انرژي5
  -   -   16  16  ي نوها . استفاده از انرژي6
  15-14  15-14  18- 15-14-7  18- 15-14-7  . تحقیق و توسعه7
  -   -   12  12-8  المللی هاي بین همکاري . افزایش تعامالت و8

  )است) 10( و جدولراهبرد انرژي  دها بر اساس شماره آنها در سند ملی+ شماره راهبر(هاي پژوهش : یافتهمنبع
 

 سیاستی هاي و توصیهگیري  نتیجه .6

هدف اصلی این مقاله بررسی راهبردهاي کلی سند ملی راهبرد انرژي کشور بر مبناي 
در این راستا سه  سناریوهاي شوراي جهانی انرژي و در چارچوب مفهوم راهبرد پابرجا است. 

بر اساس یک چارچوب سیاستی ، آیا راهبردها سوال اول گرفت.قرارمورد ارزیابی  سوال اساسی
دهد سند ملی راهبرد  نشان می نتایجریزي سناریو طراحی شده اند؟  اي برنامهاستاندارد و بر مبن
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وقوع هر یک از سناریوهاي  و ریزي سناریو طراحی نشده استانرژي کشور مبتنی بر برنامه
ریزي آن نتایج نامعلومی درپی عدم برنامه که  ثیر متفاوتی بر کشور خواهد گذاشتجهانی تأ

حفظ  راهبرد انرژي کشور با چارچوب سیاستی استاندارد(شاملخواهد داشت. مقایسه سند 
، توسعه پایدار بر مبناي بهبود امنیت وکارایی انرژي، حفاظت از امنیت تولید و عرضه انرژي

وري اقتصادي، توسعه بازار انرژي در چارچوب سیستم بازار، تنوع سازي در  زیست و بهره محیط
هاي نو، تحقیق و توسعه و افزایش  ي، استفاده از انرژيهاي انرژي، مدیریت تقاضاي انرژ حامل

دهد که در سند ملی راهبرد انرژي کشور در  نشان می المللی) نیز هاي بین تعامالت و همکاري
هاي نو که محور  هاي انرژي راهبردي ارائه نشده و در مورد انرژي سازي در حامل حوزه تنوع

هاي مربوطه  سازي فناوري یز بجز توجه به تجاريگذاري انرژي در دنیاي امروز است ن سیاست
راهبرد دیگري ارائه نشده است. در حوزه امنیت تولید و عرضه انرژي نیز که نیازمند جذب 

گذاري جدید است  سرمایه و تکنولوژي خارجی جهت نوسازي تاسیسات موجود و سرمایه
نرژي وکاهش ریسک گذار حاکمیت ملی بوده و براي امنیت صنعت ا نگرانی اصلی سیاست

  شود. گذاران راهبردي مشاهده نمی اقتصادي و سیاسی سرمایه
ها نشان  بررسیبا توجه به سناریوهاي جهانی پابرجا هستند؟ آیا راهبردها  ،وال دومس 

جا در هشت محور سیاستی مذکور فقط در حوزه تحقیق و توسعه دو راهبرد پابر دهدکه می
تر اینکه در فضاي سناریوي  شود و مهم د پابرجا مشاهده نمیراهبرداریم و در هفت حوزه دیگر 

گذاري راهبردي اندیشیده نشده است. به  هاردراك در پنج محوراز هشت محور اصلی سیاست
شرایط جهانی متصور در سناریوي ، استراهبرد صرفاً دو راهبرد پاربرجا  19  در بینکلی  طور

جه قرار نگرفته و در دو سناریوي جازمدرن و هاردراك در راهبردهاي انرژي کشور مورد تو
گیري از آنها  هاي قابل توجهی وجود دارد که راهبردهاي الزم براي بهره ناتمام فرصت سمفونی

شود ضمن تعدیل  محور سناریو جازمدرن پیشنهاد میفضاي بازارارائه نشده است. با توجه به 
هاي مدرن  گذاري و تکنولوژي ایهالمللی با محوریت جذب سرم تعامالت بین ،ریسک سیاسی
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هاي نفتی براي امنیت تولید و عرضه انرژي صورت پذیرد. در فضاي سناریو  شرکت
بدیل جهت  هاي نو فرصتی بی هاي حمایتگر جهانی براي توسعه انرژي ناتمام نیز سیستم سمفونی

ع بخشی به هاي پاك و تنو المللی با محوریت توسعه انرژي اي و بین توسعه تعامالت منطقه
تر بعد از بازنگري راهبردها اجراي آنها توسط ابزارهاي در  هاي انرژي است. مسئله مهم حامل

 ریزي دسترس هر سناریو است، ابزارهاي در اختیار دولت در سناریو هاردراك(مقررات، برنامه
 هاي امنیت محور) به گذاري عمومی، تکنولوژي محدود محلی و سیاست بخشی، سرمایه و ملی

ریزي جامع و بلندمدت و نبود  دلیل بروکراسی ناکارآمد، بخش خصوصی ضعیف، فقدان برنامه
نهاد متولی مشخص در ایران چندان کارا نخواهند بود. این مسئله تنها مختص سناریو هاردراك 

خصوصی و  تحقیق و توسعه نیست بلکه ابزارهاي مطرح در فضاي سناریو جازمدرن(رقابت،
گذاري در  ناتمام(سرمایه سمفونی و هاي اختیاردهنده) یجیتالی و سیاستدولتی، نوآوري د

ریزي جامع و بلندمدت) نیز بنا به دالیل  ها و سوبسیدها و برنامه ها،  بکارگیري مالیات زیرساخت
  کرد.  مذکور به صورت کارا عمل نخواهند

هایی  چه کاستیعدم توجه به چارچوب استاندارد سیاستی و سناریوهاي جهانی وال سوم، س
بازنگري در سند  پاسخ  درایجاد کرده و بر این اساس چه تغییراتی باید در سند ملی ایجاد شود؟ 

راهبردهاي  ناپذیر است. اي هشت محور سیاستی مذکور اجتنابملی راهبرد انرژي کشور بر مبن
د و بر این ها و تهدیدهاي متصور در هر سناریو بازنگري شون بر اساس فرصتباید  نیز موجود

اصالحات جدي در ساختار اساس طرح جامع انرژي کشور تدوین و براي اجراي کارآمد آن 
هاي الزم  قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرد. در این راستا طراحی سازوکار بروکراسی و

کمک بهبود کارایی و تلویحاً  هاي خدمات انرژي با هدف گیري از شرکت جهت توسعه و بهره
، ایجاد سیستم پایش و ارزیابی اطالعات انرژي کشور و مکانیسم حقوقی امنیت انرژيبه حفظ 

یک متولی مشخص با قابلیت تجمیع منابع براي اجراي  و جهت مذاکرات و ترتیبات نهادي
  ي است.راهبردها ضرور
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  منابع.7
  الف) فارسی

جدیدپذیر از کل هاي ت بینی بلندمدت سهم بهینه انرژي پیش ،)1392علی حسین( ،استادزاد
هاي  مجله پژوهش ،)1387-1420انرژي در قالب یک الگوي رشد پایدار: مورد ایران(

 .2-28، صص1شماره  ،سال یکم ،ریزي و سیاستگذاري انرژي برنامه

 ،)1391(قطرى زاده رجب على و مهدى معمارپور، مهرداد، رحمتى، کمال، سید چهارسوقى،
 از استفاده با "کشور انرژى مدیریت هاى راهبرد یابىارز " و انرژى حوزه در پژوهى آینده

 .5- 33 صص ،4 شماره ششم، سال ،مدیریت بهبود ،"سناریو ریزى برنامه"

ه مدل مدیریت تامین انرژي ئارا، )1395اسماعیل و مهدي بانشی( ،فالحی ،محمدسعید ،خانی
سال  ،قتصاد انرژي ایرانپژوهشنامه ا ،محیطی اقتصادي و زیست ،در ایران بر اساس معیارهاي فنی

 .29-60، صص18شماره  ،پنجم

ها  تژيه فرآیندي به منظور ارزیابی استرائارا ،)1392سیدکمال چهارسوقى( ومهرداد ، رحمتی
 .، ایرانآینده پژوهیی اولین همایش مل ،ریزي سناریو استفاده از برنامه با

زي مصرف انرژي در ایران و سا ها و راهبردهاي بهینه چالش ،)1390( ابراهیم ،زوارحسینی
 .27-56، صص 4شماره  ،14دوره  ،نشریه انرژي ایران ،جهان

 1395، سال شوراي عالی انرژي ،سند ملی راهبرد انرژي کشور

هاي مدیریت  ارزیابی تاثیر سیاست ،)1385( نیا محمدرضا و علی اصغر اسماعیل ،آزاده شریف
انرژي در کشور با استفاده از مدل یکپارچه جویی مصرف  تقاضا(قیمتی و غیرقیمتی) بر صرفه

 .19- 32، صص7شماره  ،اقتصاد و مدیریت ،انرژي

، مرکز امع انرژي در کشورهاي ج هاي مربوط به تدوین سیاست طرح ارزیابی علل ناکامی
 . 1395 بهمنهاي زیر بنایی و امور مجلس،  مجلس، معاونت پژوهش هاي پژوهش
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سازي  وین تجربیات کشورهاي دنیا در زمینه بهینهگردآوري و تد ،)1387قاسم( ،عرب
 .المللی انرژي موسسه مطالعات بین ،مصرف انرژي

هاي انرژي ایران با  مقایسه تطبیقی سیاست ،)1388مالیري( قاسم و عقیل براتی ،عرب
، هفتمین همایش ملی انرژي ،المللی انرژي هاي انرژي در کشورهاي عضو آژانس بین سیاست

 .ملی انرژي جمهوري اسالمی ایران تهران، کمیته

 جمهوري اسالمی ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

هاي  ، مروري بر نقش منابع انرژي)1396لیال و فرامرز افشارطارمی( ،ناجی ،شعله ،فرد کاظمی
، شماره اول ،ل چهارمسا ،هاي تجدیدپذیر و نو فصلنامه انرژيتجدیدپذیر در توسعه پایدار، 

 34-43صص 

 ،ئوپلیتیک انرژي بر امنیت ملی جمهوري اسالمی ایراننقش ژ، )1394محمد( ،افروز گل
 .199-224، صص شماره سوم ،دوره چهارم ،فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی

 حمیدي محمدرضا و سیدمحمود حسینی، سیدحمید، حسینی، خداداد مجتبی، لشکربلوکی،
 مدیریت ااندیشه ترکیبی، رویکرد از استفاده با پابرجا راهبرد فرآیندي مدل طراحی ،)1391(زاده

 .121-151 صص ،)12پیاپی دوم( شماره ششم، سال راهبردي،

)، امنیت انرژي، دو روي یک سکه: امنیت عرضه و تقاضاي انرژي، 1386مزرعتی، محمد(
 .71-87ص، ص13فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي، سال چهارم، شماره 

انداز بررسی تطبیقی پیش بینی هاي چشم )، 1393و روح اهللا کهن هوش نژاد(منظور، داوود 
 .129-145، صص 1، شماره 17ه انرژي ایران، دوره ، نشریجهانی انرژي

هاي تجدیدپذیر در کشور: موانع و  توسعه انرژي، )1391داوود و لیلی نیاکان( ،منظور
 .1-15، صص 3شماره  ،15دوره  ،نشریه انرژي ایران، راهبردها
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بررسی نقش و الزامات فعالیت  ،)1390فرد( امیر و مونا وثوقی ،نژاد دودابی ،سعید ،ترابی مهذب
هشتمین همایش  ،وري مصرف انرژي کشور هاي خدمات انرژي در افزایش بهره شرکت

 .1-13صص  ،لمللی انرژي  ا بین
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