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  خالصه مدیریتی

 ایران انرژي امنیت ریسک مختلف ابعاد جامع سنجش و سازيشاخص
 

 بیان مسأله 
ملت خود یا حتی براي حفظ و  -اي است که هر کشور براي توسعه پایدار و اعتالي سیستم دولتترین مقولهامنیت، مهم

این بین، تضمین حاکمیت، استقالل و تأمین نگهداري وضع موجود باید در مورد آن تالشی هوشمندانه داشته باشد. در 
ترین اند. انرژي مهمروند که به عوامل مادي و معنوي بسیاري وابستهامنیت ملی از جمله اهداف اولیه کشورها به شمار می

تی نقطه پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است و حضور جدي ایران در بازار انرژي از یک سو و توسعه صنایع باالدس
در فرآیند توسعه اقتصادي ایران از اهمیتی استراتژیک برخوردار است.  دستی حوزه نفت و گاز از سوي دیگر،و پایین

تواند نقش مهمی در این بین، ایفا کند. همچنان که دانیل یرگین وجود منابع انرژي از جمله نفت در یک کشور می
دستاویز اصلی جنگ و درگیري  عامل اصلی در اقتصاد جهان، ی،نفت یک رکن اساسی در قدرت مل«کند: خاطرنشان می

آفرینی نفت و در بازشناسی عرصه انرژي، تداوم نقش». المللی استکننده در رویدادهاي بینو یکی از عوامل نهایی تعیین
عنوان بینی بهیشاي قابل پرسد نفت و گاز همچنان تا آیندههاي آینده قابل تصور است و به نظر میگاز براي سال

 هاي اصلی در سبد انرژي جهان مورد تقاضا خواهند بود.سوخت
ایران با برخورداري از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و با دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز و تجربه طوالنی 

شرق و  بین منابع انرژي خود از جنوب،در حوزه انرژي و موقعیت جغرافیایی مناسب در خاورمیانه، از امکان ایجاد پیوند 
مترمکعب  ونیلیتر 34از  شیداشتن ب اریدر اختکنندگان انرژي برخوردار است. همچنین ایران با  شمال شرقی به مصرف

 جهان يدروکربوریه ریدارنده مجموع ذخا نیترقابل برداشت نفت، بزرگ ریبشکه ذخا اردیلیم 157گاز و حدود  ریذخا
طور ویژه کشورهاي نوظهور برخورداري ایران از چنین موقعیتی از یک سو و نیاز کشورهاي جهان و به. یدآبه شمار می

هاي گذاري، تدوین و اجراي صحیح سیاستبه منابع انرژي خاورمیانه و فضاي رقابتی ناشی از آن از سوي دیگر، هدف
 سازد.انرژي را از سوي ایران ضروري می

ایران بود که براي این منظور،  انرژي امنیت ریسک مختلف ابعاد سنجش و سازياخصهدف اصلی تحقیق حاضر، ش
چهارچوب تحقیق بدین صورت تنظیم شد: در فصل اول، با عنوان کلیات تحقیق به تبیین مسئله، اهمیت و ضرورت 

موضوع  ادبیات بر مروري و نظري هاي تحقیق پرداخته شد. فصل دوم تحقیق، به مبانیپرسش و تحقیق، اهداف تحقیق
، ملی امنیت و انرژي امنیت بین تحقیق اختصاص داشت که در این فصل، مفاهیم اساسی در تعریف امنیت انرژي، ارتباط

وري، بعد وجوه مختلف سیاست امنیت انرژي، ابعاد مختلف امنیت انرژي شامل بعد توسعه اجتماعی، بعد بهره
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ترین مطالعات در ادبیات موضوعی تحقیق گرفت. در خاتمه این فصل مهممحیطی و بعد دریایی مورد بررسی قرار زیست
اختصاص داشت که طی آن ابتدا  رانیا يانرژ حوزه یآت روند و موجود تیوضع لیتحلمرور شد. فصل سوم تحقیق، به 

نفت، گاز، پاالیش،  هايجداگانه بخش ارزیابی و کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس، به تحلیل انرژي کالن وضعیت
. همچنین به دلیل اهمیت و نقش درآمدهاي نفتی در امنیت ه شدایران پرداخت هاي تجدیدپذیر درپتروشیمی، برق و انرژي

انرژي کشور، بخشی مجزا به بررسی وضعیت مدیریت درآمدهاي نفتی کشور اختصاص یافت. فصل چهارم تحقیق، به 
هاي ریسک منظور طراحی و سنجش شاخصمورد استفاده در تحقیق به شناسی اختصاص داشت که طی آن روشروش

معیار کلی ژئوپلیتیکی،  4شناسی تحقیق، بندي عوامل تأثیرگذار و براساس روشمنظور دستهامنیت انرژي ارایه شد. به
ل و عوامل مؤثر شاخص براي تبیین عل 37محیطی در نظر گرفته شد. در همین راستا، اقتصادي، قابلیت اطمینان و زیست

هاي ریسک تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی شاخصوبر ریسک امنیت انرژي کشور طراحی شد. فصل پنجم تحقیق به تجزیه
کننده هاي طراحی شده تبیینشناسی تحقیق، به ارزیابی شاخصامنیت انرژي اختصاص داشت. در این فصل، منطبق بر روش

در خاتمه شاخص کلی (تجمیعی) ریسک امنیت انرژي محاسبه شده، مورد  ریسک امنیت انرژي کشور پرداخته شد.
گیري از تحقیق اختصاص دارد که در آن بندي و نتیجهتحلیل و روندنگاري قرار گرفت. فصل حاضر به جمعوتجزیه

هاي مختلف زهشود. در خاتمه این فصل راهکارهاي کاهش ریسک امنیت انرژي در حوهاي تحقیق ارایه میترین یافتهمهم
 شود.به همراه پیشنهادهاي تحقیق مطرح می

 تحلیل مسأله 
در  تواند بر امنیت انرژي کشور تأثیرگذار باشد.بر آن، عوامل متعددي مینظر به ماهیت چندوجهی انرژي و امنیت مترتب

شناسی مورد استفاده، براي بررسی و محاسبه ابعاد مختلف بر مبانی نظري تحقیق و براساس روشتحقیق حاضر مبتنی
شاخص متناسب با وضعیت اقتصاد کشور طراحی شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.  37ریسک امنیت انرژي، در مجموع، 
مراتبی، شاخص کلی (تجمیعی) امنیت انرژي استخراج و هاي حاصل از تحلیل سلسلهدر نهایت، براساس ماتریس وزن

 توان به صورت زیر خالصه کرد:هاي تحقیق را میترین یافتهدر این بخش مهمتحلیل شد. وتجزیه
تا  1990هاي کننده آن است که معیارهاي یادشده بین سالکننده امنیت انرژي ایران بیانبررسی روند معیارهاي تبیین

، نخستین روند افزایش قابل توجه در معیارهاي 2011تا  2007اند. از سال نسبتاً متعادلی برخوردار بوده از روند 2007
ها با اتحادیه اروپا در سال ها از افزایش تنششد. بررسیمنجر شود که به افزایش ریسک امنیت انرژي یادشده مشاهده می

 ملل، سازمان امنیت شوراي هايبرمبناي تحریم ایران اتمی برنامه علیه اروپا اتحادیه تحریم حکایت دارد. نخستین 2007
 معامالت دریایی، و هوایی ونقلحمل به بعد هايسال در هامحدودیت این. شد تصویب) 2007 فوریه( 1386 سال بهمن
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 و اشخاص ها،فناوري و تجهیزات و یافت گسترش ایران گاز و نفت صنایع در گذاريسرمایه و نفت فروش بانکی،
 .شد شامل را بیشتري تحریم مورد هايشرکت

هاي زمان با اعمال تحریممیالدي، هم 2012افزایش مشهود دیگر در ریسک امنیت انرژي ایران مربوط به اوایل سال 
نیت جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و صدور چندین قطعنامه شوراي امنیت علیه ایران است. بیشترین افزایش در ریسک امهمه

و  ژئوپلیتیکی، اقتصادي، ریسک معیارهاي قابلیت اطمینانانرژي ایران طی این دوره به ترتیب مربوط به افزایش 
میالدي) بر افزایش  2011هاي دوره گذشته (توان چنین گفت که بیشترین اثرگذاري تحریمدر واقع میاست.  محیطیزیست

ها حاکی وده است. این مساله در نمودار زیر قابل مشاهده است. بررسیریسکهاي قابلیت اطمینان، اقتصادي، ژئوپلیتیکی ب
از آن است که تأثیرپذیري شدید صادرات نفتی و به تبع آن کاهش شدید درآمدهاي ارزي کشور مهمـترین اثرات اقتصادي 

 جانبه علیه ایران در این دوره بوده است.هاي همهو قابلیت اطمینان تحریم

 معیارهاي اصلی ریسک امنیت انرژي ایرانروندنگاري 

 
 هاي تحقیق.مأخذ: یافته

کننده امنیت انرژي ایران با کاهش ، روند معیارهاي تبیین2015اي و اجرایی شدن آن در سال با حصول توافق هسته
دارد و این مسئله  مواجه شد که نشان از کاهش ریسک امنیت انرژي در معیارهاي اقتصادي، ژپوپلیتیکی و قابلیت اطمینان

 دهد.هاي نفتی) نشان میزا (مانند تحریمپذیري شدید امنیت انرژي کشور را از عوامل برونتأثیرپذیري و آسیب





















١٩
٩٠

١٩
٩١

١٩
٩٢

١٩
٩٣

١٩
٩۴

١٩
٩۵

١٩
٩۶

١٩
٩٧

١٩
٩٨

١٩
٩٩

٢٠
٠٠

٢٠
٠١

٢٠
٠٢

٢٠
٠٣

٢٠
٠۴

٢٠
٠۵

٢٠
٠۶

٢٠
٠٧

٢٠
٠٨

٢٠
٠٩

٢٠
١٠

٢٠
١١

٢٠
١٢

٢٠
١٣

٢٠
١۴

٢٠
١۵

٢٠
١۶

٢٠
١٧

١٠
٠

=
١٩

٩٠

معیار ژئوپلیتیکی معیار اقتصادي معیار قابلیت اطمینان معیار زیست محیطی

رریسک باالت

ریسک 

پایین تر

ران
ه ای

علی
به 

جان
مه 

ي ه
م ها

حری
ت

اروپا آغاز تحریم هاي اتحادیه
تبرمبناي قطعنامه هاي شوراي امنی



 

٤ 
 

با اجرایی شدن برجام، افزایش تولید و صادرات نفت و میعانات گازي ایران، در کنار بهبود روابط سیاسی و ژئوپلیتیکی، 
تدریج جویانه آن با ایران، بهراه بود، اما با روي کار آمدن دولت ترامپ و رویکرد مقابلهریسک امنیت انرژي با کاهش هم

 2017هاي یادشده در سال روند کاهشی در ریسک امنیت انرژي تبدیل به افزایش ریسک شد که افزایش در ریسک
 تأییدکننده این مسئله است. 

عنوان تهدیدي براي امنیت انرژي کشور محیطی کشور بهسک زیستمسئله دیگر، روند افزایشی (هرچند نسبتاً مالیم) ری
محیطی در حال اي، تهدیدهاي زیستاست. با توجه به روند شدت مصرف انرژي کشور و انتشار فزاینده گازهاي گلخانه

 تبدیل شدن به یکی از تهدیدهاي جدي امنیت انرژي کشور است.

کننده ریسک ناشی از این شاخص تبیین: میلیون تن نفت معادلواردات)  -شاخص ریسک تراز انرژي (صادرات  -
افزایش واردات انرژي در مقایسه با صادرات آن است. انتظار بر این است، با افزایش خالص صادرات انرژي، ریسک امنیت 

 2012هاي الجانبه علیه ایران و با کاهش محسوس صادرات نفتی طی سهاي همهانرژي کشور کاهش یابد. به دنبال تحریم
، ریسک تراز انرژي کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته که این مسئله به افزایش ریسک امنیت انرژي کشور 2015تا 

 شده است.منجر 

 تولید به انرژي کل مصرف بررسی روند شاخص نسبت: شاخص ریسک نسبت مصرف کل انرژي به تولید کل انرژي -
هاي به دلیل تحریم 2015تا  2012ی دوره مورد بررسی دارد. با کاهش تولید انرژي در سال انرژي نشان از افزایش آن ط کل

کننده افزایش ریسک امنیت جانبه علیه ایران، روند افزایشی این شاخص تشدید شده است. افزایش این شاخص تبیینهمه
یا کاهش تولید یا ترکیبی از این دو انرژي در کشور است، زیرا افزایش این شاخص یا ناشی از افزایش مصرف انرژي 

 آید.تواند تهدیدي براي امنیت انرژي به شمار میاست که در همه موارد می
کننده آن میزانی از تولید نفت است که در داخل به این شاخص بیان: شاخص ریسک نسبت مصرف به تولید نفت -

شمسی) روند نسبتاً همواري را طی کرد و در  1369( 1990رسد. این شاخص در مقایسه با سال پایه، یعنی مصرف می
تواند به دلیل افزایش تولید نفت تري نسبت به سال پایه قرار گرفت. کاهش شاخص یادشده میدر مقدار پایین 2017سال 

 منزله کاهش ریسک امنیت انرژي است.در مقایسه با مصرف نفت در داخل کشور باشد. کاهش این شاخص به

کننده آن است که چه میزانی از گاز تولید شده که در این شاخص تبیین: نسبت مصرف به تولید گازشاخص ریسک  -
رسد. باالتر بودن این شاخص توان صادراتی کشور یا توان تزریق گاز به میادین نفتی را براي داخل کشور به مصرف می

دارد که در ادامه، با  2011تا سال  1990ال دهد. روند این شاخص نشان از افزایش شدید از سفشارافزایی کاهش می
در مقایسه با  2017افزایش تولید گاز در کشور روند این شاخص نزولی شده است. هرچند مقدار این شاخص در سال 

 دهنده باالتر بودن ریسک امنیت انرژي است.باالتر بوده است. مقادیر باالتر شاخص نشان 1990سال 
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دهد که نرخ تخلیه ذخایر شاخص نسبت ذخیره به تولید نفت نشان می: تولید نفت شاخص ریسک نسبت ذخیره به -
شود. افزایش ذخایر نفتی (به دلیل اکتشاف میادین جدید) یکی از دالیل اصلی روند نزولی نفت با چه روندي انجام می

 رژي حکایت دارد.این شاخص طی دوره مورد بررسی است. بدیهی است کاهش این شاخص از کاهش ریسک امنیت ان

دهنده ظرفیت گازي کشور در مقیاس این شاخص نشان: شاخص ریسک نسبت ذخیره گاز طبیعی به کل ذخایر جهان -
در واقع هرچه نسبت ذخایر گاز طبیعی کشور به کل ذخایر جهان باالتر باشد، نشان دهنده قدرت بازیگري جهانی است. 

در کشور . روند این شاخص نشان دهنده باال رفتن قدرت بالقوه بازیگري بیشتر (کاهش ریسک) در بازار جهانی گاز است
 بازار جهانی گاز است. 

کننده ریسک افزایش تولید گاز در مقایسه با تولید گاز در این شاخص تبیین: شاخص ریسک نسبت ذخیره به تولید گاز -
است. روند افزایشی این شاخص حاکی از افزایش تولید برداري از ذخایر گازي کشور کشور بوده که به معناي افزایش بهره

 برداري بیشتر از میادین گازي کشور است. باالتر رفتن این شاخص نشان از افزایش ریسک امنیت انرژي دارد.گاز با بهره

 نفت ديتولی هايچاه بازده بهبود هايسازوکار ترینیکی از مهم گاز تزریق: شاخص ریسک تزریق گاز به مخازن نفتی -
زمان با افزایش تزریق گاز به مخازن نفتی، روند این شاخص نزولی (کاهش ریسک امنیت انرژي) شده است. است. هم

ریزي شده براي ها از میزان برنامهشود، تزریق گاز هرچند به نسبت روند مطلوبی داشته، اما در اغلب سالخاطرنشان می
تواند ریسک امنیت انرژي را در کشور کاهش ایش تزریق گاز به میادین نفتی میتر بوده است. با وجود این، افزتزریق عقب

 دهد.

این شاخص نشان از ریسک نسبت ذخایر نفتی : شاخص ریسک  نسبت ذخایر نفتی ایران به کل ذخایر نفتی جهان -
ار نفت) دارد که بالطبع باالتر هاي بازیگري فعال در سطح جهانی بازعنوان یکی از مؤلفهایران به کل ذخایر نفتی جهان (به

تواند به معناي کاهش نقش فعال ایران در بازار نفت باشد. این شاخص روند نسبتاً همواري را رفتن میزان این شاخص می
 طی دوره مورد بررسی داشته است.

دهنده افزایش نشانتواند هاي تولیدي نفت میافزایش تعداد چاه: هاي تولیدي نفتشاخص ریسک تعداد چاه -
هاي تبع آن، افزایش توان تولید نفت در کشور باشد. با افزایش تعداد چاههاي حفاري در بخش باالدستی نفت و بهفعالیت

هاي تولیدي نسبت به سال شود. براساس این، با توجه به اینکه تعداد چاهتولیدي، ریسک امنیت انرژي با کاهش همراه می
 همراه بوده، این مسئله موجب روند کاهشی ریسک امنیت انرژي شده است. با افزایش 1990پایه 

ازاي هر واحد تولید ناخالص داخلی  دهد که بهاین شاخص نشان می: PPPشاخص ریسک شدت انرژي برحسب  -
صاد ) که در اقتصاد ایجاد شده، چه میزان انرژي (برحسب کیلوگرم نفت معادل) در اقت2005(برحسب دالر ثابت سال 

مصرف شده است. باال بودن شدت مصرف انرژي ضمن هدر دادن منابع اقتصادي، آلودگی محیط زیست و کاهش رفاه 
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منجر جامعه را نیز به همراه دارد. روند افزایشی شدت انرژي در کشور به افزایش ریسک امنیت انرژي در کشور طی زمان 
 شده است.

عنوان یکی از منابع اصلی تأمین ارز بودجه دولت و حضور بهصادرات نفت : شاخص ریسک خالص صادرات نفت -
هاي نفتی) ایران در بازار جهانی انرژي از اهمیت خاصی برخوردار است. به دنبال کاهش صادرات نفت (به همراه فراورده

نفت ایران  جانبه علیه ایران، شاخص ریسک صادراتهاي همهبه دلیل تحریم 2015میالدي تا سال  2012در اوایل سال 
هاي در این بازه زمانی با افزایش همراه بوده است. این مسئله نشان از آن دارد که وابستگی به صادرات نفت و فراورده

 رود.نفتی تهدیدي براي امنیت انرژي به شمار می

کشور از  با افزایش واردات بنزین به کشور، امنیت انرژي: صادرات) -شاخص ریسک تراز تجارت بنزین (واردات  -
رو، با افزایش میزان واردات بنزین، ریسک یابد. ازاینشود و قابلیت اطمینان نیز کاهش میمسایل ژئوپلیتیکی متأثر می

تا  2003هاي یابد. بررسی روند این شاخص نشان از افزایش شدید ریسک امنیت انرژي طی سالامنیت انرژي افزایش می
و با کاهش واردات بنزین، ریسک امنیت انرژي کاهش  2012ها در سال عمال تحریمدارد که در ادامه، به دنبال ا 2010

 با افزایش همراه بوده است. 2015یافته است. این شاخص دوباره از سال 

با افزایش ظرفیت پاالیش در کشور، ریسک امنیت انرژي از حیث : شاخص ریسک ظرفیت پاالیش نفت خام کشور -
ده است. در واقع، با افزایش ظرفیت پاالیش کشور طی دوره مورد بررسی، معیار قابلیت این شاخص با کاهش همراه ش

 رو، روند شاخص ریسک ظرفیت پاالیش نفت خام کشور با کاهش مواجه شده است.اطمینان تقویت و ازاین

ونقل حملهاي اصلی انرژي در بخش عنوان یکی از حاملبنزین به: شاخص ریسک ظرفیت تولید بنزین در کشور -
کشور از اهمیت خاصی در تأمین امنیت انرژي ایران برخوردار است. با افزایش ظرفیت تولید بنزین در کشور، ریسک 

 تبع آن، ریسک امنیت انرژي طی دوره مورد بررسی روند نزولی را طی کرده است.تولید این حامل انرژي و به

ف بنزین در کشور یکی از تهدیدهاي اصلی امنیت انرژي روند فزاینده مصر: شاخص ریسک مصرف بنزین در کشور -
کند. محیطی نیز ایجاد میهاي اقتصادي به کشور، مسایل و پیامدهاي زیستآید که ضمن تحمیل هزینهکشور به شمار می

رغم افزایش تولید بنزین در کشور، افزایش مصرف بنزین در کشور طی دوره مورد بررسی، شاخص ریسک مصرف به
 تبع آن، ریسک امنیت انرژي نیز افزایش یافته است.را در کشور با افزایش همراه کرده که به بنزین

هاي سنگین پاالیشی کشور عنوان یکی از فراوردهمصرف نفت کوره به: شاخص ریسک مصرف نفت کوره در کشور -
مصرف نفت کوره از این سال  دهد، شاخص ریسکطور که شاخص نشان میبا افزایش همراه بوده و همان 2000از سال 

رو بوده است. با کاهش مصرف نفت کوره در کشور و با امکان صدور بخشی از نفت کوره بعد از رفع با افزایش روبه
 شاهد کاهش ریسک مصرف نفت کوره در کشور هستیم. 2015ها، از سال تحریم
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هاي فسیلی با تولید آلودگی یکی از سوخت عنوانسنگ بهزغال: سنگصادرات) زغال -شاخص ریسک تراز (واردات  -
محیطی باال سهم کمی را در سبد انرژي کشور به خود اختصاص داده است. با وجود این، در مقایسه با سال پایه زیست
سنگ کشور با افزایش همراه بوده است که این مسئله باعث افزایش ریسک امنیت انرژي ، شاخص ریسک تراز زغال1990

 سنگ آغاز شده است.به بعد، روند کاهشی ریسک تراز زغال 2012ته، از سال شود. البمی

اي در هاي اصلی انرژي کشور در کنار بنزین از جایگاه ویژهگازوییل یکی از حامل: شاخص ریسک مصرف گازوییل -
منفی تلقی شود، اما اي هتواند پدیدلزوم افزایش مصرف سوخت گازوییل نمیونقل برخوردار است. هرچند بهبخش حمل

تواند تهدیدي براي امنیت انرژي در کشور باشد. روند شاخص ریسک مصرف گازوییل از روند فزاینده مصرف آن می
افزایشی بوده که بعد از این سال، روند افزایشی این شاخص متوقف شده است. هرچند سطح  2013تا سال  1990سال 

 تر بوده است.باال 1990نسبت به سال  2017شاخص در سال 

با افزایش تولید گازوییل در کشور، قابلیت اطمینان افزایش و ریسک امنیت انرژي : شاخص ریسک تولید گازوییل -
یابد. شاخص ریسک تولید گازوییل به دنبال افزایش تولید این حامل انرژي طی دوره بررسی کاهشی کشور کاهش می

 بوده است.

طور کلی طی دوره مورد بررسی، کشورمان به: صادرات) -اي نفتی (وارداتهشاخص ریسک تراز تجارت فراورده -
جز سه سال اول، در بقیه دهد، بهواردات بنزین و صادرات نفت کوره داشته است. بررسی روند این شاخص نشان می

رات نفت کوره در تواند به دلیل باالتر بودن صادها، ریسک امنیت انرژي ناشی از این شاخص صفر بوده است که میسال
 مقایسه با واردات بنزین باشد.

دهنده ریسک وابستگی به واردات شاخص تراز گاز طبیعی نشان: صادرات) -شاخص ریسک تراز گاز طبیعی (واردات -
گاز طبیعی و کاهش میزان صادرات گاز است. هرچه میزان واردات گاز طبیعی در مقایسه با صادرات آن بیشتر باشد، 

 2005تا سال  1995یابد. بررسی روند شاخص نشان از صفر بودن شاخص ریسک از سال انرژي افزایش می ریسک امنیت
ثبت شده است.  2017دوباره شاخص با افزایش همراه بوده است. بیشترین میزان شاخص نیز در سال  2012دارد. از سال 

هاي شمال و شمال شرقی کشور، گاز تأمین گاز استان کند و از ترکمنستان برايطور عمده به ترکیه گاز صادر میایران به
 کند.وارد می

، ریسک امنیت انرژي کشور در معیار CO2با افزایش انتشار گاز : از سوزاندن سوخت Co2شاخص ریسک انتشار  -
شاخص تواند تهدیدي براي امنیت انرژي به شمار آید. روند شود که این مسئله میمحیطی با افزایش همراه میزیست

 اکسید کربن از سال پایه تا انتهاي دوره مورد بررسی همواره افزایشی بوده است.ریسک انتشار گاز دي
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کننده میزان ریسک ناشی از انتشار این شاخص بیان: PPPشاخص ریسک شدت انتشار دي اکسید کربن برحسب   -
CO2  واحد  1در ازاي تولیدGDP میزان انتشار این گاز آالینده، روند شاخص طور کلی با افزایش در کشور است. به

 آید.محیطی امنیت انرژي به شمار میریسک شدت انتشار نیز افزایشی بوده است که یک تهدید زیست

هاي کلی اصالح الگوي مصرف بر سیاست 7در بند : شاخص ریسک سهم انرژي تجدیدپذیر از کل تولید برق -
جویی در مصرف انرژي در راستاي صرفه برق پربازده و مقیاسکوچک پراکنده، تولید هاينیروگاه از برق تولید گسترش
رغم افزایش تولید برق از منابع تجدیدپذیر، بخشی به منابع تولید برق تأکید شده است. این در حالی بوده که بهو تنوع

هاي پایانی است و روند کلی در سالسهم این منابع در تولید برق در کل دوره مورد بررسی با تغییرات زیادي همراه بوده 
 در مقایسه با ابتداي دوره مورد بررسی، نشان از افزایش ریسک امنیت انرژي از منظر این شاخص دارد.

هاي تولیدکننده برق حرارتی در کشور افزایش راندمان نیروگاه: هاي حرارتیشاخص ریسک راندمان (بازده) نیروگاه -
ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته  هاي پنجم وبرنامهویژه اسناد باالدستی کشور و بهدر که بوده هایی یکی از سیاست

هاي بخاري، گازي، سیکل ترکیبی هاي حرارتی که شامل نیروگاهاي از تولید برق کشور از طریق نیروگاهاست. بخش عمده
وره مورد بررسی در مجموع، مثبت بوده هاي کشور طی دروند شاخص راندمان نیروگاه شود.، تأمین میو دیزلی است

تبع آن، کاهش ریسک امنیت هاي حرارتی و بهاست که همین مسئله موجب کاهش نسبی شاخص ریسک راندمان نیروگاه
 انرژي شده است.

هاي صنعت برق کشور، باال بودن ترین معضلیکی از بزرگ: شاخص ریسک درصد اتالف برق از کل تولید و انتقال -
تأسیسات از طور عمده ناشی از مصارف غیرمجاز از شبکه یا سوءاستفاده انسانی نرژي است. تلفات غیرفنی بهاتالف ا

اي از تلفات صنعت برق کشور به تلفات غیرفنی شبکه اختصاص دارد و حذف الکتریکی است. بخش قابل مالحظه
افزایش روند شاخص ریسک درصد تلفات برق تا رغم به گذارد.هاي غیرمجاز بیشترین تأثیر را بر کاهش تلفات میبرق

 هاي اخیر نشان از کاهش درصد تلفات و در نتیجه، ریسک ناشی از آن دارد.، روند نزولی این شاخص طی سال2007سال 

تولید سرانه برق در کشور یکی از معیارهاي ایجاد قابلیت اطمینان در شبکه و اطمینان : شاخص ریسک تولید سرانه برق -
تأمین برق مورد نیاز در کشور است. با افزایش تولید سرانه برق در کشور، روند شاخص ریسک تولید سرانه برق طی از 

 دوره مورد بررسی نزولی بوده که به معناي کاهش ریسک امنیت انرژي کشور از این منظر است.

نوع الگوي مصرف خانوارها  کنندهاین شاخص در واقع، بیان: شاخص ریسک سهم مصرف خانگی از کل مصرف برق -
گرایی در جامعه باشد. خوشبختانه روند لتواند حاکی از افزایش تجمدر کشور است که بالطبع باال رفتن این شاخص می

به بعد، روند صعودي مالیمی را آغاز کرده  2012این شاخص طی دوره مورد بررسی نسبتاً هموار بوده، هرچند از سال 
 تواند ریسک امنیت انرژي کشور را افزایش دهد.می است که تداوم این روند



 

٩ 
 

متوسط مصرف برق هر مشترك خانگی یکی از معیارهاي اصلی تبیین: شاخص ریسک مصرف سرانه برق خانگی -
طور تواند بهتوان ادعا کرد که افزایش مصرف برق در بخش خانگی میکننده الگوي مصرف خانوارها در کشور است. می

رویه باشد. روند شاخص ریسک مصرف سرانه برق خانگی از سال گرایی و مصرف بیفزایش روحیه تجملعمده به دلیل ا
تبع آن، امنیت انرژي کشور تواند قابلیت اطمینان شبکه برق و بهافزایشی بوده است که این مسئله می 2017تا سال  1990

 را با تهدید مواجه کند.

هاي اضافه شده کننده ظرفیت خالص تولید برق (ظرفیتن شاخص بیانای: شاخص ریسک ظرفیت خالص تولید برق -
هاي خارج شده از شبکه) در کشور است که با افزایش آن، قابلیت اطمینان شبکه برق کشور افزایش به شبکه منهاي ظرفیت

کشور با روند یابد. با افزایش ظرفیت تولید برق طی دوره مورد بررسی، شاخص ریسک ظرفیت خالص تولید برق در می
 منزله کاهش ریسک امنیت انرژي) همراه بوده است.نزولی (به

 برق هايشبکه ترینقوي و ترینایران یکی از بزرگ: صادرات) -شاخص ریسک خالص واردات برق (واردات  -
است. روند شاخص  برقرار خاکی مرز در همسایه کشورهاي تمام با کشور برق شبکه الکتریکی ارتباط را دارد و خاورمیانه

برخوردار بوده که به معناي  2013به بعد، از افزایش قابل توجهی تا سال  2007ریسک خالص واردات برق از سال 
نسبت نزولی بوده است، هرچند ، روند این شاخص به2017تا سال  2013وابستگی بیشتر به واردات برق است. از سال 

 ایم.واردات برق را در مقایسه با صادرات شاهد بوده افزایش در 2016در مقایسه با  2017در سال 

هاي مربوط به سوخت و برق کننده سهم هزینهاین شاخص تبیین: شاخص ریسک هزینه انرژي از کل هزینه خانوارها -
این طور کلی هایی همراه بوده، اما بهوخیزهاي خانوار است. روند این شاخص طی دوره مورد بررسی با افتاز کل هزینه

 تواند ریسک امنیت انرژي را باالتر ببرد.، روند افزایشی را آغاز کرده است. افزایش این شاخص می2012شاخص از سال 

آید که باالتر هاي مخارج انرژي خانوار به شمار میاین شاخص یکی از شاخص: شاخص ریسک متوسط قیمت برق -
کننده برق است. این شاخص طی دوره مورد بررسی با روند افزایشی منزله تحمیل فشار بیشتر بر بودجه مصرفبودن آن به

 همراه بوده که حاکی از افزایش ریسک امنیت انرژي کشور از بابت این شاخص است.

کننده درآمدهاي نفتی ترین متغیرهاي تعیینعنوان یکی از مهمقیمت نفت خام به: شاخص ریسک قیمت نفت خام ایران -
در تحلیل ریسک امنیت انرژي برخوردار است. باالتر رفتن قیمت نفت خام (و افزایش درآمدهاي  کشور، از اهمیت خاصی

تواند ریسک امنیت انرژي را کاهش دهد. بررسی روند شاخص یادشده نشان از شروع روند کاهشی نفتی متعاقب آن) می
جهانی نفت، روند مالیم افزایشی شاخص  دارد که بعد از این سال، با شروع کاهش قیمت 2014تا سال  1998آن از سال 

 ریسک قیمت نفت خام ایران آغاز شد.

عنوان یکی از هرچند افزایش قیمت جهانی نفت براي ایران به: شاخص ریسک نوسان قیمت نفت خام ایران -
اي لیدي، پدیدهتواند مسئله مثبتی ارزیابی شود، اما باید در نظر داشت که نوسان در این متغیر کصادرکنندگان نفت می
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کند و بر متغیرهاي رو میریزي مناسب در خصوص درآمدهاي نفتی را با مشکل روبهآید، زیرا برنامهآور به شمار میریسک
هایی هاي مختلف، روند شاخص ریسک قیمت انرژي نیز با  تالطمگذارد. با نوسان قیمت نفت در دورهاقتصاد تأثیر میکالن 

 همراه بوده است.

اي از منزله توان کشور در تأمین بخش عمدهشاخص ارزش صادرات نفتی به: نفتی صادرات شاخص ریسک ارزش -
شود. روند کل درآمدهاي ارزي کشور است که با افزایش آن، شاخص ریسک ارزش صادرات نفتی با کاهش همراه می

هاي ، با شروع تحریم2012، اما از سال با کاهش همراه بوده است 2011تا سال  1999طور خاص از سال این شاخص به
 با رفع 2017و  2016هاي کنیم. هرچند دوباره در سالالمللی، افزایش ریسک ناشی از این شاخص را مشاهده میبین

 ها، روند شاخص نزولی شده که متناظر با افزایش ارزش درآمدهاي نفتی است.تحریم

 راهکارها و پیشنهادها  
اي صورت گرفته و تحلیل وضعیت موجود ابعاد مختلف امنیت انرژي کشور در این تحقیق، برخی هبا عنایت به بررسی

 راهکارهاي عملی بهبود وضعیت موجود در راستاي کاهش ریسک امنیت انرژي کشور به صورت زیر است:
 منظور تقویت پشتوانه تولید و توسعه منابع نفت و گازهاي اکتشاف بهگسترش فعالیت 

 از طریق:
 اتمام اکتشاف مناطق مرزي تا پایان برنامه ششم توسعه. −
 .مناسبهاي اکتشافی در مناطق غیرمرزي در نواحی برخوردار از تأسیسات زیربنایی اولویت انجام فعالیت −
 درصد در اکتشاف منابع نفت خام و گاز طبیعی. 6/0دستیابی به ضریب حداقل جایگزینی  −
 فت و گازافزایش ظرفیت تولید صیانتی میادین ن 

 از طریق:
اولویت تأمین کامل گاز مورد نیاز براي تزریق به میادین نفتی بحرانی شامل میادین مارون، کرنج، پارسی، آغاجاري،  −

 بی حکیمه و کوپال.بی
 اولویت اختصاص گازهاي همراه تولیدي براي تزریق به مخازن نفت. −
 که براي توسعه واگذار خواهند شد.آوري گازهاي همراه در میادین نفتی جدیدي الزام به جمع −
 ) در مخازن مستعد براساس تجارب حاصل از طرح پایلوت میدان نفتی رامشیر.miscibleاعمال روش تزریق امتزاجی گاز ( −
حلقه چاه جدید (غیر از  200بازسازي، نوسازي و ارتقاي ناوگان حفاري کشور تا رسیدن به ظرفیت حفر حداقل  −

 هاي توانمند و ایجاد فضاي سالم رقابتی مطابق برنامه ششم توسعه.یق حمایت از شرکتتعمیراتی) در سال از طر
 ،گاز و پتروشیمی منطقه با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور تبدیل ایران به کریدور تجارت نفت 
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 از طریق:
 وارداتی و صادراتی.هاي نفتی در مبادي تقویت حضور بخش خصوصی در تجارت نفت خام و گاز و فراورده −
 هاي موجود.هاي نفتی متناسب با زیرساختافزایش سواپ نفت خام و فراورده −
 ،گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران در بازارهاي جهانی ارتقاي سهم صنعت نفت 

 از طریق:
 صادرات نفت خام.منظور ایجاد تقاضاي بلندمدت براي هاي سودده خارج از کشور بهاحداث یا خرید سهام پاالیشگاه −

 هاي خطوط لوله منطقه.هاي توسعه میادین نفت و گاز و پروژهمشارکت در کنسرسیوم −
 سازي نفت خام در بازارهاي بالقوه نفت خام ایران با اولویت بازارهاي شرق آسیا.هاي ذخیرهایجاد ظرفیت −
 ششم توسعه با اولویت صادرات از طریق خط لوله.درصد از تولید گاز کشور در انتهاي برنامه  10افزایش سهم صادرات گاز به  −
 گیري بازارهاي جدید.بخشی بازارهاي هدف صادراتی متناسب با شکلتنوع −

 انتخاب مشتریان راهبردي و ایجاد پیوندهاي اقتصادي متنوع و بلندمدت با کشورهاي منطقه. −
 هاي آن در رقابت با همسایگان.وجود و کاهش هزینهگسترش صنعت بانکرینگ در خلیج فارس و دریاي عمان به دو برابر میزان م −
 برداري حداکثري از میادین مشترك نفت و گازتوسعه و بهره 

 از طریق:
ویژه میادین غرب کارون، پارس اولویت افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی کشور از میادین مشترك، به −

 جنوبی و آذر.
 میادین مشترك با کشورهاي همسایه.جاي رقابت در توسعه مشارکت به −
 افزایش ظرفیت پاالیش نفت و میعانات گازي با اصالح الگوي پاالیشی کشور 

 از طریق:
 گري یکپارچه در سطح شرکت ملی پاالیش و پخش و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.تجمیع و تقویت جایگاه تنظیم −
اولویت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و سیراف با مشارکت هاي میعانات گازي با برداري از پاالیشگاهتکمیل و بهره −

 بخش خصوصی.
ارتقاي حداقل یک واحد پاالیشگاهی به پتروپاالیشگاهی پیچیده با هدف حداکثرسازي تولید محصوالت پتروشیمیایی  −

 تا پایان برنامه ششم توسعه.
درصد تا پایان برنامه  85درصد به  70ی از هاي نفتتقطیر در پاالیشگاههاي سبک و میانافزایش سهم تولید فراورده −

 ششم توسعه.
 مدیریت تقاضاي سوخت کشور و مشارکت در کاهش شدت انرژي 
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 از طریق:
 اندازي و گسترش سامانه مدیریت اطالعات مصرف و ممیزي انرژي حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه.راه −
 هاي انرژي.تعیین سهم هریک از حاملسازي سبد سوخت مصرفی کشور از طریق بهینه −
 افزوده در صنعت نفت و گاز در راستاي کاهش شدت انرژي.تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ارزش −
هاي گازي موجود هاي گازي جدید تولید برق پایه در برنامه ششم توسعه و تبدیل نیروگاهممنوعیت احداث نیروگاه −

 تا پایان برنامه ششم توسعه. CHPبه نیروگاه سیکل ترکیبی و استفاده از 
 ریزي اصولی در راستاي کاهش شدت مصرف انرژي در کشور عزم ملی و برنامه 

 از طریق:
 انرژي. ممیزي و مصرف اطالعات مدیریت سامانه گسترش و اندازيراه −
 نقل.وحمل و ساختمان در انرژي فرآیندهاي و هاسیستم تجهیزات در انرژي مصرف استانداردهاي و معیارها اجراي و تدوین −
  تحصیلی. مقاطع تمام در آموزشی متون تدوین و آموزشی هايدوره اجراي و طراحی طریق از مصرف الگوي فرهنگ توسعه −
 ترکیبی. سیکل هاينیروگاه به برق تولید موجود گازي هاينیروگاه تبدیل −
 و نقل.بر ناوگان حمل کشور با تأکید انرژي هايسیستم بازسازي و نوسازي براي گذاريسرمایه −
 افزایش ظرفیت پاالیشی گاز کشور 

 از طریق:
 هاي موجود از طریق نصب کمپرسورهاي مورد نیاز در میدان پارس جنوبی.حفظ ظرفیت پاالیشگاه −
 هاي گازي موجود تا پایان برنامه ششم توسعه از طریق رفع مشکالت عملیاتی.حفظ و افزایش ظرفیت پاالیشگاه −
 هاي نفتی و محصوالت پتروشیمیهاي عرضه گاز طبیعی، فراوردهبرداري بهینه از زیرساختتوسعه و بهره 

 از طریق:
 توسعه و تکمیل خطوط لوله سراسري متناسب با افزایش ظرفیت تولید گاز میدان پارس جنوبی. −

احداث در نواحی  منظور تأمین گاز طبیعی در اوج مصرف با اولویتسازي گاز طبیعی کشور بهافزایش ظرفیت ذخیره −
 مرکزي تا پایان برنامه ششم توسعه.

انتقال، پاالیش، توزیع و صادرات  اي و اتوماتیک میزان تولید، فرآورش،گیري لحظهایجاد سامانه یکپارچه کنترل و اندازه −
 هاي نفتی (دیسپچینگ) تا پایان برنامه ششم توسعه.نفت خام و گاز طبیعی و فراورده

 سیستم تأمین گاز و ارتقاي ضریب اطمینان ظرفیت پاالیشی کشورآوري افزایش تاب 
 از طریق: 

 بخشی به کریدورهاي شبکه خطوط لوله.ارتقاي پایداري شبکه تأمین گاز از طریق ایجاد و تنوع −
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 در شرایط اوج مصرف. ساییگیري از روش اوجبهره −

 ازهاي نفتی کشور در راستاي کاهش تولید نفت کوره سازي و نوسازي پاالیشگاههاي تولیدي به بهینهالزام شرکت −
 کننده بخشی.طریق نهاد تنظیم

 هاي صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمیمحیطی ناشی از فعالیتسازي اثرات مخرب زیستحداقل 
 از طریق:

برداري از گازهاي همراه تولید شده در تمام میادین و تأسیسات کنترل و بهرهآوري، مهار، هاي جمعواگذاري طرح −
 درصد میزان گازهاي همراه سوزانده شده تا پایان برنامه ششم توسعه. 50صنعت نفت به مردم و کاهش حداقل 

 اي.منظور به حداقل رساندن انتشار گازهاي گلخانهاعمال جریمه کربن به −

 محیطی.هاي صنعتی نوین داراي کمترین آالیندگی زیستيتوسعه و حمایت از فناور −

 اي و فلرینگ.هاي کاهش انتشار گازهاي آالینده، گلخانهکارگیري سیستمالزام به به −

 هاي با آالیندگی کمتر تا پایان برنامه ششم توسعه.و جایگزینی آن با افزودنی MTBEکاهش تدریجی استفاده از  −

هاي کشور تا پایان درصد از بنزین و گازوییل پاالیشگاه 50در تولید حداقل  5و یورو  4دستیابی به استاندارد یورو  −
 برنامه ششم توسعه.

 عنوان صنعت مادر و زیربناییبهبود عملکرد صنعت برق کشور به 
 از طریق:

 به حرارتی هاينیروگاه تبدیل ها،نیروگاه در برق داخلی مصرف ها در کشور با کاهشنیروگاه راندمان افزایش −
 جدید. هايفناوري از استفاده و ترکیبی سیکل هاينیروگاه

 کشور. برق تولید سبد در تجدیدپذیر هايانرژي گسترش و توسعه اي برايبیشتر و حمایت تعرفه توجه −
 اي.هاي موجود صنعت برق از طریق گسترش مبادالت منطقهاستفاده بهینه از ظرفیت −
 .زمان برق و آبتوسعه واحدهاي تولید همهاي صنعت برق از طریق استفاده بهینه از ظرفیت −
 پراکنده برق در کشور. تولید مولدهاي توسعه −
 تداوم طرح جامع کاهش اتالف تولید و توزیع برق با استفاده از تجارب قبلی. −
 هاي دانش در حوزه انرژي کشورتقویت بنیان 

 از طریق:
و  یشپا یابی،ارز ي،گذارسیاست یمتول یقدق یینکشور و تعنفت در صنعت  یتوان داخل ينقشه راه ارتقا ینتدو −

 .مجموعه ینها با اکامل تمام دستگاه ینظارت بر روند ساخت داخل و هماهنگ
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 تدوین بنیان ودانش تولیدات هايهزینه کاهش راستاي در صنعت بیرون و درون امکانات از حداکثري و بهینه استفاده −
 بنیان.دانش محصوالت بازار تا ایده فرآیند به مربوط مختلف استانداردهاي

 ویژه در بخش باالدستی صنعت نفت.هاي فنی الزم براي جذب دانش عملیاتی، بهارتقاي ظرفیت −
 ی.انتقال دانش فن منظوربه یداخل يهابا شرکت يبه همکار یخارج هايکردن شرکتملزم  يبرا یداستفاده از اهرم خر −
 يمشترك رو گذاريیهسرما ها،یتظرف یعتجم يبرا ییاجرا يهاوزارتخانه یاتیعمل يهاحوزه هايیتاستفاده از ظرف −

 ي.فناور یدجد يهاحوزهدر  گذاريیهتوان سرما یشاقالم مشابه و افزا
منظور بنیان بهدانش يهاد و شرکتها، مراکز رشاز دانشگاه یتو حما یمهندس -یو توسعه بخش طراح یتتقو −

 یشگاهی.آزما یجاز نتا صنعتییمهن یدتول یاسمق یشافزا
 عنوان ضرورتی راهبردي براي کاهش ریسک امنیت انرژيمدیریت درآمدهاي نفتی به 

 از طریق:
 به دولت بودجه وابستگی کاهش منظوربه غیرنفتی مالی ظرفیت افزایش براي ریزي اصولی و ملزم کردن دولتبرنامه −

 نفتی. درآمدهاي
 روزرسانی فناوري در حوزه انرژي کشور.استفاده از منابع صندوق توسعه ملی براي انتقال و به −
هاي کالن بازارهاي جهانی انرژي از استفاده از ابزار دیپلماسی فعال انرژي براي مشارکت در تصمیمات و سیاست −

 .GECFجمله سازمان اوپک و مجمع 
المللی و همراه کردن شرکاي هاي بینمنظور کاهش تبعات تحریمتنیدگی اقتصادي بهسازوکار ایجاد درهم استفاده از −

 تجاري جهت تداوم همکاري با تعریف منافع مشترك.
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