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  مقدمه

سابقه است.  المللیبینو  در تعیین رفتار و سیاست کشورهای مختلف در سطح ملی مؤثرنیاز به انرژی یکی از مهمترین مسائل 

که انرژی بهه عنهوان موتهور محهرا فراینهد      زمانی ،گرددمیبه دوران پس از انقالب صنعتی بر راتژیکاین میزان از اهمیت است

المللهی و داخلهی متوهاوت در ارتبها  بها      مطرح گردید. بسته به شهرای  بهین   ،و بعدتر فرایند مدرنیزاسیون و رشد ،صنعتی شدن

 تأمینانرژی مورد نیاز خود اتخاذ کرده اند. اهمیت  تأمینه متواوتی معطوف ب هایسیاستکشورها هم  ،دسترسی به منابع انرژی

ههای  مهمترین توضهیح تحلیلهی را بهرای پدیهده     ،انرژی محور هایسیاستجاست که گاه همین انرژی در دنیای مدرن تا بدان

گرفته در سه  های صورتبسیاری از اندیشمندان جهان، اغلب جنگ آورند.تاریخی مثل جنگ و صلح و استعمارگری فراهم می

 تهأمین  روزافهزون مقولهه   دهه اخیر از جمله جنگ عراق و کویت و حضور نظامی امریکا در افغانستان و عراق را ناشی از اهمیت

 دانند. در دنیای صنعتی امروز می انرژی

های ملی انرژی خود بندی استراتژی یا راهبردتمام موارد باال موجب شده است که بسیاری از کشورها در صدد تدوین و اولویت

علهم و  ههای اتتصهادی،   ههای دیگهر از جملهه حهوزه     هها در حهوزه  بربیایند. چنین اولویت بندی استراتژیکی معموال بر رفتار آن

راهبردی حوزه انرژی معموال شامل مجموعهه   مسائلاست.  مؤثر، دیپلماتیک، امنیتی و نظامی حمل و نقل صنایع و ،تکنولوژی

تعیهین بازارههای   »، «اندازی منابع جدید تولید انهرژی گسترش و راه »، «نوع منابع تولید انرژی» مرتب  باپیچیده ای از مباحث 

های پیشرفته و مدت بر فناوری های بلندمدت و کوتاهگذاری سرمایه»و « هاگذاری بر روی آنهدف خارجی و داخلی و سرمایه 

لمللی اای، شرای  و رواب  بین ای محیطی نظیر موتعیت جغرافیایی و منطقهباشند که مستقیما متاثر از پارامترهمی« کم مصرف

  .گیرندهای زیست محیطی ترار میو محدودیت مسائلو نهایتا 

جمهوری اسالمی ایران از لحاظ دسترسی به ذخایر انرژی و تهرار گهرفتن در چههارراه انهرژی      موتعیت استراتژیک ،در این بین

اهمیهت وجهود    ،المللیهای بینهای سیاسی و وجود تحریمگیریجهت ،  خاص همچون جمعیت باالجهانی بعالوه برخی شرای

ههای  هها و پیچیهدگی  تهداخل  ،بروکراتیکغلبه ساختارهای  ،مضاعف مینماید. در مقابل چنین نگاه راهبردی در بخش انرژی را

بنحویکهه   ،یکهردی را بهه شهدت دشهوار نمهوده انهد      اتخاذ چنین رو ،سازمانی و نیز وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نوتی

 . اندبازمانده مطلوب های مکرر و الزامات تانونی متعدد در این زمینه برای سالیان متمادی از رسیدن به نتیجهتالش

تنهها بهر    ،هیچ عنوان بتنهایی مدعی و مترصد حل این معضل تاریخی نیسهت بلکهه در فرصهت کوتهاه موجهود     ه ب ،این نوشتار

ساز ارتقای سطح مباحث سازنده در پنل وسیله زمینهآوری و تحلیل اسناد از پیش تهیه شده ملی تمرکز نموده است تا بدینجمع

این متن بهه عمهد از    ،اری عمومی در ایران گردد. بنا به درخواست برگزارکنندگان این کنورانسذانرژی اولین کنورانس سیاستگ

استراتژیک حوزه  مسائلناب ورزیده است و در مقابل درصدد ارائه تصویری کالن از اهم ورود به مباحث تکنیکی و تئوریک اجت

 باشد.انرژی در برابر سیاستگذاران و سیاست پژوهان این حوزه حیاتی در کشور می
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 روندهای آتی وعمده انرژی بخش استراتژیک جایگاه

 2سهازی و نرمال 3زداییسیاست ،2سازیخصوصی ،3دسازیهای اخیر در جهت آزاهای صورت گرفته در دههبرخالف تمام تالش

باشهد. بهر اسهات نتهای      تحوالت اخیر همچنان نشانگر حوظ و ارتقای نقش انرژی بعنوان کاالیی استراتژیک می ،بخش انرژی

ابع فسهیلی  درصد افزایش خواهد یافت و من22  حدود به میزانمتوس   ،2232انجام شده، تقاضای انرژی اولیه تا سال  مطالعات

درصد از سبد انرژی جهان را به خود اختصاص خواهند داد کهه در ایهن بهین     12حدود شامل نوت، گاز و ذغال سنگ همچنان 

 تهأمین دههد کهه   خواهد بود. این روند نشان می 2232درصد سبد انرژی جهان در سال  23سهم نوت و گاز به تنهایی بیش از 

با نتای  منتشرشده مطالعات  ،خواهد داشت. بعنوان نمونه این روند کالن المللیبین هایسیاستانرژی، جایگاه حساسی در آینده 

سهازمان کشهورهای    IEA - -المللهی انهرژی   آژانهس بهین  المللی در حوزة انرژی شهامل  چهار مرجع معتبر و شناخته شده بین

 3جهدول   .نیهز تطهابق دارد   EIA- یکها و ادارة اطالعات انهرژی آمر  - BP-شرکت نوت بریتانیا -OPEC– صادرکننده نوت

 .ای نمایش داده استخالصه این مطالعات را بصورت مقایسه

درصد رشد نموده و اگرچه تقاضای  22تا  2232الی  2222های تقاضای انرژی اولیه بین سال دهد کهنشان می IEA مطالعات

 .نوت خام همچنان جایگاه اول خود را حوظ خواهد کردگاز طبیعی از لحاظ تدر مطلق رشدعددی بیشترین مقدار را داراست ولی 

با این وجود، سهم نوت از مصرف انهرژی   .یابدتقاضای جهانی نوت به آهستگی افزایش می «سیاستگذاری جدید»در سناریوی 

در سهال   درصد 22اما سهم بازار کشورهای اوپک از  .کندسقو  می 2232درصد در سال  27درصد امروز به  33اولیه جهانی از

درصد خواهد  3/7 تقاضای جهانی گاز در همین بازه به رشد متوس  ساالنه  .یابدافزایش می 2232درصد در سال  23به  2232

 .گازهای غیرمتعارف نقش مهمتری در آینده خواهند داشت و رسید

ش خواههد یافهت.   درصهد افهزای   23حهدود   2232مجموع تقاضا برای مصهرف انهرژی تها سهال      OPEC ، در سناریوی اصلی

 12نیز همچنهان   2232تا سال  ،دهنددرصد از عرضه انرژی اولیه را به خود اختصاص می 17اکنون های فسیلی که همسوخت

میلیون بشکه در روز افزایش خواهد  32به  2232خام اوپک تا سال تولید نوت درصد از سهم جهانی را در اختیار خواهند داشت.

گازطبیعی ههم از   کند.رسد که چندان فرتی با سطح فعلی آن نمیدرصد می 36به  2232خام تا سال یافت. سهم اوپک از نوت

 درصد میرسد.  22درصد فعلی به  23خام سریعتر رشد خواهد نمود و سهم آن از سنگ و هم نوتزغال

بها ایهن    .کنهد رصد رشد مید 23به میزان  2232الی  2221مصرف جهانی انرژی از سال  ، EIA در سناریوی اصلی همینطور

 کننده انرژی جهان باتی بمانند.مینأهای فسیلی همچنان به عنوان مهمترین تشود سوختبینی میپیش ،وجود

                                                           
3 Liberalisation  

2 Privatisation  

3 De-politicisation  

2 Normalisation  
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سال آینهده   22در طی  »درصد بوده و احتماال 22سال گذشته  22رشد مصرف انرژی اولیه جهانی در طی BP طبق مطالعات 

کنهد و سههم   آهسته تغییر شهکل پیهدا مهی    «مدت سبد سوخت نسبتاًر درازبه عمر ذخایر، دبا توجه  درصد خواهد بود. 32حدود 

یابد مدت کاهش میسهم نوت در دراز ،یابد. بعکسشدن نوت و زغال سنگ افزایش میهای غیرفسیلی با توجه به گرانسوخت

افزایش یابد  OPECکه اهمیت کشورهای  شودبینی میپیش  یابد. بر همین اساتکه سهم گاز به تدری  افزایش میدر حالی

 خواهد رسید . 2232در سال  26به % 2232در سال   22از تولید جهانی از % OPECو سهم کشورهای 

  از چارچوبهای زیر پیروی خواهند کرد رسد عمده روندهای آینده انرژی در جهان محتمالًبنظر می ،بطور خالصه

  روند مصرف انرژی همچنان فزاینده خواهد ماند، با توجه به رشد جهانی جمعیت و درآمد.  

 نوت کمترین رشد را در بهین  مانند. کننده انرژی جهان باتی میمینأهای فسیلی همچنان به عنوان مهمترین تسوخت

 یابد ولی همچنان مهمترین منبع تامین انرژی باتی خواههد مانهد.  ها داشته و در درازمدت سهم آن کاهش میسوخت

بینهی  یابد و آینده روشنی نسبت به افزایش عرضه آن وجهود دارد. پهیش  ز در درازمدت به تدری  افزایش میمصرف گا

 که تقاضای زغال سنگ در حدود سطوح فعلی باتی بماند. شودمی

 زیسهتی و همینطهور لهزوم    ههای محهی   های فسیلی به ویژه نوت و افزایش نگرانیثبات تیمت سوختبا توجه به عدم

اگرچه  ،سریعترین رشد را در تمامی انواع انرژی خواهند داشت های تجدیدپذیرانرژی ،ی به سبد منابع انرژیبخشتنوع

علهی رغهم اثهرات حادثهه     ای ههم  محدود خواهد بهود. انهرژی هسهته    سهم آنها در مقایسه با سایر منابع انرژی نهایتاً

 .تحت چنین شرایطی تابلیت رشد و توسعه دارد ،فوکوشیما در ژاپن

  ،ههای نوتهی، نوهت فهوق سهنگین،       تولید از منابع غیر متعارف نوتی شامل ماسهه با افزایش تیمتهای جهانی نوت خام

سنگ به مایع و تبدیل گاز به مایع اتتصادی خواهد شد و از اهمیت بیشتری برخوردار های زیستی، تبدیل ذغال سوخت

 خواهد گردید.

 عمده انرژی در جهان تغییر خواهد کرد و کشورهای نوظههور اتتصهادی  های آینده ترکیب مصرف کنندگان طی دهه، 

به دلیل رشد باالی اتتصادی نقش بسزایی در تقاضای جهانی انرژی خواهنهد داشهت. در طهرف     ،در شرق آسیا عمدتاً

 با افزایش سهم و تولید کشورهای عضو اوپک، نقش این سازمان از اهمیت بیشتری برخهوردار خواههد شهد و    ،عرضه

 های فسیلی جهان برعهده خواهد داشت.انرژی تأمینای در همچنان منطقه خاورمیانه نقش عمده
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 )3322 ،)منبع: گزارش معاونت راهبردی ریاست جمهوری در سناریوهای مختلف 5302عرضه و تقاضا و سهم انواع انرژی در سال   :۱جدول 

 

سناریوهای مختلفدر  5302 تقاضا و سهم انواع انرژی در سال عرضه و  

 عنوان

 سناریوهای آژانس

 IEAالمللی بین

 سناریوی

OPEC 

وزارت انرژی 

 آمریکا

EIA 

 BPشرکت 

 روند موجود* روند موجود 222سناریوی  روند موجود
 روند موجود

 (2232)سال 

 عرضه کل انرژی

 )معادل میلیون بشكه نفت خام روزانه(
0.563 5996. 02269  00۱63 

 سهم انواع

 ابعمن

 )درصد(

 5.69 5960 5263 5.63 5962 نفت

 5.65 5563 5260 5565 5۱65 گاز طبیعی

 53 5365 5262 ۱.63 596۱ زغال سنگ

 .6. 63. 60. ۱۱63 263 ایهسته

 69.  569 .06 563 آبی

 65. **۱365 .26 ۱963 ۱۱62 تجدیدپذیر

 باشند.اعداد این ستون تقاضای انرژی می - *
 های آبی و تجدیدپذیر است.مجموع انرژی این عدد -**

 

 

 

 

 

 

 

 

 )3322 ،)منبع: گزارش معاونت راهبردی ریاست جمهوری نیاز انرژی آینده تأمیندر  OPEC : پیش بینی نقش۱نمودار 
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 )3322 ،)منبع: گزارش معاونت راهبردی ریاست جمهوری 5302سناریوی سهم حاملهای مختلف در : 5نمودار 

 ر سیاستگذاری انرژی ها دنقش دولت

گردد. انهرژی بهه عنهوان    میبه دوران پس از انقالب صنعتی بر اری انرژیذسابقه تاریخی بحث در باب نقش دولت در سیاستگ

ها بهوده اسهت. بسهته بهه     همواره محور تمرکز و حساسیت دولت ،و بعدتر فرایند مدرنیزاسیون و رشد ،شدنموتور فرایند صنعتی

متواوتی معطوف بهه   هایسیاستها هم دولت ،داخلی متواوت کشورها در ارتبا  با دسترسی به منابع انرژی و المللیبینشرای  

انرژی  هایسیاستجاست که گاه همین انرژی در دنیای مدرن تا بدان تأمیناند. اهمیت انرژی مورد نیاز خود اتخاذ کرده تأمین

آورند. از منظر تئوریهک  اریخی مثل جنگ و صلح و استعمارگری فراهم میهای تمهمترین توضیح تحلیلی را برای پدیده ،محور

های فلسوه و اتتصهاد سیاسهی و   یکی از موضوعات کالسیک و اصلی مورد بحث در حوزه ،رابطه بین دولت و بخش انرژی ،هم

 اری عمومی است.ذهمینطور سیاستگ

انرژی  هایسیاستاست و  آورده فراهم را ظرینعی از مباحث این حوزه همواره زمینه مناسبی برای طرح مجموعه وسی ،در واتع

ههای  منافع سیاسی و تجهاری و نیهز توانمنهدی    ،های اجتماعیارزش ،های مبناییدهنده تقابل توکرات و ایدهتا حدودی بازتاب

میزان دخالت دولت  ،نقش سیاسی اجتماعی ،های متواوت در باب جایگاهاند. از همین روست که دیدگاهفناوری محسوب گردیده

 واجتمهاعی  سیاسهی  ترکالننظر عمیق و مدخلی برای طرح مباحث همواره موضوع اختالف ،و چگونگی حکمرانی بخش انرژی

 .است بوده

رسد در جهان کشوری نباشد که دولت آن در بخش انرژی در سطوح متوهاوت دخالهت نداشهته باشهد. ایهن      رو به نظر میاز این

 مسهائل گردد که عمیقا با فلسوه وجودی دولت و جهان از لحاظ انرژی و ماهیت بخش انرژی باز می موضوع به وضعیت خاص

محور هم بنوعی حضور حاکمیت و نمایندگی مردم -سیاسی آمیخته است. حتی اتتصادهای مبتنی بر گرایشات نئوکالسیک بازار
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 2نمایند.متعددی که وجود دارد توجیه می در هر کشور را در عرصه سیاستگذاری انرژی با توجه به تبعات بیرونی

رسمی است که نحهوه  های رسمی و غیرسیاستگذاری انرژی مشتمل بر چارچوبی در هم تنیده از تواعد و طرز تلقی ،با این تعبیر

ل از به ایجاد برآیندی متعاد دهد و عمدتاًمدنی و خصوصی را با مقوله انرژی شکل می هایبخشتعامل تمام سطوح حکومتی و 

پردازد. ابزارهای مهورد  در دنیای جدید می امنیتی-سه متغیر اساسی اهداف اتتصادی، نشانگاه زیست محیطی، و مقاصد سیاسی

هها و  گذاری، دسهتورالعمل های سرمایهگذاری، مشوقاستواده در سیاستگذاری انرژی هم شامل طیف متنوعی از ابزارهای تانون

باشهند.  های کالن میو تدوین سیاست المللیبینمعاهدات  ،های دولتیبزارهای مالیاتی، مالکیتاستانداردهای مرتب  با انرژی، ا

تعریف اههداف کهالن، تعیهین اسهتراتژی بهرای دسهتیابی بهه آن، طراحهی         به ناظر  تواندمیسطوح مختلف سیاست انرژی هم 

ای بسیار پیچیهده و  سیاستگذاری انرژی بسته ،جموعها باشد. در مهای ارزیابی و اجرای سیاستهای نهادی، و مکانیزمچارچوب

 ،اشتغال ،ی چون رشد اتتصادیمسائلکه بصورت دینامیک با هم در تعاملند و به  شودمیرا شامل  مؤثرمتنوع از اهداف و عوامل 

 .اجتماعی پیوند خورده است مسائلو  المللیبینهای پیمان ،امنیت ملی ،ثبات سیاسی ،علم و فناوری

 در ایران  انرژی

اثرپذیری  تابل تحلیل است. از منظر داخلی میزان باالی المللیبیناهمیت و جایگاه بخش انرژی در ایران از دو منظر داخلی و 

کشور از مسائل مرتب  با انرژی به خصوص نوت و گاز چه از منظر ارتبا  درآمدهای این بخش و بودجه عمومی و چه از منظهر  

پرداختن به این حوزه را بصهورت امهری اجتنهاب ناپهذیر از ناحیهه       ،ت جایگاه سیاسی و امنیت ملی ایراننقش این منابع در تثبی

اوال  .المللهی تهرار دارد  ایران از دو جهت درکانون توجه و مرکز تعامالت بهین هم  المللیبینحاکمیت بدل نموده است. از منظر 

اهمیتی منحصر بورد در مقوله امنیت  به جمهوری اسالمی ایران کشور موتعیت ژئوپلتیک ثانیا دسترسی به منابع غنی انرژی و 

 داده است.و انتقال انرژی  تأمین

بترتیب  ،درصد ذخایر گازی جهان37 درصد ذخایر نوتی و تریب  32ایران با دارا بودن حدود  ،از منظر دسترسی به ذخایر انرژی

اه دوم دارندگان ذخایر گازی پهس از روسهیه را بخهود اختصهاص داده     جایگاه دوم منابع نوتی پس از عربستان و همینطور جایگ

است. نکته تابل توجه اینکه با در نظرگیری ذخایر ترکیبی نوت و گاز، ایران در رتبه اول ذخایر ترکیبی نوت و گاز جهان )حدود 

در  میلیارد بشهکه نوهت   32133 معادلو روسیه با مجموع  32232عربستان با  گیرد وترار می به واحد میلیارد بشکه نوت( 33332

نکته مهم دیگر در نسبت ذخایر به تولید ایران در مقایسه با سایر کشهورها تهراردارد. هرچنهد حجهم       .های بعدی ترار دارندرده

بهیش از   درصد کل جهان است، اما نسبت ذخایر به تولید نوهت ایهران   232ذخایر متعارف شناخته شده نوت ایران درحال حاضر 

 المللیبینهای سال است. همچنین مطابق آخرین گزارش 23باشد، درحالی که این نسبت برای کل جهان حدود سال می 322

هرچند  .سال است 26سال است، درحالی که همین نسبت در کل جهان حدود   322 نسبت ذخایر به تولید گاز ایران نیز بیش از

                                                           
بهیش از پهیش ایهن موضهوع را      ،مهیالدی  22و  12ههای دههه   یافته و پیشتاز در خصوصی سازیولت به عرصه حکمرانی انرژی در کشورهای توسعهتحوالت اخیر در بازگشت د 2

 .میکند
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کنولوژیک صنعت انرژی کشور و نیز با توجه بهه افهزایش میهزان مصهرف     ساختاری و ت هایضعفعلت ه ب ،ایبصورت مقایسه

از ). 2جدول(های عملیاتی مانند سهم ایران از تولید نوت جهان و سهم ایران از تولید نوت اوپک در حال افولند شاخص ،داخلی

تنوع منابع انرژی اولیه کشور  و فراوانی ،سوی دیگر ضریب نووذ کامل برق در مناطق شهری و تقریباً کامل در مناطق روستایی

ای به عنوان یکی از منابع تولید بهرق مهوتعیتی    توانمندی رو به افزایش کشور در استواده از انرژی هسته و نیز برای تولید برق

 .گرددویژه در کل منطقه و در بین کشورهای در حال توسعه محسوب می

 ترار دارد.( 3شکل)نام گرفته است « بیضی انرژی جهانی»ای که اصطالحا  ایران در کانون منطقه ،از منظر موتعیت ژئوپلیتیک

ای بهه مرکزیهت   خش اعظم منابع هیدروکربن در منطقهب یکطرف از که است استراتژیک اهمیتی دارای جهت آن از منطقه این

ذخهایر ایهن    ر هستند. مجموعکیلومتر و با محوریت عربستان، ایران، عراق و تطرمستق 222 حدود فارت و به شعاعشمال خلی 

ای را در تولید منابع مورد نیاز دنیا ایواء خواهند نمود. از طرف دیگر کشور ایران سه حهوزه بهزرذ ذخهایر    چهار کشورنقش عمده

از جنبه مصرف انرژی نیز ایران  دهد.همینطورفارت، سیبری غربی و آسیای مرکزی را به هم ارتبا  میگازی جهان یعنی خلی 

تصال دو حوزه بزرذ مصرف انرژی یعنی هند و چین درشرق و اروپا در غرب واتع شده است. چنین موتعیتی بهه کشهور   محل ا

های نوتی را هم عالوه بر منابع داخلهی  خام و فرآوردهتابلیت استواده از امکانات سرزمینی برای معاوضه )سوآپ( و ترانزیت نوت

 .فیایی امکان ترار گرفتن در مرکز تبادالت برتی منطقه را فراهم نموده استاین موتعیت جغرا ،در حوزه برق نیز میدهد.

اسهتقرار در بیضهی    جایگاه ژنواستراتژیک جمهوری اسالمی ایران، هم از حیث میزان ذخایر، هم از حیث موتعیت ژئوپولیتیک و

گهاه بسهیار ویهژه و منحصهر بهه فهردی       ی انتقال نوت در جهان، جایاستراتژیک انرژی و هم از حیث تسل  بر مهمترین آبراهه

المللهی  اند که امنیت ایران و محی  پیرامونش برای نظام بهین های دوگانه مجموعا باعث گردیدهاین ویژگی. گرددمحسوب می

بالقوه ضامن درآمدهای کافی برای توسعه  تواندمیاهمیت مضاعوی پیدا کند. داشتن چنین نقش حیاتی در امنیت جهانی انرژی 

 نماید.ر بوده و امنیت ملی کشور را نیز تضمین کشو

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 گرفتن در کانون بیضی انرژی جهانی: موقعیت ژئوپلیتیک ایران و قرار۱شكل

درصد  72خام بوده و این درآمدها بیش از اتتصاد کشوربه شدت وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نوتاز منظر داخلی اما 
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تغییرات بخش انرژی ایهران بهین    ،ای انجام شدهدهد. بر اسات تحقیق مقایسها به خود اختصاص میاز درآمد صادراتی کشور ر

 ،هایی نظیرمصرف سهرانه انهرژی  های مبتنی بر مصرف است. شاخصدهنده رشد بیشتر شاخصنشان 3311تا  3322های سال

دهنهده تغییهرات نگهران    اند نشهان ده شدهنمایش دا 2شدت عرضه انرژی و سهم مصارف انرژی که بصورت توصیلی در جدول 

که طبیعتا موجب کاهش تدرت صادرات و در نتیجهه افهت    ،رویه میزان مصرف انرژی در داخل کشور استای در رشد بیکننده

. از جملهه پیامهدهای   گردنهد مهی اری در جهت توسعه منابع انهرژی  ذگاتتصادی و حتی کاهش میزان سرمایه المللی،بینجایگاه 

کهاهش سههم و    ،دادن بازار رو به رشد انرژی در جههان توان به از دستگذاری کافی در صنایع انرژی را میی عدم سرمایهامنیت

رفتن ریسک ملهی ایهران بهه    و همینطور باال استخراج سریع همسایگان از مخازن مشترا انرژی ،نقش ایران در سازمان اوپک

 .اشاره نمود موتع تعهدات مالی خارجی واسطه کاهش درآمدهای نوتی و عدم بازپرداخت به

سهنگ از سهبد   های نوتهی و زغهال  ( کاهش سهم فرآورده3322-3311از دیگر تغییرات اتواق افتاده در طی دوره مورد بررسی )

درصهد در سهال    2/26به  3322درصد در سال  6/13های نوتی از مصرف نهایی از انرژی کشور است بطوری که سهم فرآورده

اند. بطهور خالصهه در ایهن دوره دو تغییهر     درصد رشد داشته 12/3درصد و  7/2ه است و سهم گاز و برق به ترتیب رسید 3311

کهه در موسسهه مطالعهات انهرژی      2شکل  برابری سهم گاز و افزایش دو برابری سهم برق. 2/2عمده روی داده است. افزایش 

 .بعنوان نمونه خالصه نموده است را 3317های انرژی کشور در سال اهم شاخص ،تهیه شده است
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 )3322 ،)منبع: گزارش معاونت راهبردی ریاست جمهوری۱022تا  ۱022های بین سالشاخص های استراتژیک بخش انرژی ایران  روند تغییرات : 5جدول

 

های استراتژیک بخش انرژیشاخص مهمترین تبیین وضع موجود و روند تغییرات  

 ایران و جهان

وان عن  
۱022 ۱022 

سال به 22نسبت 

)برابر(22سال  

 رشد متوسط 

های سرانه شاخص  (درصد) 
 063۱ 06۱ ۱36۱ .36 مصرف سرانه انرژی نهایی) بشكه  به ازای هر نفر (

 2603 263 50526۱ 3۱36۱ مصرف سرانه برق )کیلو وات ساعت به ازای هر نفر(

   شدت انرژی اولیه 

)  بشكه به میلیون ریال ( شدت عرضه انرژی اولیه  ۱63 063 06۱ 063 

 062 065 563 .36 شدت مصرف  نهایی انرژی)  بشكه به میلیون ریال (

(نسبت تولید برق به تولید نا خالص داخلی )وات ساعت به ازای هر هزار ریال  3۱63 30065 .6۱ 26. 

مت ثابت به قی شدت انرژی اولیه بر مبنای برابری قدرت خرید )تن به میلیون دالر

(5332سال   
  53.6.     

         سهم مصارف انرژی و غیر انرژی از عرضه انرژی اولیه )درصد(

 36۱ ۱63 365. 260. سهم مصرف نهایی انرژی از عرضه انرژی اولیه 

 360- 369 5362 5360 سهم مصرف در بخش  انرژی از عرضه انرژی اولیه 

 365 ۱.۱ 263 363 سهم مصارف غیر انرژی 

   سهم حاملها از کل مصرف نهایی  )درصد(

 ۱62- .36 3.65 2062 فرآورده های نفتی 

گاز    96. 336. 36. 363 

برق    363 26. ۱62 ۱62 

 369- 363 365 365 زغال سنگ 

پذیر )قابل احتراق(منابع تجدید  ۱69 362 365 -36۱ 

پذیرکل منابع تجدید  060 369 360 -062 

کننده از کل مصرف نهایی انرژی های مصرفبخش سهم هریک از

 )درصد(
  

  
  

  

 363 ۱6۱ 0363 0563 خانگی، عمومی و تجاری

 365 ۱6۱ 556۱ 5369 صنعت

 36۱- ۱63 5.62 5362 حمل و نقل

 563- 363 063 263 کشاورزی

 36۱ ۱63 ۱363 ۱365 مصارف غیر انرژی

   مقایسه با جهان

ده ایران)میلیارد بشكه (شحجم ذخایرنفت اثبات  .063 ۱0363 565 563 

جهان )درصد( سهم ایران از کل ذخایرنفت  ۱363 ۱363 ۱63 -36۱ 

 363- 362 ۱562 ۱269 سهم ایران از کل ذخایر اوپک )درصد(
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 ۱62- .36 .26 ۱36۱ سهم ایران از تولید نفت جهان )درصد(

 ۱60- .36 ۱065 5363 سهم ایران از تولید نفت اوپک)درصد(

 062 065 .596 960 حجم ذخایر گاز طبیعی ایران )تریلیون مترمكعب(

ذخایر گاز طبیعی جهان  )درصد( سهم ایران از کل  ۱360 ۱269 ۱6۱ 360 

 362 ۱65 363 062 سهم ایران از تولید گاز طبیعی جهان 

مت ه قیشدت انرژی اولیه جهان بر مبنای برابری قدرت خرید )تن به میلیون دالر ب

(5332ثابت سال   
  ۱2569     
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 )انرژی المللی بین مطالعات موسسه کشور انرژی جریان نمودار  :5شكل 
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 بخش انرژی ساختاری-نگاشت نهادی

م نوت و نیهرو کهه هرکهدا   متمرکز است. وجود دو وزارتخانه یران دارای ساختاری پیچیده و غیربخش انرژی ا ،از منظر ساختاری

سازمان انرژی اتمهی کهه متهولی ویهژه      ،مرتب  هستندغیر هایبخشمتمرکز بر انرژی و همینطور زیر هایبخشمشتمل بر زیر

عهدنی ماننهد ذغهال سهنگ     پهایین دسهتی و صهنایع م    ههای بخشمعدن و تجارت که در  ،وزارت صنعت ،انرژی هسته ای است

های فرابخشی جایگاه ها تداخل مستقیم با بخش انرژی دارد و نهایتاًزیست که در بسیاری از حوزهسازمان محی  ،داردمسوولیت 

کمیسیون زیربنایی دولت و سهاختار مهرتب  در سهازمان مهدیریت و      ،اری انرژی دولت همچون شورایعالی انرژیذحوزه سیاستگ

ستاد فناوری انرژی در معاونت ریزی بر پیچیدگی این ساختار درون چتر کالن دولت افزوده است. از منظر تکنولوژیک هم برنامه

 ،و همینطور کمیسیون انرژی شورایعالی علهم  های فناوری ریاست جمهوریمعاونت انرژی دفتر همکاری ،علمی ریاست جمهور

 .گردندمیتحقیقات و فناوری )عتف( دو نهاد فرابخشی مرتب  محسوب 

کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت و نیز  ،ژی مجلسدر جایگاه حاکمیتی و فرادولتی هم میتوان از کمیسیون انر ،بعالوه

بخهش   ،فنهاوری  و علم حوزه بر تمرکز با بیشتر کمیسیون انرژی ستاد نقشه جامع علم و فناوری در شورایعالی انقالب فرهنگی

امنیت ملهی   و همینطور دبیرخانه شورایعالی ،های حقوتی و عملکردیانرژی و نوت و گاز سازمان بازرسی کشور از منظر نظارت

 یاد نمود. ،از منظر امنیت انرژی

گهری کهل بخهش    بخشیدن بهه تهولی  هدف اصالح ساختاری و تمرکز های صورت گرفته بانکته تابل توجه اینکه معدود تالش

 کنون با عدم اتبال متولیان ملی ترار گرفته است. حجم بهاالی فعالیتههای دو  غام دو وزارتخانه نوت و انرژی تاانرژی درجهت اد

های مشهابه  تجربه ناموفق ادغام ،های وظایف با سایر نهادهای دولتیتداخل ،مرتب  با انرژیغیر هایبخشوجود زیر ،وزارتخانه

خیر چندین ساله در تحقق بخشیدن أدر دولت و نیز عدم وجود انگیزه کافی و سازگاری نظرات متولیان امر از جمله دالیل این ت

 ی بوده است. به ایده تشکیل وزارتخانه انرژ

یا بعنوان جایگزین و آلترناتیوی  فرایندی مشابه طی شده است. ایده تشکیل این شورا ابتدا ،درباب تشکیل شورایعالی انرژی هم

درعمل انگیزه و عزمی برای تشکیل شورا وجود نداشت.  ،برای ادغام دو وزارتخانه مطرح گردید. اما پس از عبور از مرحله ادغام

های تبل تنها یک جلسه بدون مصهوبه تشهکیل داده   شورا در سال ،ل گسترده بسیاری از صاحبنظران از این ایدهعلیرغم استقبا

ای به ریاسهت  است. همین فرآیند در دولت جدید هم طی شد و دومین جلسه شورا در بیش از یکدهه و بدون هیچگونه مصوبه

هنوز تصمیمی عملهی مبنهی بهر     بندی کرد کهتوان جمعصر میمعاونت محترم اول رییس جمهور تشکیل گردید. لذا بطور مخت

گرایانه فعلهی در بهین سیاسهتگذاران شهکل     تصدی هایبخشگری حوزه انرژی کشور و بالتبع واگذاری بخشیدن به تولیتمرکز

 .نگرفته است

دانشگاهی  ،های حاکمیتیهایی وابسته به ساختارپژوهی هم مجموعهسازی و سیاستخارج از حوزه حاکمیتی و در بخش تصمیم

انهرژی وابسهته بهه     المللهی بهین موسسه مطالعات  ،های مجلسانرژی مرکز پژوهش گروه مطالعات. و نیمه مستقل حضور دارند
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تابعهه   ههای شهرکت های پژوهشی و برنامه ریزی در ساختارهای ستادی و و معاونتپژوهشگاه نیرو در وزارت نیرو  ،وزارت نوت

های ها و پژوهشگاهدهند. شبکه دانشگاهحاکمیتی را تشکیل می-هایی دولتی ساختار تصمیم سازی دولتیانها و سازموزارتخانه

دانشکده  .اری انرژی دارندذاما حضور محدودی در حوزه سیاستگ ،هرچند با غلبه نگاه فنی و تکنیکی ،مرتب  با حوزه انرژی هم

تا حدودی در این حوزه ورود کرده انهد. در  ژی دانشگاه صنعتی شریف های انرپژوهشکده فناوری های انرژی ومهندسی سیستم

سیاستگذاری  مسائلشروعی بر ورود محدود آکادمیک به عرصه  ،چند دانشگاه کشور هم رشته های اتتصاد و سیستمهای انرژی

شی نسبتا فعال شهبیه  تعداد محدودی اندیشکده و مرکز پژوه ،. در بخش نهادهای مدنی غیر حاکمیتیگردندمیانرژی محسوب 

حوزه نهادههای   با این وجود گروه انرژی مرکز ایتان و همینطور پژوهشگاه مطالعات بنیادین حضور دارند. ،انجمن اتتصاد انرژی

 کشهور  انهرژی  سیاستگذاری نظام برانگیز چالش و ضعف نقا  جمله از انرژیساز و سیاست پژوه مرتب  با سیاستگذاری تصمیم

 .گیردمی ترار مداته مورد بیشتر هاالشچ بخش در که است
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 اری انرژی کشورذسیاستگ ساختاری-نگاشت نهادی :0شكل 
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  مروری بر اسناد سیاستگذاری انرژی در ایران

وجهه غالهب اسهناد مهرتب  بها       ،به استثنای اسناد باالدست ملی ،متمرکز حوزه کالن انرژی کشورمتناظر با ساختار بخشی و غیر

کشهور شهاهد    ،ههای متمهادی  های ذیرب  تهیه شده اند. لذا برای سالسیاستگذاری انرژی با رویکردی بخشی و توس  دستگاه

ههای تولیهد   ای بوده است. هرچند بعلت نبود زیرساختبرق و انرژی هسته ،های بخشی مانند نوت و گازانتشار اسنادی در حوزه

غالبا همین اسناد بخشهی ههم از تابلیهت اسهتناد      ،ها توجه ترار خواهد گرفتکه در بخش چالش ،های کالنیلاطالعات و تحل

 متواوتی برخوردارند. 

تنها نمونه متواوت از تهیه یک سند کالن ملی برای بخش انرژی کشور از فرایند برنامهه پهنجم توسهعه آغهاز گردیهد. بهدنبال       

دولت مکلف گردید تا سند ملی راهبرد انرژی کشور  ،تانون برنامه پنجم توسعه 322ماده « ب»بند  پیشنهاد مجلس و به استناد

تصهویب   و پن  ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب برنامه پنجم توسعه تهیه کنهد و بهه   را برای یک دوره زمانی بیست

اند بها همکهاری سهایر    ی نوت و نیرو موظف شدههامجلس شورای اسالمی برساند. همچنین براسات تبصره این بند، وزارتخانه

را ظرف دوازده ماه پس از تصویب تانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه  «برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور»ها دستگاه

 .وزیران برسانندکرده و به تصویب هیأت 

علیهرغم   ،تهاکنون  ن تهاری  آاز  و صویب رسهیده اسهت  به ت 12ماه سال تانون برنامه پنجم توسعه در دی الزم به ذکر است که

 ،اجرای این تانون هنوز محقق نگشته اسهت و در پهیچ و خمههای اداری دولهت     ،گذشت بیش از چهار سال از الزام تانونی فوق

ن راستا و الزم بذکر است که در ای .ناهماهنگی بین دو وزارتخانه اصلی و نیز تغییرات دولتهای دهم و یازدهم معطل مانده است

 23های سند راهبرد ملی انرژی دو بار در سال نویسپیش ،های کمیسیون زیربنایی دولت و معاونت راهبردی جمهورپیگیری با

های نوهت و نیهرو و نیهز    به هیات دولت ارسال گردید که در هر دو مورد بواسطه عدم هماهنگی و اختالف نظر وزارتخانه 23و 

الزم بذکر است که در  .مورد تصویب نهایی ترار نگرفته است ،اطالعاتی و پشتوانه تحلیلی طرحهای ضعف مشهود در زیرساخت

سند راهبرد ملی انهرژی دو بهار در    نویسپیش ،های کمیسیون زیربنایی دولت و معاونت راهبردی جمهورپیگیری این راستا و با

اسطه عدم هماهنگی و اختالف نظر وزارتخانه های نوهت و  به هیات دولت ارسال گردید که در هر دو مورد بو 23و  23سالهای 

اسهت. بطهور    مورد تصهویب نههایی تهرار نگرفتهه     ،های اطالعاتی و پشتوانه تحلیلی طرحنیرو و نیز ضعف مشهود در زیرساخت

ت نوهت  المللی انرژی وابسته بهه وزار همزمان هم طرحی تحت عنوان طرح جامع مطالعات انرژی از سوی موسسه مطالعات بین

 .در دستور کار ترار گرفته است که هنوز نتای  نهایی آن منتشر نگردیده است

  ز:کالن حوزه انرژی کشور عبارتند ااسناد باالدستی ، سند ملی راهبرد انرژی کشور نویس اولمطابق پیش

 (3312-3222انداز بیست ساله کشور )سند چشم 

 وی مقام معظم رهبریهای کلی نظام در بخش انرژی، ابالغی از سسیاست 

 تانون برنامه پنجم توسعه و اسناد پشتیبان آن 



سیاستگذاری انرژی در ایران هایچالشمروری بر اهم                                                                                                              

07 

 

 تانون اساسی 22های کلی اصل تانون اجرای سیاست 

سند ملی راهبرد  طراحی در توجه مورد باالدستی اسناد بعنوان نیز زیر اسناد از ،23 سال در شده منتشر ،سند دومنویس در پیش

 :یاد شده است انرژی کشور

 ی جمهوری اسالمی ایرانتانون اساس 

 ابالغیه مقام معظم رهبری در ارتبا  با صنعت نوت 

 انداز بیست ساله نظام و صنعت نوتسند چشم 

 اتتصاد مقاومتی های ابالغیسیاست 

 تانون اصالح الگوی مصرف انرژی 

 نویس تانون وزارت نوتپیش 

 نویس سند ملی امنیت کشورپیش 

 کشور نویس سند راهبرد دیپلماسی انرژیپیش 

 طرح راهبرهای صنعت نوت و گاز کشور 

 :انداسناد بخشی زیر هم در تهیه گزارش فعلی مورد استواده ترار گرفته ،عالوه بر اسناد باالدست ذکر شده

 (3322ریزی کالن برق و انرژی. فروردین ) دفتر برنامه 3222 – 3322بینی بلندمدت تقاضای انرژی در ایران پیش 

 ریزی کالن برق و انرژی. شرکت راهبران مدیریت امین. مرداد برنامه)دفتر اوری صنعت برق ایران تدوین مسیر راه فن

3322) 

 شرکت توانیر -بررسی توسعه بهینه ظرفیت تولید برق کشور در افق سی ساله 

 توسعه و اجرای مدل تقاضای انرژی در سطح ملهی بها مدلسهاز     - انرژی جامع طرحLEAP –    موسسهه مطالعهات (

 (3323انرژی. خرداد  المللیبین

 (3323) اردیبهشت پذیر کشور های تجدیدسند جامع توسعه علوم، فناوری و اتتصاد دانش بنیان انرژی 

  (3316) پژوهشکده تولید نیرو پژوهشگاه نیرو. مرداد ای کشور ی هستههانیروگاهتدوین استراتژی توسعه 

 کل کشور رسیسازمان باز –شناسی بخش انرژی کشور گزارش آسیب 

 شناسایی شده در بخش انرژی هایآسیب

ذکهر شهده در اسهناد بخشهی      ههای آسیبدسته بندی و خالصه سازی  ،این بخش از گزارش حاضر عمدتا مبتنی بر جمع آوری

که البته با تعداد محدودی مصاحبه تخصصی تکمیل گردیده اند. با توجه به ماهیت و مختصات زمانی تهیهه   ،مطالعه شده است

استراتژیک بخش انرژی توس  این نوشتار وجود نداشت. لذا بدون  هایچالشعمال امکان ارزیابی و مطالعه مستقل  ،این نوشتار

ههای  ابل تبولی ظرفیت جههت دههی و زمینهه سهازی پنهل     ت حد تا شدهبنظر موارد ذکر ،گزاری کامل بر لیست ارائه شدهصحه

 زیر تابل ارائه و بررسی هستند: لیهای کشناسایی شده در دسته یهاآسیب .باشندتخصصی این حوزه را دارا می



سیاستگذاری انرژی در ایران هایچالشمروری بر اهم                                                                                                              

08 

 

 ساختارها و مسائل کالن انرژی 

 سبد انرژی 

 الگوی مصرف 

 دولت و بخش خصوصی 

 توسعه صنعتی و فناوری در بخش انرژی 

 صادرات و واردات، دیپلماسی انرژی و تجارت بین الملل 

 تحریم 

 ساختارهای و مسائل کالن بخش انرژی

یکی دیگر از مهمترین مشکالت بخش انرژی کشور آن است که متهولی   ولی واحد برای بخش انرژی:نبود مت .3

ریز، سیاستگذار های دولتی برنامهواحدی برای پیگیری مسائل مرتب  با انرژی وجود ندارد. عدم هماهنگی بین دستگاه

ان انرژی اتمهی، سهازمان مهدیریت و    تابعه، وزارت نیرو، سازم هایشرکتو مجری در این بخش شامل وزارت نوت و 

 مختلف شده است. هایبخشهای گزاف در ریزی و ... باعث ایجاد مشکالت و اتالف هزینهبرنامه

یکی از مسائلی که در سالهای اخیر برای پیگیری ایجاد متولی واحد در بخش انرژی انجام شهده، پیشهنهاد ادغهام دو    

یکی شدن متولیان بخش انرژی کشور اگر چه موید است اما پیش از آن توجه وزارتخانه نوت و نیرو است. این ادغام و 

وضعیت تابلیت ادغام در یکدیگر را ندارند. تبل از هر کاری شرای  فعلی به این نکته ضروری است که این دو نهاد در 

را بهه نهادههای   گهری  گری آنها جدا و نقش تصهدی باید نقش سیاستگذاری و حاکمیتی این نهادها را از نقش تصدی

دولتی یا غیر آن( واگذار کرد. تنها پس از این اتواق است که با کوچک شهدن ههر دو وزارتخانهه     هایشرکتمربوطه )

 امکان ادغام این دو نهاد حاکمیتی و تشکیل یک نهاد حاکمیتی جدید در بخش انرژی وجود دارد.

خش انررژی از جملره طررا جرامع     نداشتن راهبرد ملی انرژی )به عنوان مقدمه هر فعالیتی در ب .2

ها و اهداف بخش انرژی کشور به صهورت  سند راهبرد ملی انرژی سندی است که در آن راهبردها، سیاست انرژی(:

ریزی، سیاستگذاری و اجرا در بخش انرژی اسهت. نبهود   . این سند مقدمه هر فعالیتی شامل برنامهشودمیکالن تبیین 

 ها و اشکاالت بخش انرژی است.ری از آسیبچنین سندی در کشور سرمنشاء بسیا

ضعف در اعمال مالكیت و حاکمیت بر مخازن نفتی به دلیل نارسایی نظارت وزارت نفت بر مخازن  .3

تخصصی الزم و نداشتن سرمایه کافی برای  دانشوزارت نوت به دلیل نبود  نفت و گاز به عنوان نماینده دولت:

خهارجی در چهارچوب    هایشرکتخارجی برای این کار است. تعامل با  هایرکتشتوسعه میادین ناگزیر به استواده از 

کارفرما یا دارنده میدان است. نبود این نظهارت موجهب    و دانش حقوتیتراردادهای توسعه میدان نیازمند نظارت توی 

 .شودمیگذار سرمایه هایشرکتبرداری غیرصیانتی از مخازن توس  بهره

همانطور که  های ارزی حاصل از صادرات آن:زان نیاز به درآمدکشور از میتبعیت سیاست تولید نفت  .2
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ای است که بر برنامهه  پیشتر اشاره شده وابستگی اتتصاد و درآمدهای دولت به صادرات نوت خام، جزء عوامل خارجی

دهای نوتهی، تمایهل   ها به دلیل وابستگی و نیاز بهه درآمه  تولید کشور از میادین نوتی اثرگذار بوده است. همیشه دولت

اند بیشترین برداشت ممکن را از میادین نوت و گاز انجام دهند و توجهی به برنامه تولید صهیانتی ارائهه شهده از    داشته

نوسان درآمدها و بودجه سالیانه به دلیل تغییر تیمت نوت و میزان  ،اند. اتکای بودجه به درآمدهای نوتیمیادین نداشته

های وابستگی بودجه به درآمهدهای  های مزمن در اتتصاد همگی نشانهیش حجم دولت، تورمصادرات نوت کشور، افزا

 نوتی است.

اطالعات انرژی کشهور از نواتصهی    اطالعاتی انرژی کشور: هایزیرساختعدم جامعیت و به روز بودن  .2

ید و عرضه انرژی هستند های موجود تنها شامل بخش تولبرد. نخست آنکه این اطالعات جامع نیست. ترازنامهرن  می

ها در دست نیست. دوم آنکه دو نهاد وزارت نوت و دهند و اطالعاتی از این بخشو بخش مصرف را در خود جای نمی

کنند که بعضا اختالفاتی نیز در ارتام کلیدی آنها وجود دارد. سوم آنکه های خاص خود مینیرو اتدام به انتشار ترازنامه

شوند. ایهن  ها و سایر اطالعات هر سال، بعد از یک یا دو سال منتشر میروز نیست و ترازنامهاطالعات منتشر شده به 

سازی شامل کنند، نظام تصمیمگیری خود نهادهای مربوطه اخالل ایجاد میها عالوه بر اینکه در فرآیند تصمیمآسیب

عات موجود بهرای ارائهه تحلیهل مواجهه     های توکر و سایر نهادها را با مشکل کمبود اطالآکادمیک، کانون هایبخش

 کنند.می

همان طور کهه در بخهش    در بخش انرژی:و مشارکت نخبگان سازی مناسب نبود ساختارهای تصمیم .6

ی هستند. نخسهت آنکهه اطالعهات الزم کهه     هایضعفسازی در بخش انرژی دچار تبل اشاره شد ساختارهای تصمیم

گیری بخهش  روز نیست. دوم آنکه در نظام تصمیمگیرد جامع، صحیح و به سازی ترارمبنای تحلیل و تصمیم تواندمی

 ها و مانند آن دیده نشده است.های توکر، دانشگاهساز مانند کانونانرژی کشور جایگاهی برای نهادهای تصمیم

 گرری تصردی  و حراکمیتی  عدم تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت و ابهام در وظرایف  .7

ای است که چنهدین سهال از   تصویب اساسنامه شرکت ملی نوت تکلیف تانونی نفت: ملی تشرک و نفت وزارت

ای متناسهب بها   . نبهود اساسهنامه  شودمیگذرد اما به دالیل مختلف این اساسنامه طرح و تصویب نموعد تحقق آن می

ث شهده اسهت ایهن    شرای  کشور بعد از انقالب و پس از تصویب و اصالح تانون تشکیل و وظهایف وزارت نوهت باعه   

( کار کند. این موضوع مانع از کارکرد و ایوای نقش 3323های سابق خود )مصوب ها و روالنامهشرکت بر اسات آیین

مناسب شرکت ملی نوت در نظام حاکمیتی و اجرایی کشور در بخش نوت شده است. همچنین بر اسات این اساسنامه 

ر ارتبا  با توسعه صنعت نوت مشخص شود. بهه عبهارت دیگهر در    باید تکلیف نقش شرکت ملی نوت و وزارت نوت د

حال حاضر وزارت نوت و شرکت ملی نوت متولی تولید نوت و کسب درآمد برای کشور هستند و خود را متولی توسعه 

دانند. این موضوع باید در چارچوب اساسنامه و تانون وظایف و اختیارات وزارت نوهت تعیهین تکلیهف    صنعت نوت نمی

 د.شو
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 سبد انرژی و تولید

یکی از مهمترین منابع انرژی اولیه کشور ذخایر و میادین نوت و گاز  نبود برنامه برای استفاده از منابع نفت و گاز: .3

. برخی از اشکاالت ناشی از نبود برنامهه  شودمیبرداری از این منابع به دلیل نبود برنامه مناسب به خوبی انجام ناست. بهره

 داری از منابع نوت و گاز در ادامه آمده است.بربرای بهره

تجهاری،  -با توجه به مصارف مختلف ممکن بهرای گهاز شهامل مصهرف خهانگی      عدم تدوین سبد مصرف گاز: .333

بر، تزریق به میادین نوتی، صادرات، خوراا واحدهای پتروشیمی و مزایا ، مصرف در صنایع انرژیهانیروگاهمصرف در 

رف، ضروری است برنامه کشور برای استواده از گاز )سبد مصرف گهاز( مشهخص باشهد.    و معایب هر یک از این مصا

دار بودن مصارف شهری و خهانگی موجهب شهده اسهت صهنایع دیگهر ماننهد        ای با توجه به اولویتنبود چنین برنامه

شهده  ههای تمهام  های دیگری استواده کنند و عالوه بر وابستگی کشور به سوختهای مایع، هزینهاز سوخت هانیروگاه

 تولید برق در کشور را افزایش دهد.

های تزریهق  برنامههای اخیر: عدم تحقق کامل اهداف برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی در سال .33333

انهد. بهه   کنون چندان مورد توجه ترار نگرفتهل اهمیت و اولویت مصارف خانگی تاچاه به میادین نوتی نیز به دلی

 ترار گرفته است. تأثیرمیادین نوتی کشور تحت  همین دلیل تولید درازمدت

: از جمله تواوتهای مهم در مسهائل مربهو  بهه زیهر بخهش گهاز در       ضعف در شناخت و تحلیل بازار گاز .33332

های بازار نوت و گاز دو مقولة کامالً متواوت هستند: نوهت خهام   مکانیزم که مقایسه با زیر بخش نوت این است

مت تثبیت شده و ساختارهای معین تجاری است. چالش اصلی در نوت، تولید و یک محصول با بازار جهانی، تی

ارائه آن به بازارهای متواوت دنیا است. اما گاز محصولی است که تبل از تولید و صهادرات، بایسهتی مصهرف و    

و در نهواحی   بازار و روش صادرات آن دتیقا مشخص شود. عالوه بر آن، گاز دارای تیمت تثبیهت شهده نیسهت   

 .شودمیهای متنوع ارائه مختلف جغرافیایی با تیمت

عدم توجه به برنامهه تولیهد مخهازن     تولید غیرصیانتی و مغایرت عملكردها با طرا های توسعه میادین: .332

(6MDP  باعث شده است تولید نوت از حالت صیانتی خارج شود. به عبارت دیگر مجموع تولید نوت در طهول دوره )

بینهی شهده و   ایت نشدن برنامه تولید مشخص شده در طرح توسعه آن، کمتر از میهزان پهیش  عمر میدان، به دلیل رع

ممکن خواهد بود. ریشه اصلی این موضوع نیز وجود عوامل خارجی مؤثر متعدد بر تولید نوت کشهور توسه  شهرکت    

 گذاری و ...ملی نوت است. عوامل مانند تحریم، فناوری، سرمایه

ای از گازهای همراه نوت تولید شهده در میهادین نوتهی، بهه     بخش عمده ه نفت:سوزاندن اغلب گازهای همرا .333

آوری آنهها و فاصهله دور ایهن میهادین از     بر بهودن جمهع  خصوص میادین فراساحل، به دالیل مختلف از جمله هزینه

                                                           
6 Master Development Plan 
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که بیشهترین  دهد ایران یکی از کشورهایی است . آمارها نشان میشودمییکدیگر و از ساحل، در محل چاه سوزانده 

موارد مصرف متعهددی ماننهد تولیهد بهرق،      تواندمیمیزان گاز همراه سوزانده شده را دارد. این گازهای سوزانده شده 

  تزریق به میادین و ... داشته باشد.

رتابت کشورهای دارای میادین مشترا نوهت و   از میادین مشترک: برداریبهرهنبود برنامه مناسب برای  .332

. میادین مشترا نوهت و گهاز ایهران بهه دلیهل      شودمیغیرصیانتی از میادین و صدمه دیدن آنها  گاز موجب برداشت

اند. همچنین رتابت موجود برای استحصال سهم بیشتر از تولید میهادین  برداشت بیش از حد رتبا دچار افت تولید شده

افع و درآمدهای حاصل از آن محهروم  مشترا و پیش بودن رتبا به ویژه در میدان گازی پارت جنوبی، کشور را از من

برداری مشترا یا سایر اتدامات برای تولید صهیانتی و توزیهع عادالنهه منهابع     کرده است. نبود تدابیر الزم برای بهره

 ها شده است.زیرزمینی نوت و گاز موجب این آسیب

باالدستی نوت  صنعت انرژی کشور به ویژه بخش کمبود منابع مالی برای توسعه میادین نفت و گاز: .332

برد. این کمبود بهه ایهن معنهی    بر است و از کمبود منابع مالی برای توسعه رن  میو گاز صنعتی سرمایه

است که یا منابع مالی الزم برای توسعه میادین در دسترت نیست و یا سازوکار الزم برای جهذب ایهن   

 داردهای خارجی وجود نهای داخلی و چه از سرمایهمنابع چه از سرمایه

 ،هها نیروگهاه درصهدی   32: بازدهی متوسه   برقانتقال و توزیع  ،و تلفات باالی تولید هانیروگاهبازدهی پایین  .2

 جهانیست استاندارد برابر 3 که توزیع و انتقال خطو درصدی  22و تلوات بیش از  ،برابری استاندارد جهانی 2مصرف حدود 

 .گردندوب.میمحس نایرا برق صنعت در عرضه عمده هایچالش جمله از

 توانهد مهی ای اسهت کهه   سنگ حرارتی یکی از منابع انرژی اولیهزغال سنگ حرارتی:عدم توسعه و توجه به زغال .3

بر کشور شود. با توجه به نیاز به گاز و مصارف متعدد، جایگزین کردن جایگزین گاز و نوت کوره در بسیاری از صنایع انرژی

ظرفیت گاز را برای صادرات یا تبدیل به ارزش افزوده در زنجیهره   تواندمیسنگ با زغال اهنیروگاهمصرف گاز در صنایع و 

 برداری از این منبع انرژی اولیه وجود ندارد.پتروشیمی در اختیار کشور ترار دهد اما برنامه و متولی مشخصی برای بهره

بهرداری از منهابع انهرژی تجدیدپهذیر     بههره ریزی الزم در کشور برای برنامهعدم توجه به انرژی های تجدیدپذیر:  .2

گرمایی و ... وجود ندارد و این منابع سهم کمی در تولید انرژی اولیه و تولید بهرق  موجود مانند انرژی خورشیدی، باد، زمین

برداری از این منابع بهه خصهوص انهرژی خورشهیدی و بهادی      کشور دارند. این در حالی است که ظرفیت کشور برای بهره

 .شودمیت باالیی ارزیابی ظرفی

شهواف در بخهش    ههای سیاستبا وجود راهبردها و های سیاسی توسعه انرژی هسته ای در کشور: محدودیت .2

هها و همچنهین ابعهاد سیاسهی آن بها      های اعمال شده بر اثر تحهریم ای، توسعه این انرژی به دلیل محدودیتانرژی هسته

 ای سهم کمی در منابع انرژی اولیه کشور داشته باشد.ه انرژی هستهمشکالتی مواجه شده است. همین امر موجب شد
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 الگوی مصرف اصالا

شدت انرژی در ایهران در   باال بودن شدت انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و صنعتی: .3

، انرژی بیشتری نسبت بهه سهایر   مقایسه با سایر کشورها باال است و این یعنی به ازاء هر واحد تولید ارزش افزوده در ایران

بنهابر داده   .سازی مصرف در کشور استالزم و فرهنگ هایسیاست. ریشه این آسیب نبود شودمیکشورهای دنیا مصرف 

سال گذشته بیش از سه برابهر   33میتوان تغییرات در روند مصرف انرژی را سرانه مصرف نهایی انرژی طی  2های جدول 

نسبت تولید برق به تولید ناخالص داخلی بها رشهد    بشکه به ازای هر نور رسیده است. همینطور 32/32به  62/2از   شده و

شدت انرژی در مصرف سرانه برق نیز در همین مدت شش برابر شده است. شاخص . درصد همراه بوده است 26/2متوس  

ه عبارت دیگر روند استواده از منابع انرژی باشد. ببرابر متوس  جهانی می 2/3ایران نیز بر مبنای برابری تدرت خریدنزدیک 

 .در فرآیند تولید ملی کشور سه برابر شده است

ههای الگهوی   یکهی از زیرمسهأله   تجراری:  -بی رویه مصرف گاز به خصوص در بخش خانگیافزایش  .333

یهد  ههای فراوانهی در صهنعت، تول   تجاری است. در حالی که گاز استواده-مصرف، مصرف باالی گاز در بخش خانگی

های تجاری کشور را از مزایای سایر استواده-رویه آن در بخش خانگیارزش افزوده و حتی صادرات دارد، مصرف بی

رغهم اینکهه از منهابع غنهی گهاز      ممکن از گاز محروم کرده است. ادامه این روند در آینده باعث خواهد شد ایران علی

 برخوردار است به واردکننده گاز تبدیل شود. 

های باال بودن یکی دیگر از ریشههای تولید، تبدیل و عرضه انرژی در کشور: دن تلفات در بخشباالبو  .332

ها های نوتی در پاالیشگاهوردهآمختلف زنجیره ارزش انرژی است. تولید فر هایبخششدت مصرف انرژی تلوات در 

ههای نوتهی دچهار اتهالف     گاز و فهراورده  . خطو  انتقال برق،شودمیبا بازدهی کمی انجام  هانیروگاهو تولید برق در 

 انرژی باالیی هستند.

تغییرات در مصرف این بخش با توجه به سهم بالغ بر یهک سهومی از کهل مصهرف انهرژی کشهور       بخش حمل و نقل:  .5

 .بسزایی در میزان مصرف نهایی داشته باشد تأثیر تواندمی

شهور بهرای تعیهین و تسههیم انهواع      برنامهه مشخصهی در ک   نبود سبد بهینه سوخت در بخش حمل و نقرل:  .233

های انرژی در بخش حمل و نقل وجود نهدارد. بهه طهور خهاص، حمهل و نقهل خودروههای سهواری بها انهواع           حامل

ههای  . این در حالی است کهه گازوییهل یکهی از مهمتهرین سهوخت     شودمی( انجام CNGهای بنزین و گاز )سوخت

 مصرف شده در دنیا در بخش خودروهای شخصی است.

عدم توسعه مناسب شبکه ریلی موجب افهزایش تقاضهای    مناسب از شبكه ریلی: برداریبهرهم توسعه و عد .232

ای را های جادهدیدگیی مانند مصرف سوخت بیشتر و تصادفات و آسیبهایآسیبای شده است که حمل و نقل جاده

 به همراه داشته است.
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 دولت و بخش خصوصی

طراحی بازار کارآمد با هدف ایجاد نظام رتابتی سالم کهه در ان نهه تنهها     :یانرژ کارآمد بازارهای طراحی در ضعف .3

اجتماعی بخش انهرژی را   -بلکه زمینه تحقق اهداف کالن اتتصادی ،کندامکان حضور فعال بخش خصوصی را فراهم می

 مشههود  ضعف وجود. تاس امروز دنیای در انرژی کارآمد های نظام های اصلی تماماز جمله زیرساخت ،آوردهم فراهم می

 .ه استداشت بدنبال عرصه این در را خصوصی بخش کمرنگ حضور ،مؤثر عوامل سایر کنار در مکانیزمی چنین نبود در

برودن سررمایه   كاری و صنایع سازنده تجهیزات شامل کمبود ظرفیرت، انردک  موانع و مشكالت پیمان .2

پیمانکهاری و سهازندگان تجهیهزات     ههای بخهش  هرا: شده، نبود قوانین مربوط به سندیكاها و کنسرسیومثبت

مختلف مورد استواده در صنعت انرژی از ظرفیت الزم برای پاسخگویی به نیاز کشور برخوردار نیستند. ابعاد و سرمایه ایهن  

 بر این صنعت حضور داشته باشند و با رتبای خارجی رتابتهای بزرذ و سرمایهها به اندازه کافی نیست تا در پروژهشرکت

ههای الزم بهرای   یابهد. تهوانین و زیرسهاخت   ها و سندیکاها اهمیت مهی بودن، تشکیل اتحادیهکنند. به دلیل همین کوچک

 تشکیل این سازوکارها نیز در کشور به خوبی تدوین، تصویب و پیگیری نشده است.

ش زنجیهره ارز  و گراز:  دسرتی نفرت  گذاری صنایع پایینمایهعدم حضور مناسب بخش خصوصی در سر .3

افزوده نوت و گاز علی رغم ظرفیت باالی آن به دلیل برخورداری کشور از ذخایر ایهن مهواد، چنهدان مهورد توجهه بخهش       

این موضوع نبود سیاست صنعتی مناسب برای توسهعه زنجیهره ارزش )شهامل     خصوصی ترار نگرفته است. مهمترین ریشه

 است. فناوری و ...( بوده هایسیاستتیمتی، مجوزها،  هایسیاست

 توسعه صنعتی و فناوری در بخش انرژی

اتتصاد کشهور در تعامهل بها بخهش انهرژی نهه خهدمات         نبود ارتباط مناسب بین اقتصاد کشور و بخش انرژی: .3

کنهد و  کند. بخش انرژی کشور اکثر نیازهای خود را از خارج از کشهور رفهع مهی   کند و نه ارائه میمشخصی را دریافت می

فروشی در بخش نوت دستی ترار دهد. خامصوالت خود را به عنوان خوراا در اختیار صنایع پایینتمایل کمی دارد که مح

دهد و عدم استواده از توان فنی، مالی، طراحی و به صنعت داخلی نمیتابل توجهیدهد بخش انرژی خدمات و گاز نشان می

کند. این چندانی از اتتصاد داخل دریافت نمیخدمات متقابال دهد این بخش زیرساختی کشور توس  بخش انرژی نشان می

موضوع به طور خاص در بخش تجهیزات )به ویژه تجهیزاتی که ارتباطات پسینی و پیشینی مناسبی با اتتصاد کشور داشته 

د نقش پیشرانه اتتصا تواندمیذخایر عظیم انرژی کشور  ،در شرایطی کامال متواوت باشند( از اهمیت باالیی برخوردار است.

 .و صنایع داخلی را ایوا نماید

ههای  های موجود در توسعه فناورییکی از مهمترین محدودیت های نوین:محدودیت در دسترسی به تكنولوژی .2

بخشهی از  ظر بهه انحصار ن ها است.های جدید به دلیل تحریمبخش انرژی، محدودیت صنایع کشور در دسترسی به فناوری

نظر ه آنها در شرای  تحریم بسیار مشکل ب تأمین المللی،بینمعظم  هایشرکتمعدودی از های این حوزه در اختیار فناوری
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  .رسدمی

هها و عهدم اجهرای    فقهدان اسهتاندارد ملهی در اغلهب حهوزه      استانداردسازی فرآینردها، محصروالت و مصرارف:    .3

از  ،ه استاندارد و عدم کارآمدی آناستانداردهای فعلی به دلیل نبود ضمانت اجرایی کافی و جایگاه سازمانی نامناسب مؤسس

ههای عهدم تحقهق سهاخت داخلهی صهنایع،       این تبیل مسائل از ریشهمسائل بخش استاندارد در حوزه انرژی هستند. جمله 

 .آیندتجهیزات و فرآیندهای موجود در بخش انرژی بحساب می

 تحریم

ههای جدیهد و تعامهل بها     رسهی بهه فنهاوری   المللی، دستدسترسی به منابع مالی بینهای ناشی از تحریم: محدودیت .3

هایی مواجه شده ای آنها در شرای  تحریم با محدودیتالمللی و استواده از توان فناوری، مدیریتی و سرمایهبین هایشرکت

 های نوتی و بانکی بر تولید و صادرات نوت کشور اثرگذار بوده است.است. همچنین تحریم

ی در ههای ضهعف هها و  پهذیری در کنار عوامل بیرونی ناشی از تحریم، آسیب م:تحریکننده تشدیدداخلی  هایضعف .2

دهد آمادگی الزم برای مواجهه به این تهدید بالوعل وجود ندارد. از جملهه آنهها   بخش انرژی کشور وجود دارد که نشان می

انرژی غیرفعال، نقهش کمرنهگ در   های غربی، دیپلماسی های وارداتی به ویژه فناوریتوان به وابستگی زیاد به فناوریمی

 بازار نوت و ... اشاره کرد.

 المللدیپلماسی انرژی و تجارت بین

حجم ذخایر نوت اثبات شده در ایران  :کاهش توان صادرات به دلیل افت تولید مخازن و رشد مصرف داخلی .3

 36/2دهد رشد متوسطی حهدود  رسیده که نشان می3311میلیارد بشکه درسال 337به  3322میلیارد بشکه در سال  63از 

 3311درصهد در سهال    32بهه   3322درصد در سال  2/32حال سهم ایران از کل ذخایر جهان از درصد داشته است. با این

درصد رسیده است. همچنین سهم ایران از تولید نوهت   1/32درصد به  2/32نیز از  رسیده و سهم ایران از کل ذخایر اوپک

 6/2به ترتیب بهه   3311درصد بوده که این شاخص در سال  7/22درصد و  3/32، 3322در سال جهان و اوپک به ترتیب 

درصد رسیده است به عبارتی این دو سهم به ترتیب به حدود نصف و شصت درصد کاهش یافته است. کهه   2/33درصد و 

 .دهد برای حوظ و ارتقاء موتعیت خود در جهان و اوپک تالش زیادی الزم داریمنشان می

کهاهش   :عدم استفاده از موقعیت ژئوپولیتیكی منحصر بفرد در جهت ایفای نقش محوری در تبرادالت انررژی منطقره    .2

های و سازمان المللیبینمیزان تولید و صادرات نوت و گاز عمال بمعنی کاهش سطح تدرت و اثر بخشی ایران در معادالت 

رود کهه  ن مهی آیمی از میزان صادرات و سهم بازار اسهت. لهذا بهیم    ایست. بطور ویژه میزان نووذ در اپک تابع مستقمنطقه

 مهؤثر سیاسی این حوزه بر جایگاه ملی هم -امنیتی شرای  فعلی به از دست دادن نووذ فعلی در بازار بیانجامد و حتی تبعات

ی ایهران را تسهریع   روند انهزوای بخهش انهرژ    تواندمیافتد. سختی ارتباطات و تعامالتی نظیر سوآپ در شرای  تحریم هم 

 .نماید
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 اهداف و راهبردهای پیشنهادی بخش انرژی کشور  ،هاماموریت

تهالش بهر اینسهت کهه      اما در این بخش ،بخش انرژی کشور است هایچالشاین نوشتار مروری بر عمده  هرچند هدف اصلی

 حصا گردند. الزم به ذکر است کهه طبیعتهاً  بنا بر اسناد تولید شده ا کشور اصلی بخش انرژی ماموریتهای و استراتژیهای ،اهداف

 بخش این های تخصصی دارند و بیان آنها درهای عملیاتی آنها نیاز به مباحثه بیشتر در تالب پنلراهبردها و طراحی برنامه این

 هاست.دهی مباحث تخصصی پنلسازی و جهتفق  جهت زمینه

های بخش انرژی به عنهوان  استواده بهینه از ظرفیت :تقویت پیوندهای متقابل بین بخش انرژی و اقتصاد ملی .3

تغییر نگاه به نوت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجهه   و پشتوانه و محرا توسعه پایدار اتتصادی کشور

 «های زاینده اتتصادیمنابع و سرمایه»عمومی به 

افزایش ضریب بازیافت ذخایر انرژی :  ی کشوربرداری صحیح و مناسب از منابع انرژصیانت از ذخایر و بهره .2

ضهرورت توتهف توسهعه میهادین      و پایدارسازی منابع هیهدروکربونی ،کشور و حداکثر برداشت از میادین مشترا نوت و گاز

 مستقل جدید

 ،تقاضای انرژی با رعایت الگوی صحیح مصرف تأمینمدیریت و : مدیریت تقاضای انرژی و کاهش شدت انرژی .3

 کنندگانقوق مصرفصیانت از ح

از موتعیت ژئوپلتیک کشور در بازار انهرژی پیگیهری    برداریبهره: المللی کشور در حوزه انرژیارتقای جایگاه بین .2

مین، توزیهع و ترانزیهت   أایران در ته  مؤثربرتراری تعامل سازنده با کشورهای منطقه و ایوای نقش ،  فعال دیپلماسی انرژی

 وردهآانتقال یا سواپ نوت و فر،کننده و صادرکننده بزرذ برق در منطقهمینأتبدیل ایران به ت ،انرژی

ههای  اتکایی و دستیابی بهه فنهاوری  افزایش خود :توسعه دانش فنی، خوداتكایی و دستیابی به فناوری روزآمد .2

 پیشرفته در حوزه انرژی 

اصهالحات   :تفكیک نقش حاکمیت و مالكیت برای دولت و ایجاد حاکمیرت یكپارچره در بخرش انررژی     .6

 تعیین تکلیف پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه مرتب  و تشکیل شورایعالی انرژی ،ساختاری در بخش انرژی

 ههای بخهش توسعه مشهارکت حهداکثری    بهبود فضای کسب و کار و :ساماندهی و توسعه بازارهای انرژی کشور .7

گهری و  ههای تنظهیم  تدوین نظام، گذاریمایهسر کنونی هایمدل بازبینی و نوتی تراردادهای بازنگری ،خصوصی و تعاونی

 مد رتابتی آطراحی بازارهای کار

های کید بر انرژیأبا ت :بخشی به سبد عرضه انرژی کشورعرضه انرژی مطمئن، پایدار و با کیفیت و تنوع .1

 ای و زغال سنگپذیر، هستهتجدید

مین أحوهظ، حمایهت و ته    ،نابع مهالی م تأمینگذاری و توسعه سرمایه :های بخش انرژیحفظ و توسعه زیرساخت .2

 نخبگان و سرمایه انسانی صنعت 
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IEA Forecasting

32.8

31.1

29.8

26.4

20.9

23.2

21.2

22.2

27.2

31.3

29.1

16.7

5.8

1.8

5.7

11.7

2.3 2.2 2.4

3.6

11
10.5

11.8

19.4

0

5

10

15

20

25

30

35

2009 2010 Current Policy Scen. 2035 450 Scen. 2035

Oil

Gas

Coal

Nuclear

Hydro

Renewables

نمودار 9 - سهم هر يك از حاملهاي انرژي از مصرف نهايي )درصد(

46.2

86.0

1.4

44.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1346 1349 1352 1355 1358 1361 1364 1367 1370 1373 1376 1379 1382 1385 1388 n

فرآورده هاي نفتي  

گازطبيعي 

زغال سنگ 

منابع تجديد پذير
قابل احتراق )1(

 برق

فرآورده هاي نفتي

گاز طبيعي

 محیطی در زنجیره انرژیرعایت مالحظات و استانداردهای زیست .۱3

 ها از مصرف نهایی: سهم حامل0نمودار 

 

 



سیاستگذاری انرژی در ایران هایچالشمروری بر اهم                                                                                                              

27 

 

OPEC Forecasting
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