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 چکیده

شود. در میاان   ترین موضوعات مرتبط با تمدّن فعلی بشر محسوب می منابع انرژی از مهم

انرژی جهاان   ناپذیری در سبد ، جایگاه رقابتکربونیهای انرژی، منابع هیدرو تمامی حامل

عناوان   ی بلندمدت نفت بر امنیت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با    تأثیر آینده دارند.

ساو و دارای   از یا   کربونیی ذخایر متعاار  هیادرو   ترین کشورهای دارنده یکی از بزرگ

وهوایی، گذار انرژی و  تغییرات آباقتصاد وابست  ب  نفت از سوی دیگر حائز اهمیت است. 

هاای   رونادها و تغییارات فنااوری مارتبط باا انارژی       تارین کاالن   قش نفات، مهام  تغییر ن

وری انرژی، ازدیاد برداشت نفت و خودروهاای برقای، افازایش تو یاد از      تجدیدپذیر، بهره

هاای مارثر و نیروهاای عماده      و تحاو  دیجیتاا  پیشاران    منابع نامتعاار  نفات و گااز   

 یهاا  شاران یرونادها و پ  دمدت نفت با کالنبلن ندهیآ. باشند یم نفت ندهدهنده ب  آی شکل

خواهد  یمل تیامن یاز ابعاد اصل یکی عنوان  ب  یاقتصاد تیامن فیشده، موجب تضع انیب
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 مقدمه

 داشلته  خلا   نفل   از حاصل   منابع به یدیشد یوابستگ کشور کی اقتصاد چنانچه
حاکم بر صلنت    طیشرا رییکشور در برابر تغ آن یمل  یامن از یبخش گاهآن باشد،

 از یکل ی»: فرمودنلد  یرهبلر  متظّلم  مقلا  . بلود  خواهلد  ریپذ بیآس نده،ینف  در آ
 بزرگ نتم  نیا ؛به نف  اس  یوابستگ نیما هم یاقتصاد یها بیآس نیتر سخ 
 و یاقتصلاد  یهلا  یختگل یرورف ی هیل ما سال ها ده طول در ما کشور یبرا یخداداد
بلر ایلن مبنلا و بلرای مقابلله بلا ایلن         (1).«شد یاجتماع و یاسیس یها یختگیفرور

از  یکل ی عنلوان  بله  ی نف   هنسب  به آیند دارد ضرورتپذیری،  وابستگی و آسیب
داشل  تلا بتلوان بلا      یشلناخ  کلاف   یو جهان یاقتصاد مل یدیو کل یاساس یاجزا

تلک  اقتصلاد  از یناشل  یهلا  بیآسل  برابلر  در را کشور اقتصاد مناسب، یزیر برنامه
 .نمود مقاو  ،یمحصول
 روندها یریگ شک  و دادهایرو وقوع متضمن جهان در نف  بلندمدت ی هندیآ

بلر ابتلاد    یتلوجه  قابل   راتیتلث   توانلد  یو طبتاً م باشد یمخاص  یروندها کالن و
 یجلار  مقالله  سلا،، ا نیا برجوامع مختلف بگذارد.  یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد

در مواجهله بلا    رانیل اجمهوری اسالمی  یاقتصاد  یکه امن پردازد یمسثله م نیبه ا
 شود؟ یمواجه م ییها نف  با چه چالش ندهیآ

ینهپژوهشپیش.1

 منلابع  در وهیل و  بله  یمتنلوع  نسلبتاً  یهلا  پلووهش  و مطالتلات  نف ، ندهیآ رامونیپ
کن پیرامون آینلده نفل    یل اس ، هشد انجا  نف  یریپذ انیپا  یمحور با یخارج

 باشد. های محدودی در دستر، می ایران پووهش جمهوری اسالمیو امنی  ملی 
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و بلا رویکلرد   « نف  و امنی  ملی جمهوری اسالمی ایران»( در 1380) ینصر
نسب ِ بین امنی  ملی و درآمدهای نفتلی در ایلران   « نگر گذشته»و « اقتصاد سیاسی»

نفل  را ملورد    یتیامن جیو نتا  ی( و دال1378-1357) ساله س یب ی هبرای یک دور
 ی طله یدر دو ح  یل امن ی هپلووهش بله مقولل    نیل قلرار داده اسل . نگلاه ا    یبررس
 بیل را حاص  ترک یو خطر واقت باشد یم یخارج داتیو تهد یداخل یریپذ بیآس

بلر   یدر اقتصلاد مبتنل   یمل  یامن ندیفرآ یراهبر نییو با تب داند یدو عام  مذکور م
ملورد بحلق قلرار داده      یجامتله را بله تفصل    یسلاز   بلات  ینف ، نقش نف  در ب

 (2)اس .
« نفلل ، واواکونومیللک و امنیلل  ملللی ایللران»( در 1390) نصللرتیو  اطاعلل 

سل ،  با امنیل  مللی ایلران در ارتبلاد نزدیلک ا      ،متتقدند موضوع نف  در دو بتد
و نقشی که نف  و درآمدهای حاص  از آن در اقتصاد ایلران   نخس  در بتد داخلی

یتنلی  ؛ المللی، تث یر نف  بر امنی  ملی در قالب وابسلتگی متقابل    دارد. در بُتد بین
هلای صلنتتی،    نیاز کشورهای جهان به منابع انروی ایران و نیاز ایلران بله فرفیل    

 .شود یم آشکار یصنتت یورهافناوری و اقتصادی کش
 «گلاز  و نفل   یبازارهلا  نلده یآ تحلوالت  و انروی امنی »در ( 1391) درخشان

در کشلورهای   هلای امنیل  مللی را    یکی از مؤلفه عنوان  به «یانرو  یامن»  یوضت
 شلان یکلرده اسل . ا   یابیل گاز ارز و نف  یبازارها ندهیآ تحوالت مختلف مطابق با

از نامتتارف ماننلد  نف  و گ ریاز ذخا یتجار یبردار بهره یریپذ متتقد اس ؛ امکان
 اسل  یمطلر  کلرده و س   یانلرو   یل امن مسلثله در  یدیل ابتاد جد یگاز یها  یش

 دیکننده نف  خا  در اکتشاف، توسته و تول بزرگ مصرف یکشورها یگذار هیسرما
نف  خا ِ مورد  ی ضهامنی  عر تثمینمنظور   بزرگ به ریصاحب ذخا یدر کشورها

  .نیاز، ناکارایی خود را نشان داده اس
آ ار اقتصاد سیاسی متکلی بلر نفل  بلر     »( در مقاله 1395) همکاران و یصادق

بهبلود وضلتی     یدستیابی به امنی  ملّلی در گلرو  ند هست متتقد« امنی  ملّی ایران
های امنی  ملّلی در امنیل  اقتصلادی متبللور      اقتصادی اس  و برآیند تمامی مؤلفه

که متغیر نف  با امنی  ملّی ایلران   رسد توجه به این مهم، چنین به نظر میاس . با 

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D9%8A
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حاصل  از آن   یارز یسال گذشته وابسته به درآمدها صد کیکه اقتصاد آن در طی 
  را بله  رانیا یاقتصاد  یامن ،ینفت یدرآمدها یها نوسان و افتهی قیعم یوندیبوده، پ

 .س المللی یک دهه اخیر تضتیف نموده ا های بین خصوص در پرتو تحریم
بندی تهدیدات امنی  ملی جمهلوری   اولوی »( در 1397) یاریبخت و اینصالح

، فهرس  بلنلدی از تهدیلدات امنیل     «اسالمی ایران با روش تحلی  سلسله مراتبی
اند. بر اسا، این پووهش با رویکلرد تهدیلدمحور بله     ملی کشور را شناسایی کرده

از تهدیلدات  جمهوری اسالمی ایران همواره در مترض انبلوهی  مفهو  امنی  ملی، 
ملی و فراملی اس . در این مقاله، ابتدا تهدیدات پیراملونی جمهلوری اسلالمی در    

 از و یطل یو مح یاقتصلاد  ،یفرهنگل  - یاسل یس ،یاطالعلات  -ابتاد مختلف نظلامی  
و سلس  وزن و   یبنلد  احصا و دسته «ریدناپذینافر بر منابع تجد یهابحران» جمله
 بر نظرات خبرگان مشخص شده اس . یمبتن داتیتهد نیهرکدا  از ا  یاهم

نفل  بلا    نلده ینلافر بله آ   یهلا  مؤلفله   یل بلندمدت نف  و تحل ندهیبه آ توجه
تلقلی   ،شلده  افتله ی یهلا  پلووهش  ریپووهش نسب  به سا نیا زیتما ،یبوم کردیرو
 گردد. می

نوعوروشپژوهش.2

و کیفلی از   ها در ابتاد کمی آوری دادهداس . برای گر یکاربرداز نوعِ  حاضر مقاله
 ها و ابزارهای ذی  استفاده شده اس : روش

 و یعلمل  مقاالتو  ها کتاب ،یقاتیتحق یها طر  مرور شام  ؛یا کتابخانه( الف
 .یالملل نیب یها سازمان متتبر یها گزارش و یپووهش
و پرسشلنامه بلرای    (3)متکلی بلر پانل  خبرگلان     بیشترروش  نیا ؛یدانی( مب

 باشد. زمانی میآوری دانشِ فردی و سا جمع
 هلا،  دانشلگاه  یعلمل  ثتیه یاعضا شام  پووهش، از بخش نیا یآمار جامته

همچنلین   پووهی، اقتصاد انروی، صنت  نف  و انروی های آینده ان حوزهص صمتخ
 .دباشن مدیران سطو  عالی بخش انروی یا امنی  کشور می

ملون خبلره   برای تتیین اعتبار و روایی پرسشلنامه از روش آز  حاضر مقاله در
 پرسشلنامه تکمیل    90پرسشنامه توزیع شلده تتلداد    120استفاده شد و از مجموع 
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 1«اشلباع نظلری  »حجم نمونه تا حد  ها ها و مصاحبه همچنین برای تتداد پان  (4)شد. 
 و 3«مضلمون   یل تحل» ،2«رونلد   یتح» یها از روش زین ها داده  یتحل یبرا وتتیین 

 .س ا شده استفاده 4«شرانیپ  یتحل»

مبانینظری.3

داخللی و خلارجی     یمسلا انروی بتد از انقالب صنتتی یکی از عوامل  ملؤ ر در   
تلرین کلاالی    مهلم  عنلوان   بله های انلروی، نفل     ها بوده اس . در میان حام  مل 

 نله ویوه در قرن بیسلتم هرگلز     و به تاکنونراهبردی جهان از آغازِ کشف و پیدایی 
ده، بلکله توانسلته بله ایلن تلاریخ شلک  بدهلد و در        از تاریخ جهان جدا نبلو  تنها 

  .چگونگی زندگی بشر به نحوی تث یر بگذارد
انسلان  »انسان امروز را  ،انروی ی هنظر برجسته حوز ( صاحب2009) 5«یرگین»

نظلم کنلونی جهلان را     رمیانه،( استاد مطالتات خاو2013) 7«میچ »و  6«هیدروکربن
دموکراسلی  »سیاسلی در جهلان املروز را     و قدرت« سوز کربن یطیمح س ینظم ز»

 رایل ز انلد،  نهلاده « انقالب صنتتی»بر « انقالب انروی»همچنین نا  . دننام می 8«کربنی
 هیل پا)بلر   یانلرو  اقتصلاد  زملان  هلم  فهلور  بلدون  نوزدهم قرن یصنتت یاقتصادها
 (76 ، ص1386)رابرتز،  .نبودند توسته به قادر(، یلیفس سوخ 

 نیل ا و باشلد  یمل  یچنلدوجه  و دهیچیپ مسثله کی زین نف  به رانیا یوابستگ
 کله رسلو  کلرده    یبه حد یموضوعات اجتماع یدر اجزا رنگ اهیبدبو و س ی ماده

بلدون نیلاز بله     هلانِ یا پیامدهای ج (5)«فردا نف  بدون رانیا» نگران همواره نخبگان
 هیشلب  یدسترسل  رقابل  یغ  از آمال یکیبه  یوابستگ نیاند و حذف ا بوده رانیا نف ِ

                                                                                                                                 

1  . Theoretical Saturation 
2  . Trend Analysis 
3  . Theme Analysis 

4  . Drivers Analysis 

5  . Yergin 

6  . Hydrocarbon Man 

7  . Mitchell 
8  . Carbon Democracy 
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  نلا   (6)«رانیل ا یبلال  ایل  اهیس یطال»از نف  با استتاره  نیمحقق یشده اس  و برخ
 اند. برده

نفتتیاهم.3-1

)شلام    یلیفسل  منلابع  و برخوردارنلد  ینسلب  تنلوع  از ،یانلرو  یهلا  حامل   اگرچه
از سلبد   یادیل هرکدا  بخلش ز  ،به هم کی( با سهم نزدسنگزغال و گاز خا ، نف 
در  یمنبلع انلرو   نیتلر  یاتیل حف  نلکن  اند، داده صیخود تخص جهان را به یانرو

مفروضلات دربلاره    نیتلر  نانهیتحل  خوشلب   یاس  که حت ها سالو  باشد یمجهان 
مانلده اسل .    یبه قوت خود باق نیگزیجا یها سوخ  ییآرا آهنگ توسته و صف

خلود   یزندگ  یوضت رییبه تغ  یما مرد  رسد ینظر م به( 25ص  ،1397)بهج ، 
 ص ،1392 ،ی)ملکل  سلتند یبه نفل  ن  یصورت داوطلبانه و کم کردن از وابستگ ه ب

از نف   یبردار که آن را سرآغاز بهره یالدینوزدهم م ی هدو  سد ی مهین از( و 168
 ییصلنت  نفل  بلا ورفلا     ،یالدیسو  م ی هزاره یتنی متاصر، روزگار تااند  دانسته

 یالیو اسلت  دهیل را درنورد انیل آدم یشئون زنلدگ  ی ههم ریچشمگ یشگرف و شتاب
 (7ص  ،1385اس . )هوارث،  دهیقوا  بخش یخود را بر تمدن بشر

هلای بنیلادین آن بلا سلایر کاالهلا، نکلات        در ارتباد با اهمی  نف  و تفاوت
 نیل اس  که از حوصلله ا  بحق قاب  یاقتصاد و یاسیس مختلف یایزوا ازفراوانی 

بله   یاقتصلاد  قلدرت رابطه نف  با  رامونیلکن به چند نکته پ باشد؛ یخارج م مقاله
 :شود یاجمال اشاره م

 1ینلا . اقتصلاد ملدرن یلاد شلده اسل      در جریان خون  ی همثاب  از نف  به -1
گذشلته   برخالفگوید  می« آینده قدرت»در کتاب « قدرت نر »پرداز  ( نظریه1390)

که قلدرت از   آمد، امروزه بسیاری متتقدند بیرون می 2«تفنگ یها لوله»که قدرت از 
کنلد کله هلر چنلد ملواد اولیله در        او اشلاره ملی   .شود خارج می 3«های نف  بشکه»

عصلر اطالعلات کمتلر از عصلر صلنتتی شلدن،        وزنِ اصطال  سبکبه اقتصادهای 

                                                                                                                                 

1  . Joseph Nye 

2  . Barrel of a Gun 

3  . Barrel of Oil 
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رسد، نفل  و گلاز    ارزش حیاتی دارند، اما وقتی نوب  به ایجاد قدرت اقتصادی می
   .دکنن همچنان اهمی  و جایگاه خود را حفظ می

از موضلوعات   یکل یعنلوان    نفل  بله   مل  یق راتییل از تغ یناشل  راتیتث  -2
 یاریگذاران مطر  اس  چرا که بساس یاقتصاددانان و س یرو شِیپ زیبرانگ چالش

. اسل   نفل   مل  یق یهاتکانه از متث ر کشورها اقتصاد در یعاد و یجار روابط از
 دیل ر پلووهش خلود تثک  از اقتصلاددانان د  یکی( 254ص  ،1395 ،یمیو کر ی)رجب

دو   یاز جنلگ جهلان   متحده االتیا یاقتصاد یدهارکو اتفاقِ به بیقر اکثردارد که 
 (Hamilton. 2010. P 1)نف  بوده اس .  م یق شیاز افزا یتاکنون ناش

( عی)جامد(، نف  خا  )ملا  سنگ های فسیلی سه گروه اصلی شام  زغال حام  -3
 یانلرو  یازهاین درصد 84 حدود 2019 سال در که دریگ یبرم در را)گاز(  یتیو گاز طب

و  نفل  خلا   ی شام  ندروکربویهسهم منابع  انیم نی. در ااند نموده نیتثم را جهان هیاول
 یو تبادل مشابه هستند در سلبد انلرو   دیتول یندهایخاستگاه و فرآ یکه دارا یتیگاز طب
(BP. 2020. P10). اس درصد بوده  57از  شیجهان ب یمصرف

(7) 
  کله بله   شلود  یو نقل  مصلرف مل     حمل   ی هی نف  در حوز هبخش عمد -4

(8)بلا هلیچ انلروی دیگلری قابل ِ جلایگزینی نیسل         وجله  چیهل 
(New Economics 

Foundation (NEF). 2012. P 22) تللرین  عنللوان یکللی از مهللم  و ایللن بخللش بلله
اسل . بله تتبیلر مؤسل      به نف   به شدت وابستهی اقتصادی جهان، ها رساخ یز
ی سللطن ِ  قلملرو نجمن تحقیقات انروی دانشگاه کمبریج اگر نفل ، شلاه باشلد،    ا
(. مطلابق  752 ، ص1396)یرگین،  .اس  یا آن حم  و نق  جاده یو چرا چون یب

نف  جهان در بخلش حمل     درصد 5/64، بالغ بر 1المللی انروی گزارش آوان  بین
در ( 19-18 ص ص ،2018الملللی انلروی،    بلین  )آوانل   .شلود  ملی  استفاده نق و 

درصلد از تولیلد    12تلا   6یافتله، حمل  و نقل  بلین      توسلته بسیاری از کشورهای 
 یهلا  نله یتلر، شلام  هز   . با در نظر گرفتن یک سطح جامعباشد میناخالص داخلی 

. باشلد  یناخلالص داخلل   دیل درصد از تول 25تا  6 نیب تواند یسهم م نیاتدارکات، 
(Rodrigue, 2017. P 3) 

                                                                                                                                 

1  . International Energy Agency (IEA) 
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سه شلرک  نفل  جهلان     ترین بزرگمتمرکز اس  و  شدت  به  ذخایر نف -5
 ،یتر بتلد  شرک  نف  بزرگ 40از  شی( بقطرو  رانیانف  عربستان،  های )شرک 

نفل  را در   ریدرصلد ذخلا   80تر نف  حلدود   شرک  بزرگ 12نف  خا  دارند و 
همچنلین   (73 ، ص1391)سلوواکول،  .هسلتند  یدولتل  یکنترل خود دارند و همگل 

مصلرف نفل  در جهلان     یو مناطق اصلل  دیتول ی هعمد یمباد نیب یادیز ی هفاصل
نفل  بلا نقلاد مصلرف،      ریذخا ییایجغراف عیوجود دارد و اساساً عد  تناسب توز

 (210 ، ص1379)درخشان،  .  نفتی دنیا اس یمسا ی هالتل  هم عل 
 های مختلف به شدت به نفل  وابسلته   جمهوری اسالمی ایران نیز از جنبه -6
یک اقتصلاد نفتلی اسل . بلرای ا بلات ایلن        ،و اقتصاد ایران به متنای واقتی اس 

 ،صلادرات ی، داخلل تولید ناخلالص  موضوع، نگاهی به سهم نف  در مقوالتی نظیر 
ی گویای ایلن  خوب  بهدرآمدهای ارزی  و کشور سوخ  سبد و یانرو سبد ها، ارانهی

 امر اس .

هایمؤثربرآیندهنفتمؤلفه.3-2

 نیل کلرد. در ا  ییآن را شناسا یاساس یها مؤلفه یستینف  با ندهیبهتر آ  یلتح یبرا
 .شود یبلندمدت نف  مرور م ندهیدهنده آ شک  یها مؤلفه نیتر قسم  مهم

هاروندهاوعدمقطعیت.3-2-1

 میاز مفلاه  یکل ی ،ها در خالل زمان و پدیده ها دهداتغییرات منظم در متنای   به روند
بلا ایلن وصلف گرچله فهلم بسلیاری از        اس ؛ یپووه ندهیآ در یکاربردو  یدیکل

ه ها در گروی فهم گذشته و روندهای موجلودی اسل  کله ریشله در گذشلت      آینده
 ی فهم کرد.درست بهتوان آینده را  دارند، اما تنها با تکیه بر روندها نمی

عرضهوتقاضا(الف

 طبلق  (9).نی آن اسل  ی جهلا ترین روندهای نافر به آینده نف ، عرضه و تقاضا مهم
 (10)،450 یویسلنار  بله  موسلو   یانرو یالمللنیب آوان  یویسنار نیتر رانهیگ سخ 

درصلد و   62حداق   2035های فسیلی در سبد انروی جهان در سال  سهم سوخ 
 انلداز  چشلم  مطلابق . درصلد خواهلد بلود    80و  75در دو سناریوی دیگر بلیش از  
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تلر از   گرچله آهسلته   یجهلان  یانلرو  یضاتقا( 2017آوان  مذکور ) 1یانرو یجهان
 نیل . اافل  یخواهد  شیافزا %30تا  2040تا سال  تقاضااما  ابد،ی یم شیگذشته افزا

 !املروز اسل    یجهلان  یو هند به تقاضلا  نیاضافه کردن متادل مصرف چ یبه متن
 خواهلد  یاساسل  راتییل تغ گذشته سال 25 به نسب  ایدن در یانرو نیتثم یروندها
 مصلرف را تجربه خواهند نملود.   یتیرشد سر ،کربنکم و پاک یها یانرو و داش 
رو بله کلاهش    ،ذاشته شدن از سلبد انلروی چلین   کنار گبه عل   بیشترسنگ  زغال

 .دخواهد بو
 زیل ن( 2018) «یانلرو  یجهلان  انلداز  چشم» گزارش در یانرو یالملل نیب آوان 

بشلکه در روز   ونیلیم ککه تقاضای جهانی برای نف  ساالنه ی اس  کرده ینیب شیپ
 روز در بشلکه  ونیل لیم 0.25 به تقاضا رشد سس  و کرد خواهد رشد 2025تا سال 
 .کند یم دایپ کاهش

 یابیل ارز و یبررسل  بله  زیل ن( 2019) اوپلک  نفل   یجهلان  انداز چشم گزارش
پرداختله   2040و بلندمدت صنت  نف  جهلان تلا سلال     مدت انیم یاندازها چشم

  یل رو را تحل شِیپل  یهلا  بر صنت  نف  در سلال  ررگذایتث  یها  یاس  و حساس
 متلادل  بشلکه  ونیل لیم 8/285از  یانلرو  یگزارش تقاضا برا نی. بر اسا، اکند یم

 سلال  در نفل   متلادل  بشلکه  ونیلیم 5/357، به حدود 2018 سال در روز در نف 
 زانیل نف ، کماکان سوخ  غالب بماند و م شود یم ینیب شیو پ دیخواهد رس 2040

متلادل   ونیل لیم 6/10 بله  2018نسب  به سلال   2040آن در سال  یضا برارشد تقا
رشلد تقاضلا تلا بلازه      یدرصلد  میکاهش ن یبه متن نیکه البته ا ابدی شیبشکه افزا
 .باشد یم زیمذکور ن

( نیلز رونلد   2018) 2کلا یآمر یانلرو  اطالعلات  اداره سلاالنه  انداز چشم مطابق
دامله دارد و  بلا قلدرت ا   2040ا سال فزاینده مصرف نف  و برتری انروی فسیلی ت

سلنگ پیشلی خواهلد     نف  پیشتاز آن خواهد بود و همچنین گازِ طبیتلی بلر زغلال   
 گرف .

                                                                                                                                 

1  . World Energy Outlook (WEO) 

2  . Energy Information Administration (EIA) 
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اوجنفتینقطه(ب

. اس  یتیطب منابع یریپذ انیپا و کاهش موضوعیکی از مباحق مهم اقتصاد منابع، 
 و نیزمل  گرفل ،  یمل  قلرار  بحلق  ملورد  اقتصلاد  در شتریب که آنچه نوزدهم قرن تا

خصوص پل  از    به و اروپا در یصنتت انقالب از پ  و جیتدر به اما بود مستغالت
ریزان متوجه شدند که هرگونه رشد اقتصادی بلا دسلتر،    جنگ جهانی دو  برنامه

. پذیر بودند که منابع طبیتی محدود و پایاندر حالی  ؛بودن منابع طبیتی مالزمه دارد
 بلا ای  طی مقاله 1931و اقتصاددان آمریکایی در سال  دان یاضیر، 1«نگیهتل هارولد»

 یکوتلاه  ملدت  در و نهلاد  بنا را هینظر نیا اسا، ،«یشدن تما  منابع اقتصاد» عنوان
. آملد  در کیکالسل  یصلورت متنل   اسلتوار بله   یادهلا یهلا و بن  اسلتدالل  بلا  ا لر  نیا

 (41 ، ص1391 ،ی)محتشم
و موجلب  ی نفل  شلایع   از آغاز قرن بیس  و یکم، هراسی در مورد دورنملا 

نفل  جهلان رو بله     نکهیشده اس . تر، از ا یجهان ی بات کل ی هاضطراب دربار
 (.255 ، ص1396)یرگین،  2«نقطه اوج نف »کلمه توأ  اس :  کیاتما  اس  با 

 نف  دیتول که دارد اشاره یزمان به خُرد ا،یمق در «اوج نف  ی هنقط» ی هینظر
ایلن نقطله در    (Herold, 2012. P 29). رسلد  ملی  به حداکثر میزان خلود  3دانیم کی

دیگر  ،که در آن تولید نف  در جهان اس  ناپذیر اجتنابمقیا، کالن نیز یک زمان 
. دافزایش نخواهد یاف ، بلکه تولید  ابل  مانلده و یلا رو بله کلاهش خواهلد نهلا       

(Graefe, 2009. P 1)  
 4برتهلو  نلگ یککه مطر  شد  یو زمان 1956 نخستین بار در سال این نظریه

در  1970تا سال اعال  کرد  در ایال  هوستون آمریکا 5شرک  ش دفتر  شنا، نیزم
بینی در  و قاب  پیش ریناپذ برگش  ،اجتناب  رقاب یغ یتنزل ،نفتی پی وقوع یک پیکِ
وقتی تولید نف   (Deffeyes, 2001. P 1) .  خواهد دادرُ کایآمر روند تولیدات نفتی

                                                                                                                                 

1  . Hotelling, Harold (1895-1973) 
2  . Peak Oil 

3  . Field 

4  . Hubbert, King (1903-1989) 

5  . Shell 
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هلوبرت   ی هنظریله کله بله نظریل    ایلن   رو به کاهش گذاش ، 1970آمریکا از سال 
 چند تا. داش  شناسان نیزم و اقتصاددانان انیدر م یا مشهور اس ، بازتاب گسترده

 انیل نف  جهان بود و تلا پا  ی دکنندهیتول نیتر بزرگ متحده، االتیا آن، از شیپ دهه
 شد؛ یم نیتثم یداخل دیتول از نف ، به اش یداخل ازیدرصد ن 90 ،یالدیم 60 ی هده
 شد.  یبزرگ نف  تبد ی هواردکنند کیبه  کای، آمر70 ی دهه از اما

مؤسل    1کمسل   نیکلال  موضلوع،  نیا پرداز هینظر نیمشهورتر هوبرت، از بتد
 پایلان » ی با انتشار مقالله  1998اس  که در سال  2«انجمن مطالتات نقطه اوج نف »

و مدلی را برای تخمین صحیح پایان نفل    هوبرت را توسته ی ، نظریه3«ارزان نف 
 ه،نظریل ایلن   ملدافتان یکلی دیگلر از    (Almeida & Silva, 2011. P 1046). ه دادیارا
 غلروب »کتابی با عنلوان  در  2005بود که در سال بق هوبرت همکار سا 4«مونزیس»

ی  هتلرین کشلور صلادرکنند    عنوان بزرگ  کرد که عربستان به اعال  «صحرا در نف 
اش شفاف  یدیتول یها  یجهان در مورد فرف یر نفتترین ذخای بزرگ مالکو نف  

ناگهلانی   سلاز صلتودِ   و زمینله  یابد میزودی کاهش   و تولید این کشور به (11)س ین
 (.128-108 ص ، ص1386)سیمونز،  .قیم  نف  در بازار جهانی خواهد شد

تئوری »عنوان  ( تح 2000) 5دانکنی دیگری نیز توسط  هدر این ارتباد نظری
تئوری اولدوای بر اسا، نسب  تولیدات انروی در هر سلال  مطر  شد.  6«اولدوای

 یلل یتحل یافزارهلا  موجلود و نلر    یهلا  اسا، داده و بر اس   به جمتی  بیان شده
 و شیافلزا  1979تلا سلال    1930در سلال   یانلرو  دیل نشان داده اس  که سرانه تول

 کیل بود نزد 1930که در سال  یا به مقدارت ابدی یکاهش م 2030تا  1979سس  از 
و بازگش  جهلان    یجمت دیو کمبود منابع باعق کاهش شد یشود و سس  قحط

 (12).دی( خواهد گردت ی)از نظر تتادل با طب یبه دوران ماقب  صنتت

                                                                                                                                 

1  . Campbell, Colin J. 

2  . The Association for the Study of Peak Oil (ASPO) 

3  . The end of cheap oil 

4  . Simmons, Matthew (1943-2010) 

5  . Duncan, Richard C. (1932-2016) 
6  . Olduvai Theory 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.peakoil.net%2F&ei=weBWUZvfFYr40gWtrYHoDw&usg=AFQjCNEqc5ngWpLB0DkO0BtX1XJ4bpbtsw&bvm=bv.44442042,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.peakoil.net%2F&ei=weBWUZvfFYr40gWtrYHoDw&usg=AFQjCNEqc5ngWpLB0DkO0BtX1XJ4bpbtsw&bvm=bv.44442042,d.d2k
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ی اوج نف  در این اس  کله هرگونله اخلتالل در تولیلد نفل ،       هاهمی  نقط
پووهشلگران   (13).داشل   خواهلد  دنبلال  بله  یاناقتصلاد جهل   یبرا یفراوانپیامدهای 

متتقدند کمبود نف  بر ا لر وقلوع    1تحقیقات ساختارهای اقتصادی آلمان ی مؤسسه
 ی هبلر تملا  زنجیلر   بر بخش حم  و نق  و سس   شدت  بهاوج نف  ابتدا  ی نقطه

پیامدهای کالن اقتصادی ناشی از افزایش قیمل    .اقتصاد جهان ا رگذار خواهد بود
ی زیاد اس  که تا حدودی فقط با ا لرات بحلران ملالی و اقتصلادی     ا اندازه  هبنف  
 (Lutz, 2012. P 6). قاب  مقایسه خواهد بود 2009و  2008های  سال

مطابق گزارش جامع آماری شرک  بریتیش پترولیو  با توجه به حجم ذخلایر  
بل  بمانلد،   ، چنانچه روند تولید نف  جهان در میزان کنلونی  ا 2ا بات شده موجود

 (14).سال دیگر پایان خواهد یافل   9/49ک  ذخایر قاب  استحصال و مرسو  نف  تا 
(BP. 2020. P14)  

 نیل وقلوع ا  خیتار  یاوج نف  به عل  اهم ی هبینی نقط اما در خصوص پیش
 مؤسسلات  و ینفتل  یهلا  شلرک   پووهشگران، توسط یا مطالتات گسترده داد،یرو
 ی کلی در مورد وقوع نقطه رطو  عم  آمده اس . به به آن ینیب شیپ یبرا یالملل نیب

اوج نف  کمتر تردیدی وجود دارد و آنچه مح  مناقشه اس ، همانلا زملان وقلوع    
 : متمرکز اس محور دو حول بیشترباشد که  این رویداد می

 نف  ی ه( عوام  مؤ ر بر عرضالف
 نف  ی( عوام  مؤ ر در تقاضاب

 شلده  مطلر   اتیل نظر نیل ا مقابل   در زین یگرید دگاهید سازد یم خاطرنشان
شلود و ملوافقین آن متتقدنلد     شناخته می 3«منابع ینیب خوش» عنوان تح  که اس 

رشد خالقی  و نوآوری در صنت  نف  عام  جبران تخلیه منابع طبیتلی خواهلد   
. افل  یزملان کلاهش خواهلد     یدر طل  ریپلذ  انیل پابود و قیم  و سودآوری منابع 

 (74 ، ص1390 ون ،ی)است

                                                                                                                                 

1  . Institute of Economic Structures Research (GWSmbH) 

2  . Total Proved Reserves 
3  . Resource Optimism 
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روندهاكالن.3-2-2

بله  « فرارونلدها » ای« روندها کالن» پووهی دارند. جایگاه مهمی در آینده 1روندها کالن
شلود کله بلر اسلا، آن بتلوان بسلیاری از        ای اطالق می روندهای پیشران و عمده

، 1390پووهی عللو  و فنلاوری دفلاعی،     )مرکز آینده .کرد  یتحل و طر روندها را 
 (15)(76 ص

تغییراتآبوهوا(لفا

 نیزمل  گذشلته  سال هزار 500 ی. طس ین تازه یا دهیپد هوا و آب جهانی تغییرات
 یهلا  دوره بلین  متنلاوب  طلور   بله  و ییهلوا  و آب راتِییل تغ منظم ی چرخه شاهد

با ایلن وصلف    (225 ، ص1389)مابرو،  .اس  بوده ها آن نیب یها دوره و خبندانی
و  یجوامع بشر ی هترین موضوعات مشترک آیند زیس  یکی از مهم موضوع محیط

جهان تمدن فتلی روندهای نافر به  ترین کالن تردید یک از مهم بی 2«میاقل راتییتغ»
اس  که تما  شئون زندگی بشر را تح  تث یر قرار خواهلد داد. ایلن موضلوع کله     

 ترین موضوع علمی قلرن  شود مهم نیز از آن یاد می 3«گرمایش جهانی»تح  عنوان 
، 4)ماسللین  و ک  ساختار جامته جهانی را به چالش کشلیده  باشد بیس  و یکم می

پللرووه  (16)مللداران جهللان را درگیللر خللود کللرده اسلل . ( و سیاسلل 1 ، ص1392
 (18)چالش جهانی بشری  قرار داده اس . 15، این موضوع را در صدر (17)هزاره

( 2015) وزیل ورونیآمریکایی در گفتگو با  پرداز هینظرفیلسوف و  5یچامسک نوآ 
شلند، بخلش اعظلم    های ما بخواهند زندگی متقلولی داشلته با   اگر نوه»دارد  افهار می
 یاما سلاختارها  م،یبگذار یباق نیزم دل در نخورده دس  دیبا را یلیفس یها سوخ 

هلا را اسلتخراج    آورند تا آخرین قطره این سوخ  شدت فشار می  جامته ما به ینهاد
 نلده یدر آ ییآب و هلوا  راتییتغ شده ینیب شیی و ا رات پکنیم. ا رات و عواقب انسان

                                                                                                                                 

1  . Megatrends / Macrotrend 

2  . Climate Change 

3  . Global Warming 

4  . Mark Maslin 

5  . Noam Chomsky 
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که در انتهلا بله پرتگلاه     میشرک  دار یا بار اس  و ما در مسابقه چندان دور، فاجته نه
« صد سال دگلر »زیس  در کتاب  نظر اقتصاد محیط صاحب 1تزمنیو نیمارت. «رسد یم
 نلده یآ قلرن  و حلال  زملان  انیم ارتباد جادیا یبرا یتیو طب یواقت یاگر پُل» دیگو یم

)پاالسلیو، هوارتلا،    .«اسل   ییهوا و آب راتیی  تغپُ آن نظر  به باشد، داشته وجود
پلووهِ   ( آینده2009) 3واتسونمشهورِ  2«روندترکیبِ»این موضوع در  (246 ، ص1395

 شود. دیده می وضو   بهمتاصر نیز 
هلا نفلر    یلیونآب و هوا م ( تغییرات2016) 4مطابق گزارش گروه بانگ جهانی

 نیتلثم  رهیل و زنج اندازد یم خطر به را آب و غذا  ی، امندهد یقرار م ریرا تح  تث 
 .  کند یم دیرا تهد یساحل یاز شهرها یاریو بس یکشاورز
پووهی در خصوص رونلدهای   شاید کمتر پووهش با رویکرد آینده هرحال  به

رات اقللیم پرداختله   راهبردی منتشر شود، مگر اینکه در رأ، آن بله موضلوع تغییل   
 (19)نشده باشد.
که تغییرات آب و هوا ارتباد بسیار مستقیمی با موضوع  ز اهمی  آنیحانکته 

رونلد، مسلتلز  اِعملال     و هرگونه مواجهله بلا ایلن کلالن     های فسیلی دارد سوخ 
ی هلا  فرآوردههای فسیلی از جمله نف  و  های شدید بر مصرف سوخ  محدودی 
 نفتی اس .

 7«بلان جهلان   از مؤسسه دیده( »1994) 6لنسنو  5نیفالو یوردهادستا بر یمبتن
حفظ  منظور  بهی آتی  ه، اقتصاد انروی جهان در چند ده8«شورشِ قدرت»در کتاب 

ی سیسلتمی کلاراتر و   سلو   بله را ی زملین، حرکتلی سلریع     ه بات آب و هوای کلر 
رفل . اینلان   تر آغاز خواهد کرد و تغییرات بنیادین در آینده شک  خواهلد گ  پاکیزه

                                                                                                                                 

1  . Martin Lawrence Weitzman 

2  . Trend Blend 

3  . Richard Watson 

4  . World Bank Group (WBG) 

5  . Cristopher Flavin 

6  . Nicholas Lenssen 

7  . WorldWatch Institute 

8  . Surge Power 
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هلای عظلیم انلروی فسلیلی      کنند که در آن شلرک   بینی می ای را پیش آشفته ی هده
ور بله هملراه   آ های جدیدِ فن کنند تا وضع موجود را حفظ کنند و شرک  تالش می

 کنند. ها مبارزه می محیطی خود برای تغییر سیاس  دول  متحدین زیس 
بلرای   2«بودجله کلربن  »یلک   1«بنپایشِ کلر »المللی انروی و برنامه  آوان  بین

 پلنجم  کیل  توانلد  یمل  تنهاکه جهان  کند یمکه برآورد  اند گرفتهزمین در نظر  ی کره
و  یدولتل  یهلا  را بسلوزاند کله در حلال حاضلر در تمللک شلرک        ینف  و گاز

 (20)قرار دارد. یخصوص
نشلان   5( در یک پووهش بدیع و مهم در مجله نیچر2015) 4ن یاکو  3مکگلد

 متوقف گراد یدرجه سانت 2را تا  نیزم یگرما شیافزا خواهد یم جهانگر ا دهند می
 نیل ا بلر . بمانند یباق نخورده دس  دیبا یلیفُس یها از منابع سوخ  یاریبس د،ینما
 یمنلابع نفتل   سلو   کیاز منابع گاز و  یمیسنگ، ن درصد منابع زغال 80از  شیب مبنا
 سوزاندن در نظر گرفته شوند. رقاب یغ دیبا

مهر( توافق کردند  17) 2018 اکتبر 9 اروپا هیاتحاد عضو یکشورها ندگانیامن
تولیلد شلده در    اکسیدکربن دی زانیم یالدیم 2030تا  2020 یها که در فاصله سال

.کاهش دهند درصد 35را  لومتریموتور خودروهای صفرک
(21) 

ی بلیش   هعالوه بر آلودگی اقلیمی ناشی از سوزاندن منابع فسیلی، خطرِ استفاد
مجملع  نمونه  عنوان  . بهکند یماز حد از پالستیک با منشاءِ نفتی نیز جهان را تهدید 

موجلود در   کیپالسلت  زانیل ، م2050اعال  کرد تلا سلال    2016سال جهانی اقتصاد 
 .شود یم شتریب ها یماه زانیوزن از مجهان به لحاظ  یها انو،یاق

گذارانرژیوتغییرنقشنفت(ب

برای توصلیف تغییلرات بلندملدت در سلاختار      اس  که اصطالحی 6«گذار انروی»
                                                                                                                                 

1  . Carbon Monitoring 
2  . Global Carbon Budget 

3  . Christophe McGlade 

4  . Paul Ekins 
5  . Nature 

6  . Energy Transition 

http://www.hamshahrionline.ir/details/311907/Science/scientific
http://www.hamshahrionline.ir/details/311907/Science/scientific
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html#auth-1
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html#auth-1
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html#auth-2
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html#auth-2
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تلدریجی و در   صلورت   بهشود. گذاری که  اطالق می 1)ترکیب( تثمین انروی اولیه
ه رویلدادی  زمانی حلال حاضلر نیسل ، بلکل     طول زمان روی داده و مختص دوره

  های زمانی بلندمدت تغییراتی در شلک  و کیفیل  آن رُ   همیشگی بوده که در بازه
دهد. در مقاطع زملانی متفلاوت ایلن گلذار، از نظلر وجلوه مختلفلی همچلون          می
 یانلرو  گلذار  قل ، یحق در. اسل   بلوده  متفلاوت  هلا  شلران یپ و اهلداف  ها، زهیانگ
 ،یفنل  راتییل تغ شرانیپ که اس  یبشر جوامع تحوالت پ ِ در نیادیبن یندهایفرآ

 (Smil, 2010. P 40). پلذیرد  هلا تلث یر ملی    آن از هلم  و بلوده  یاجتملاع  و یاقتصلاد 
انللروی جهللان از منللابع  تللثمینتللرین مثللال در ایللن رابطلله تغییللر ترکیللب  نزدیللک
هلای   دات کشاورزی، جنگللی و فضلوالت حیلوانی( بله سلوخ      ی)زا 2توده زیس 

 و گاز طبیتی( اس . سنگ، نف  فسیلی )همچون زغال
 تلثمین در مجموع با توجه به روندهای اشاره شده بایلد اذعلان کلرد، ترکیلب     

سلال   یو بحلران انلرو   یالدیمل  70دهه  یبحران نفت یها بتد از تجربه یمنابع انرو
نشان از کاهش نقلش   ندهیآ یوهایبوده و غالب سنار ریی، در حال تغ2009و  2008
 یمنبع انلرو  عنوان بهاستفاده از نف   نیبنابرادارند؛  یانرو نیمنبع تثم عنوان بهنف  
 تقاضلا  شیافلزا  با گرید یسو از یول ،بلندمدت جهان رو به کاهش اس  ندهیدر آ
ها منابع فسلیلی هسلتند، تقاضلای     آن دیتول ازین شیپ و خوراک که یمحصوالت یبرا

 رو به افزایش اس . همچناننف  
بینلی   پلیش  (2018« )آینده پتروشیمی»ارش نیز در گز المللی انروی آوان  بین

عنلوان    از بخش حم  و نق  به یمیمحصوالت پتروش ریو سا کیپالست ه اس کرد
آوان  بلر ایلن بلاور    د. این ترین پیشران تقاضا برای نف  سبق  خواهند کر بزرگ

سلوخ ،   سلازی مصلرف   بهینله اس  که اگرچه رشد فروش خودروهای برقلی و  
 دیللامللا تول ،اکثللر خودروهللا محللدود خواهللد کللرد  یانفلل  را بللر یتقاضللا بللرا
 د.بیش از دو برابر خواهد ش 2050تا  2010در فاصله سال  (22)کیترموپالست

متنای آن اس  که پتروشیمی عام  بیش از   تقاضا برای پالستیک به این حجمِ

                                                                                                                                 

1  . Primary Energy Supply 

2  . Biomass 
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و حلدود نیملی از رشلد     2030رشد تقاضای جهانی برای نفل  تلا سلال     سو  کی
میلیون بشلکه در روز تلا اواسلط قلرن      7خواهد بود و حدود  2050تقاضا تا سال 

حتی با وجود ایجاد رونلدهایی در   جاری به میزان مصرف نف  اضافه خواهد کرد.
محیطلی   ها و مقلررات زیسل    توسته فناوری بازیاف  پالستیک و اعمال ممنوعی 

  یل حکا اهل  ینیب شیپترین  رویه پالستیک، بدبینانه در برخی کشورها در مصرف بی
 یالدیمل  2050 سال تا ییایمیپتروش یها کیپالست یتقاضا یبرابر 3 حدود رشد از

  (Barclays: 2018). اس  شده داده نشان ریز شک  در موضوع نیا. دارد

هایتجدیدپذیرانرژی(ج

اسل  و  روند دیگری اس  که به سرع  در حال رشد  های تجدیدپذیر کالن انروی
بلدل خواهلد شلد.     مطمئن و پایدار در بسیاری از کشلورها  در آینده به منبع تثمین

در بخش تولید بلرق   وهیو  به دیو خورش باد مانند ریدپذیتجد یها یانرواستفاده از 
در  یانلرو  سل  یو ز ییگرملا  نیزمل  ،یآبل  برقهای  در حال گسترش اس ، نیروگاه

 یتتلداد موجود هستند.  یجهان در حال اتصال به شبکه انرو یاز کشورها یاریبس
 خلود  یفتلل  یانلرو  سلامانه بله   شتریب ریدپذیاز کشورها به دنبال اتصال منابع تجد

 (119 ، ص1393ر، های تجدیدپذی گذاری انروی انی سیاس انجمن جه) .هستند
دهلد، گلذاری    نشلان ملی   1نوضتی  جهانی تجدیدپذیرهای رِ 2017گزارش 

  دادن اس .  ب  رکوردهای جدید در افلزایش  جهانی در عرصه انروی در حال رُ
هلای   هلای رو بله کلاهش انلروی     شده انروی تجدیدپذیر، هزینله  های نصب فرفی 

های بادی و منفک بودن رشد اقتصادی از روند  و نیروگاه (23)وولتاییکخورشیدی فت
 د.آین ای بخشی از این سیر تحول به حساب می رو به رشد انتشار گازهای گلخانه

 یخلوب   ته بله نگاهی به سبد تولید و مصرف انروی در دنیا در چند سال گذشل 
کردن بلرای خلود    های تجدیدپذیر در حال جا باز بیانگر این مسثله اس  که انروی

و به تتبیری جنگ نف  و گاز با خورشید و بلاد آغلاز شلده     در بازار انروی هستند
 سلال  در توانسل   هیل اتحاد نیل ا اروپلا،  هیل اتحاد ریاخ یها . بر اسا، گزارشاس 
، 2018 انلداز  چشلم  در خلود  شلده   ینیب شیپ اهداف به زودتر سال کی یتنی 2017

                                                                                                                                 

1  . Global Status Report (GSR) 

https://www.gisoom.com/search/book/author-508709/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1/
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 .کند محقق را پاک یها یانرو از هیاتحاد یانرو از درصد 20 متوسط نیتثم بر یمبن

بلا  ( 1393) رهلای تجدیدپلذی   گذاری انروی انجمن جهانی سیاس گزارش  در
سلهم آینلده منلابع     سلناریوی متتبلر جهلانی    50اندیشلمند و   170مروری بر نظر 

بله ترتیلب    بینانله  تجدیدپذیر در سبد انروی در سناریوهای بدبینانه، میانی و خوش
از ای  تتیین شده اس ، تثمین سهم عملده  %95تا  %50 و %45% تا 30 %،20تا  15%

ترین بخش توسلته ایلن منلابع پنداشلته      انروی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر، آسان
هلا بلرای تلثمین بخلش عملده       بلرداری از آن  شود و این در حالی اس  که بهره می

تلرین و بلرای حمل  و نقل       انروی مورد نیاز برای سلرمایش و گرملایش، سلخ    
 اند. ها مترفی شده ترین گزینه لو نامت

 بلا  ریدپلذ یتجد یها یانرو رشد که آنجا از، 21 قرن  یاوا و 90 ههد اواخر در
 آمدنلد  دیل پد یدیجد یوهایسنار شد، آغاز ها ینیب شیپ از یاریبس از شتریب یسرعت

ها در بلندمدت، بسیار بیشتر از سناریوهای گذشلته   آن در ریدپذیتجد منابع سهم که
هلای   شل  کله سلهم انلروی    شرک  نف  « رشد پایدار»بود. در این میان، سناریوی 

در نظر گرفته اس . بسیار  %50، 2050تجدیدپذیر را در تثمین انروی جهان تا سال 
 جالب توجه اس ، تصویری که در زمان انتشار، بسیاری را مبهوت کرد.

 یوهایسلنار  2050 تلا  یانرو» عنوان با را یگزارش زین یانرو یالملل نیب آوان 
% 35 بلا « داریپا توسته» یویسنار شام  که کرد نتشرم «داریپا یا ندهیآ یبرا مختلف

 .بود ریدپذیتجد یها یانرو یبرا سهم
ه شلدند کله سلهم منلابع     یل ارا یمتتلدد  یوهای، سلنار 21قرن  ییدهه ابتدا در

عنلوان نمونله     دادنلد. بله   درصد نشان می 50تا  30تجدیدپذیر را در تثمین انروی، 
اریوهای موجود در ویلرایش اول گلزارش   توان به سن برجسته از این سناریوها، می

( 2006المللی انروی )سلال   ه شده توسط آوان  بینی، ارا1«دورنمای فناوری انروی»
بلرای سلال   « فناوری شلتاب یافتله  » ای از سناریوهای که شام  مجموعه اشاره کرد؛

 بود. 2050
 یویسلنار  آلمان، در یطیمح س یز راتییتغ بر نافر انجمن ز،ین 2004 سال در

                                                                                                                                 

1  . Energy Technology Perspectves (EPT) 

https://www.gisoom.com/search/book/author-508709/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1/
https://www.gisoom.com/book/11044360/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-170-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-50-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11044360/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-170-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-50-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11044360/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-170-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-50-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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 50، 2050خود را منتشر کرد که سلهم منلابع تجدیدپلذیر را تلا سلال       1«نمونه راه»
نیز در اولین ویرایش سناریوی تکامل  انلروی    2007کرد و در سال  درصد بیان می

 3و انجمن انلروی تجدیدپلذیر اروپلا    2«صلح سبز»که با همکاری سازمان غیردولتی 
هیلثت  درصد نشان داده شلد.   50، 2050منتشر شد، سهم منابع تجدیدپذیر تا سال 

سناریوی مقابله بلا   160، با بررسی بیش از 2011الدولی تغییر اقلیم نیز در سال  بین
های تجدیدپذیر، نشان داد که  تغییرات آب و هوایی در گزارشی ویوه درباره انروی

% 27، بلیش از  2050های تجدیدپذیر را تلا سلال    ها سهم انروی بیش از نیمی از آن
 اند.   کردهاعال

منللابع  ازتقاضللای انللروی دنیللا  %100سللازد امکللان تللثمین  خاطرنشللان مللی
 و همکلاران  4هرد. باشد یپووهشگران م نیاز موضوعات مورد مناقشه ب ریدپذیتجد

تواننلد   رسانی نمی های برق که شبکه ( در یک پووهش جنجالی اعال  کردند2017)
 (24)د.درصد به منابع تجدیدپذیر متکی باشن 100

دکتلر  اشاره کرده بودند،  مهمیهای  و همکارانش به نگرانی هردبا وجودی که 
هلا   ، بلا بررسلی ده  6مؤسسله فنلاوری کارلسلروهه   و همکلارانش در   5توما، برون

مقالله  هلای مطلر  شلده در     بله نگرانلی   یا کننده قانعنسبتاً پووهش توانستند پاسخ 
 زیل چ چیگیری کردند کله هل   یجهپووهشی خود نت  ها در مقاله نآ (25)الذکر بدهند. فوق
منابع تجدیدپذیر تلثمین    وسیله  آن به یشود که تما  انرو یا ندهیمانع از آ تواند ینم
توانند تملامی   اکنون وجود دارند، می هایی که هم اند که فناوری نشان دادهد و شو می

 انروی مورد نیاز را تثمین کنند.
 «21 قلرن  ریپلذ  دیل تجد یهلا  یانلرو  یاسلت یشلبکه س » گزارش نیدتریجد در

ی سلو   مباحق بزرگ به»با عنوان  زین ریدپذیتجد یها یانرو ندهیآ رامونی( پ2017)

                                                                                                                                 

1  . Examplary path 

2  . Greenpeace 
3  . European Renewable Energy council (EREC) 

4  . Ben Heard 

5  . Thomas William Brown 

6  . Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 
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و دانشمند جهانی نتلایج   ص صمتخ 114 نظر اخذ با «ریدپذیتجد یانرو صددرصد
درصلد از کارشناسلان مصلاحبه     70جالبی به دس  آمده اس . از جملله بلیش از   

بینانله   پلذیر و واقلع   د انروی تجدیدپذیر را امکلان شونده، انتقال جهانی به صددرص
ها، مناطق، جزایر و شلهرهای متتلدد بله     کند شرک  دانند. این گزارش تثیید می می

درصلد از مصلاحبه   70تقریبلاً   انلد و    شدهیناهدف صددرصد انروی تجدیدپذیر 
 یو طل  دیل ایب نییهمچنان پا ریدپذیتجد یها یانرو یها نهیانتظار دارند که هز گران
 .شود حاکم یلیفس یها سال بر تما  سوخ  10

هاشرانیپ.3-2-3

 توان یم ،یو موضوعات راهبرد ها دهیبلندمدت پد ندهیمؤ ر بر آ یها جمله مؤلفه از
عنوان اجزای اصلی سناریوهای نافر به آینده اشلاره   به 2ها و پیشران 1روندها به کالن

 کرد.
 در ییجلا  جابه ای رییتغ جادیا نیادیبن ینیروها، «نیروهای پیشران»یا « ها پیشران»

بلر اسلا،    (308 ، ص1390)وندرهیلدن و همکلاران،    .هسلتند  رونلدها  و اُلگوهلا 
عوامل  تث یرگلذار بلر رونلدها و     از  عبلارت اسل   پیشلران   ،یپووهل  ندهیآ نامه واوه

 .هلای متملایزی پدیلد آورنلد     ها و تصاویر که ممکن اسل  آینلده   رویدادها و اقدا 
 (13 ، ص1389 ،یفارسگزینی فرهنگستان زبان و ادب  ه واوهگرو)

از  یا دسلته  ایل شام  مجموعه  شرانیپ یروهاین کند ی( اشاره م1394) یاحمد
را  نلده یاس  که آ نیبر ا ادیز احتمالو  باشد یم ندهیدهنده آ عوام  سازنده و شک 

و  سل  ینع موضلو  کیل  ندهیآ ی سازنده شرانیپ کیاما همواره تنها  دهد؛ یشک  م
هسلتند و   میسله  ندهیمتث ر از هم و ا رگذار بر هم در ساخ  آ یمختلف یها شرانیپ

شلدت و   یدارا توانلد  یمل  یمکلان  -یمختللف زملان   یها  یبنا به موقت شرانیهر پ
توانند هملدیگر را تقویل     ها می اینکه پیشران . در ضمنباشد یجه  ا رات متفاوت

 فیو تضلت  بیرا تخر گریکدیباشند و  گریدهم ضدِافزایی داشته یا  و خاصی  هم

                                                                                                                                 

1  . Megatrends / Macrotrend 

2  . Driving Forces 



133اقتصادیجمهوریاسالمیایرانینفتوتأثیرآنبرامنیتهآیند

هلا   آن رایل ز اسل ،  دشلوار  اریبس شرانیپ یروهاین یگذار نا  و ییشناسا البتهکنند. 
ی مربود به یک موضلوع تلث یر    همتموالً از روابط متقاب  موجود در تمامی محدود

. ها سال احسا، نشلود  ها و یا ده ها برای سال پذیرند و ممکن اس  تث یرات آن می
 (157 ، ص1395)هاینز و بیشاپ، 

 نیتلر  مهلم مشلک  اسل ،    یتلا حلدود   شلران یرونلد از پ  کالن کیتفک گرچه
 :شمرد یبرم مورد دو شام  نف  ندهیآ بر مؤ ر یها شرانیپ

تغییراتفناوری(الف

( و 630 ، ص1396انروی همواره یک تجارت علم و فناوری بوده اسل  )یلرگین،   
 در یفنلاور  یاصلل  یازهلا ین شیپل  از یکل ی یانرو اوالً د؛دار متقاب  رابطه یفناور با

 یهلا  یفنلاور  مستلز  بشر روزافزون ازِین نیتثم یبرا آن دیتول اًیو  ان باشد یم جهان
عم  آن  رهیاس  چون دا قیو  اریبس زیبا صنت  نف  ن ی. رابطه فناوراس  دیجد
 مصلرف،   ،یتبلد  انتقلال،  د،یل تول ،یحفلار  اکتشلاف،  شام مرحله متفاوت  نیچند
 یسلو  از حلوزه  نیل ا در هلا  یفنلاور  یبرخل . ردیل گ یبرم در را رهیغ و یساز رهیذخ

 ،«نیآفلر  تحلول » یفنلاور  خلود،  شگرف یامدهایپ و راتیتث   یدل به نظران صاحب
 اند. نامیده شده 1«زننده برهم» ای «گس  سامان»

 :اس بحق  قاب  حوزه سه درنف   ندهیآهای پیشران  مجموعه فناوری
 ر؛یذدپیتجد یها یانرو به نافر یها یفناور( الف

 ؛یانرو یور نافر به بهره یهای( فناورب

 .نف  دیتول شینافر به افزا یهای( فناورج

تحل    ی نلده ینفل  را در آ  ی حوزه که ییها  یفناور تما  نِییتب و جامع مرور
بله چنلد    کن در اینجایل اس ،مقاله خارج  نیا ی حوصله از داد،قرار خواهند  ریتث 

 شود: نکته اشاره می
 یهلا شلرف  ی  اسل  و پ فنون اسلتخراج نفل  هملواره در حلال پیشلرف      -
 نیادیل از م یشلتر ینفل  ب  تلا  اسل  را قادر سلاخته   ینفت یهاشرک  یکیتکنولوو
 (28 ، ص1397ناموفق اجتناب کنند. )بهج ،  یاستخراج و از حفار ،موجود

                                                                                                                                 

1  . Disruptive Technology 
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 اسلتفاده  یبرا ییها راه دیجد یاورفن از یریگ بهره با ریاخ قرن دو در گرچه -
 یابیدسلت  و یفناور شرف یپ شهیهم اما شده، افتهی یانرو دیجد منابع کشف و بهتر
 ینگرانل  که بوده ییها دوره از پ  یزمان نظر از نشده کشف تاکنون که یریذخا به
 (202 ، ص1393 ،ی. )ملکاس  داشته وجود یانرو کمبود مورد در

 دان،یل ملر م عُ شیافلزا  هلا،  نله یهز کلاهش  باعلق  ندتوا یم یفناور شرف یپ -
. انلد  شلده  رهلا  کله شلود   ینیادیل م یبازساز زین و تر کوچک نیادیکردن م یاقتصاد

 چلالش  انسلان،   یخالق و نف  کاهش انیم هموارهالبته  (201 ، ص1389)مابرو، 
، 1379 ون ،ی. )اسلت کرد خواهند نییتت ها نهیهز را یینها برنده و اس  داشته وجود
 (29 ص

 برخلوردار  یا وهیل و  یل از اهم یانتقال و توسلته فنلاور   گرانیشناخ  باز -
تلر شلدن فرآینلد     یصل  صموازات رقابتی شدن بازار جهلانی نفل  و تخل    به. اس 

هلای   عملیات در این صنت ، بازیگران جدیلدی ماننلد پیمانکلاران نفتلی، شلرک      
های مهندسلی و   ک ای و شر مشاوره -های خدماتی سازنده تجهیزات نفتی، شرک 

املروزه   که  ینحو  اند به ساخ  در بخش باالدستی نف  فتاالنه وارد این بازار شده
 نیگزیجا را شرفتهیپ یها یفناور «دخری»راهبرد  المللی های نفتی بین شرک برخی 
 (79 ، ص1394 ف،یتکل و. )درخشان اند کرده ها یفناور نیا «ساخ » راهبرد
 ک،یل نامیالکترود ،یدیخورشل  یانلرو  ر،یدپلذ یجدت یهلا  یانرو ی هدر حوز -
یاحتماالً م شتازیپ یها یعنوان فناور شدن به یتالیجیو د رهیهوشمند ذخ یهاشبکه

بلرق و هلم    نیها را هم در تثمسامانه یموجود کسب و کار و تمام یهاتوانند مدل
 (24 ، ص1397 ،نوادهوش اعتبار کنند. )کهن یبدر حم  و نق  

از نظلر   یانلرو  ی حوزهموجود در  یهاروندسازد از آنجا که  میخاطرنشان  -
 یالمللل  نیبل  آوانل   للذا  باشد، یم داریناپا کامالً س یز طیو مح یاجتماع ،یاقتصاد

هلای اقتصلادی و    عنوان یکی از مؤسسات وابسته بله سلازمان همکلاری     به 1یانرو
  نگاشل   ره تدوین 3به درخواس  گروه هش  کشور صنتتی 2010از سال  2توسته

                                                                                                                                 

1  . International Energy Agency (IEA) 
2  . OECD 

3  . Group of Eight (G8) 
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های جهانی امنی   مقابله با چالشهای گوناگون با هدف  برای حوزه 1فناوری انروی
را در دستور کار خلود قلرار داده و تلا     انروی، تغییرات آب و هوا و رشد اقتصادی

 2050 یزملان  اُفلق  یبرا متنوع موضوعات و ها حوزه در نگاش  ره 20کنون بالغ بر 
 (26).اس  کرده منتشر

نامتعارفنفتوگازمنابع(ب

 شلود،  یصحب  مل  یلیفس یانرو ی ندهینافر به آ یها شرانیپ ی هامروزه وقتی دربار
گیلرد. منلابع    در کانون توجه قلرار ملی   2«گاز و نف  نامتتارف منابع» رامونیپ بحق

گلاز   3،هلا  شام  هیدرات کربونینامتتارف نف  و گاز، طیف وسیتی از منابع هیدرو
را در  6هلای رُسلی   و نفل  و گلاز صلخره    5نف  و گاز سلخ   4،سنگ همراه زغال

 (27)( ی)شِل  یو گاز رُسل  نف و گاز سخ  و  نف  یتنی ریاخ ی هدو دستگیرد.  برمی
ای را به خلود جللب کلرده و سلر و      در حال حاضر عالقه محاف  تجاری و رسانه

 ها برپا شده اس . زیادی پیرامون آن یصدا
 هلای  از حامل  در کشف و تولید این نوع اشاره به تحول اساسی  7 یشانقالب 

انلروی   مباحلق  در نظران صاحب سوی از که اس  یموضوعات از یکیو  داردانروی 
 .اس  شده مطر  8یباز ی هتغییردهند عنوان  به

 بلازار  بلر  یمل یعظ راتیتث  که اس  اقتصادی یموضوع سو کی از موضوع نیا

الزاملات    یل دل بله  گلر ید وی از و گلذارد  یم یلیفس منابع فمصر و دیتول یالملل نیب
 ای دهیل پد متحلده،  االتیآن در ا ییاجرا و یعلم ی هتوست تمرکز و شرفتهیپ یکیتکن

 بله  کلا یآمر ریل نظ ییانلروی کشلورها   های راهبرد در تواندیم که اس  یاسیس قاًیعم

                                                                                                                                 

1  . Energy Technology Roadmap 

2  . Unconventional Resourses 

3  . Hydrates 

4  . Coal-Bed Methane 

5  . Tight Oil & Gas 

6  . Shale Oil & Gas 

7  . Shale Revolution 

8  . Game Changer 
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 عمال فشاراِ و یالملل نیبسطح  در قدرت عیتوز بر رگذارییتث  ابزار برای کی عنوان 

 نلوع  ایلن  (2 ، ص1391جوکار، )جوان و  .ردیگ قرار مورد استفاده کشورها گرید بر
 گسلترده  نشلده  اکتشلاف  مخلازن  و یافتله  توسلته  مخلازن  شلام   آمریکا در مخازن

 فلوت  تریلیلون  780 تلا  500 حلدود  در آمریکا در گازی شی  ذخایر حجم .باشند می
 را پتانسلی   ایلن  آمریکا ی ش ذخایر که متتقدند کارشناسان. گردد می برآورد مکتب

 سلوق  جهلان  در نف  جهانى تولید قلّه به آینده سال 40 در را متحده االتیا که دارد

آمریکای »با تتبیر  1س یاکونوم( و نشریه 20 ، ص1391و همکاران،  ی)اصغر دهد
  آمیلز بله   گرچه این مطلب اغراقا( 2014)اکونومیس ،  .کند از آن یاد می 2«ستودی
متوقف  ریدر چند سال اخ کاینف  و گاز آمر دیتول ی کاهنده روند اما ،رسد نظر می

الملللی   مدیر اجرایی وقل  آوانل  بلین    گرید یسو ازو رو به رشد اس .  دهیگرد
عملر  اشلاره نملود کله     3«توریمان ن یسا نیستیکر»مهم با  ی هانروی در یک مصاحب

اجرای عملیات اسلتخراج  و امکان  انجامد یاین انقالب بیش از یک دهه به طول نم
 (Hoeven, 2014) .این نوع نف  در همه جای جهان نیز وجود ندارد

که بلا   داردتثکید زیس  اتحادیه اروپا  کمیسر امور آب و هوا و محیط 4هدگارد
از آن  یبلردار  اروپا، بهلره   یمربود به ش ییایو جغراف یسشنا توجه به عوام  زمین

یوراکتیلو،  )پایگلاه خبلری    .سل  یصلرفه ن  ون بله مقر یشمال یکایبا آمر سهیدر مقا
هنلوز   کایآمر یاداره اطالعات انرو یها گزارش در ینگران نیا البته می( 16 ،2013
 از گلاز  دیتول روند مجموعه نیا به وابسته یها  یاز تحل یکیاما در  س ،ین آشکار
 سلال  از منلابع  نیل ا از نفل   دیل تول روند و ندهیفزا 2040 سال تا رمتتارفیغ منابع
  (Sieminski, 2014. P 7-13). باشد یم کاهنده بتد به 2020

 5«مؤسسله انلروی جهلانی   »ها و مقامات متتلددی از جملله    سازمان سو کاز ی

                                                                                                                                 

1  . Economist 

2  . Saudi America 

3  . Christian Science Monitor 

4  . Hedegaard, Connie 
5  . Global Energy Institute 
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ایلن   واسلطه   بله نامند و متتقدند  می 1«بازی ی هکنند  دگرگون»( منابع شی  را 2018)
اما از سلوی دیگلر    .اند منابع کشورهایی نظیر آمریکا وارد عصر فراوانی انروی شده

نف   ریبرداش  از ذخا با های مختلفی به مبارزه علمی یا حقوقی سازمان و ها گروه
و  2شللولتز همچللون سللندگانینو یبرخلل یانللد و حتلل پرداختلله رمتتللارفیو گللاز غ

( منابع گاز شلی  را در ردیلف انلروی خورشلیدی و نلوآوری      2014) 3آرمسترانگ
 مؤسسله ». انلد  کلرده آینده انروی ارزان قلملداد   دهکنن نیتضمسازی و غیره و  ذخیره

بلرد.   نلا  ملی   5«حبلاب شلی   »( اساساً از این منابع تح  عنلوان  2018) 4«پساکربن
( نیز در کتاب خود آخرین مطالتات انجا  شده پیرامون ا رات 2017) 7یمانو 6الیدا

 اند. محیطی منابع شی  را به تصویر کشیده اقتصادی و زیس 
هلای نلوین،    ته فنلاوری ای بزرگ نفتی تلالش دارنلد بلا توسل    ه گرچه شرک 

محیطی این فتالی  را کاهش دهند، ولی کماکان ایلن نگرانلی در    های زیس  آسیب
 دسازانمحیطی و مستن های زیس  سراسر جهان وجود دارد و مراکز علمی و تشک 

گل   »ند مسلت  لمیعنوان نمونله، فل   واداشته اس . به انیجر نیبا ا یرا به مقابله جد
( ا رات ناشی از شکسل  هیلدرولیک را بله    2013) 9«فاک  جاش»که توسط  8«لند

ادیده انگاشتن قانون حفاف  از منلابع آبِ  زیس  و ن لحاظ آسیب رساندن به محیط
 آشامیدنی به شدت مورد انتقاد قرار داده اس .

نویسللنده و گزارشللگر برجسللته نشللریات آمریکللایی و برنللده جللایزه  10هجللز
 لهیوسل  بله ملرگ  »( تحل  عنلوان   2015) 11گیدرو ل ت پایگاه تحلیللی در  (28)تزریپول

                                                                                                                                 

1  . Game Chenger 

2  . Shultz, George Pratt 

3  . Armstrong, Robert C. 
4  . Post Carbon Institute 

5  . Shalebublle 

6  . Dayal, Anurodh Mohan 

7  . Mani, Devleena  

8  . Gasland 

9  . Fox, Josh 

10  . Hedges, Chris 

11  . Truthdig newsletter 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=George+Pratt+Shultz&search-alias=books&field-author=George+Pratt+Shultz&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=George+Pratt+Shultz&search-alias=books&field-author=George+Pratt+Shultz&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Robert+C.+Armstrong&search-alias=books&field-author=Robert+C.+Armstrong&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Robert+C.+Armstrong&search-alias=books&field-author=Robert+C.+Armstrong&sort=relevancerank
https://ketabdownload.com/search-Anurodh%20Mohan%20Dayal%20and%20Devleena%20Mani.html
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تث یرات صنت  شی  را متلادل هولوکاسل  اعلال  و اشلاره      1«شکس  هیدرولیکی
منقرض کردن  یانسان برا زیآم رک  جنونح ، یصنت  نف  ش ی هکه توست کند یم

 .اس خود  ی هگون
بلان غلذا و    هدید»زمان غیردولتی سامدیر اجرایی گذار و  بنیان( 2016) 2وتراه خانم

: نبلرد بلرای آینلده    شکسل  هیلدرولیکی   سوداگران»در کتاب خود با عنوان  3«آب
کنلد و   یلاد ملی  « انقلالب جتللی  »بله  « انقلالب شلی   »از  4«زیسل   انروی و محیط

کله   ناملد  می 5های نفتی و گازی بارون» ی نفتی و تجاری در این عرصه راها شرک 
 یهلا  هیل پا. در ایلن کتلاب   «کننلد  تهدیلد ملی  این سیاره را دموکراسی و زندگی در 

 شلده  دهیکشل  ریبله تصلو   یانقلالب جتلل   نیل ا یِطیمح س یز یامدهایو پ یاسیس
 (29).اس 

امنیتملی.3-3

آن اخلتالف نظلر    ی هامنی  یک مفهو  چندوجهی اس  و به هملین جهل  دربلار   
مفهلو ،   نین، اپووهشگرا یاز نظر برخ (38 ، ص1387وجود دارد. )ماندل،  یادیز

 یعملوم  یفل یتتر فاقلد  رو نیا از و اس  مند مکان و مند زمان نما، پُردامنه، متناقض
)پورسلتید،   .انلد  دهینرسل  یاجملاع  بله  آن ملورد  در کنلون  تا نظران صاحب و اس 
 (30)(23 ، ص1392

یازده تتریف  (31)«امنی  ملی و نظا  اقتصادی ایران»( در کتاب 1392) یروحان
 ی)ملل  ییو فضلا  طیشرا: »اس  دهیبرگزرا  تتریف این شمرده وبرای امنی  ملی بر

 یاتیل هلا و منلافع ح   مل  قلادر اسل  از اهلداف، ارزش    کیآن  ی( که طیو فرامل
و  یپاسلدار  ،یو خلارج  یبالقوه و بالفت  عوامل  داخلل   داتیدر برابر تهد شیخو

 فیل تتر ،یاسلالم  یجمهلور  یملل   یراهبرد امن نیتدو یالگو در. «دیحفاف  نما
امنی  ملی یتنلی دسلتیابی   »شده اس : ه یاراشر   نیبد یمل  یامن یبرا یتر جامع

                                                                                                                                 

1  . Death by Fracking 

2  . Hauter, Wenonah 

3  . Food & Water Watch 

4  . Frackopoly: The Battle for the Future of Energy and the Environment 

5  . Oil & Gas Barons 
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 و یخارج بالفت دهد از تهدیدهای بالقوه یا  به شرایطی که به یک کشور امکان می
 ی توسلته  املر  شلبرد یپ راه در و باشلد  اَملان  در گانگلان یب یاقتصاد و یاسیس نفوذ

 ،کشلور و رفلاه عامله     یل ت و موجودوحد نیو تثم یو انسان یاجتماع ،یاقتصاد
)گروه مطالتلاتی دانشلگاه علالی دفلاع مللی،       .«گا  بردارد گانهیب ی هفارغ از مداخل

 (16 ، ص1392
 در و اند کرده میتقس گوناگون یکردهایرو با را یمل  یامن ابتاد پووهان،  یامن

 ،ینظلام  ابتلاد  بله  کیکالسل  کلرد یرو در ینظلام  بُتلد  از خلود  یخیتار تحول ریس
 ابتلاد  نیا. اس  افتهی توسته یفرهنگ و یطیمح س یز ،یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد

هلا دارای کلانون مهملی در درون     آن از کیل  هلر  و کنند ینم عم  گریکدی از جدا
   (34 ، ص1378)بوزان،  .مسثله امنی  هستند

امنیتاقتصادی(الف

الملل  انگللی ،    ( ریی  دپارتمان مدیری  مدرسه عالی آینلده بلین  2012) 1 یرون
 نامد. امنی  اقتصادی را بُتد فراموش شده امنی  ملی می

این بُتد از امنی  نافر بلر فراینلدهای اقتصلادی و نهادهلای تولیلد، توزیلع و       
عملومی، دولتلی و خصوصلی و    ی هلا  در بخش یاقتصاد یها بنگاهمصرف، حیات 

)مرادیان،  .باشد یم المل  نیو داد و ستد در بازار ب المل  نیبزنده با اقتصاد تتام  سا
و  مللدت انیللم ی ههرگونلله برناملل یاجللرا یاقتصللاد  یللبللدون امن (24 ، ص1391

و توقلف   یگلذار  هیموضوع موجب عد  سرما نیو ا باشد ینم ریپذ بلندمدت امکان
 (55 ، ص1386)هزارجریبی و همکاران،  .شود یم یاقتصاد ییشکوفا

امنیتانرژی(ب

 تحل   را آن ابتلاد  ریسلا  املروزه  که یمل  یامن رهیزنج یها حلقه نیتر یکی از مهم
نلا  دارد و بلر هملین اسلا، بسلیاری از       2یانرو  یامن اس ، داده قرار خود ریتث 

کشورهای قدرتمند جهان راهبردهای کالن اقتصادی، سیاسی و حتی نظلامی خلود   
                                                                                                                                 

1  . Ronis, Sheila R. 
2  . Energy Security 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sheila+R+Ronis&text=Sheila+R+Ronis&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sheila+R+Ronis&text=Sheila+R+Ronis&sort=relevancerank&search-alias=books
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 صلدر  در را یانلرو   یل امن تلوان  یمل  .نماینلد  ع طراحی ملی را بر اسا، این موضو
 یفل یچله تتر  نکله یا نظر از جهان قلمداد کرد و صرف 1«کینوم یواوپل» موضوعات

 شلده جهان  یکشورها یاقتصاد  یاز امن یشده باشد، بخش مهم دهیآن برگز یبرا
 .اس 

 ای کشور هر و دارد وجود یانرو  یامن یبرا یمتتدد فیتتار حاضر حال در
 یبرخل  و یانلرو  مصلرف  و دیل تول شلبکه  در خلود  مختصلات  بلا  متناسب منطقه،
 یخاصل  فیل تتر ش،یخو یها  یمتناسب با اهداف و مثمور یالملل نیب یها سازمان

 .اند دهیبرگز ای   داده ارااه آن یبرا
و  2لوفل   ا لر  «کلم ی و سل  یب قرن یبرا یانرو  یامن یها چالش» یها کتاب

راهنمللای »( و 2011) 4سللوواکولا للر « امنیلل  انللرویمرجللع »( و 2009) 3نیکللور
امنیل  و سیاسل  جهلانی    »( و 2013) 6ترومبتاو  5ریداا ر « المللی امنی  انروی بین

 نیل ا در هلا  تلرین کتلاب   ( از جمله برجسلته 2013) 8 یوودورو  7ویلیفا ر « انروی
 هلا،  شلاخص  ابتلاد،  مفهلو ،  راملون یپ را یجلامت  نسلبتاً  مطاللب  که باشند یم نهیزم

 . اند ارااه نموده یانرو  یامن بهبود یها روش و ها چالش

هایپژوهشیافته.4

و  یبا متن یها گزارهبرگزار شد و  خبرگان یها پان  موضوع، اتیادب یبررساز  پ 
و  شلدند  یکُدگلذار  و ییمضلمون شناسلا    یتحل ندیدر فرآ مقالهمرتبط با موضوع 

مین فراگیر به همراه فراوانی هلر مضلمون در   ها با مضامین سازنده و مضا ارتباد آن
 (32)شود. مشاهده می 1جدول 
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http://www.amazon.com/Gal-Luft/e/B0035LH5ZO/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Gal-Luft/e/B0035LH5ZO/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Anne-Korin/e/B002Q1K394/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.com/Anne-Korin/e/B002Q1K394/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=Hugh%20Dyer
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خبرگانیهاپانلنیمضاملیتحلجینتا.1جدول

 ریفراگ نیمضام دهنده سازمان نیمضام هیپا نیمضام یفراوان

2 
 ،ییاز: تمرکززدا اند عبارت یانرژ گذار بُعدِ سه

 .شدن یتالیجیدو  ییزدا کربن
 ،ییزدا کربن یروندها  تیاهم

 شدن یتالیجیدو  ییتمرکززدا

 گذار روند کالن
 یانرژ

2 
از « دروژنیه» ازحاصل  یتوسعه انرژ روند

 جهان است. ندهیعمده آ یروندها

 عنوان به دروژنیتوسعه ه روند
 یها یانرژ یاز روندها یکی

 ریدپذیتجد

4 
 وهایسنار و ها ینیب شیپ اساس بر ایدن حرکت

 50 یط نفت هب یوابستگ از گذار سمت به
 .است ندهیآ سال

 در نفت به یوابستگ از جهان گذار
 بلندمدت ندهیآ

3 
 عنوان  به بیشتر ریدپذیتجد یها یانرژ توسعه

 روند مؤثر یک روند آینده هستند نه یک کالن

 رهایدپذینظر گرفتن توسعه تجد در
روند  کالن لیذ یروند عنوان به

 یگذار انرژ

1 
 است ممکن ،یلفع یروندها حفظ صورت در

 بالاستفاده یها تیظرف بلندمدت ندهیآ در
 .میباش داشته نفت عرضه

 تیوضع به شدن دچار امکان
 صورت در بالاستفاده یها تیظرف

 ندهیآ در نفت از جهان عبور

3 
 یها شکل به هم رانیا در ا،یدن یانرژ گذار

 یها روگاهین سهم شیافزا همچون یگرید
 .داد خواهد رخ ریدپذیتجد

 رانیدر ا یگذار انرژ یقطع خدادرُ
 و جهان

3 
 ییوهوا آب راتییتغ ادامه یمنف آثار از ایدن میب

 کاهش یبرا تالش و ها ینگران رشد موجب
 .است شده آن یمنف یبروندادها

 یکی عنوان به ییوهوا آب راتییتغ
مؤثر بر  یروندها نیتر یاز اساس

 نفت ندهیآ
 روند کالن

 راتییتغ
 ییوهوا آب

4 
 به منجر احتماالً ییوهوا آب یروندها امهاد

 جهان در نفت دیتول ادامه یبرا ها یریگ سخت
 .شد خواهد

  آب راتییتغ روند کالن یمنف ریتأث
 رانیا نفت ندهیآ بر ییهوا و

4 
 ایدن یمصرف سبد در نفت از استفاده صورت

 کاربرد رییتغ واقع در و کرد خواهد رییتغ
 .داشت خواهد

 مثابه بهر از کربن گذا روند کالن
منبع  مثابه  بهکربن  به یمنبع انرژ

 کاال

 رییتغ روند کالن
 نفت نقش

2 
 بلکه ندارد انیپا بلندمدت ندهیآ در نفت

 تحول دچار آن از استفاده تیفیک و تیکم
 .شد خواهد

 عالم در نفت انیپا رخداد عدم
 واقع

3 
موجود  یها ینیب شیو پ یروند فعل با

 صاحب یکشورها یاز براوگ  نفت یسودآور
 منابع کاهش خواهد داشت.

 نده،یآ در نفت یسودآور کاهش
 ادامه ینیب شیپ قابل جهینت

 یفعل یروندها کالن

3 
 نیبلندمدت از ب ندهینفت در آ یکنترل ابزار

 یعاد یکاال کی عنوان بهخواهد رفت و 
 خواهد بود.

 کاهش و نفت گاهیجا رییتغ
 مناسبات بر آن یرگذاریتأث

 یاسیس-یقتصادا

2 
 سبب کاال به یانرژ منبع از نفت نقش رییتغ

 و شده منابع به کشور یوابستگ کاهش
 .است رانیا یبرا یمثبت روند کالن

 رییتغ روند کالن ادیز یها فرصت
 رانیا یبرا نفت نقش

 منابع شرانیپمنابع نامتعارف و توسعه  ریتأثنفت  ندهیعمده مؤثر بر آ یها شرانیپ 3
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به  1یساز یاز: منابع نامتعارف و برق اند عبارت

 ونقل در بخش حمل وصخص

 شرانیپ عنوان به یبرق یخودروها
 موجود یروندها کالن

 نامتعارف
 توسعه شرانیپ

 یبرق خودرو

2 
 توانند یم یا هسته گداختِ مانند ییها یفناور

 یآت سال 10 یط را یانرژ گذار روند کالن
 .کنند دگرگون

 یها شرانیپ تیبا اهم ریتأث
 یا هسته گداخت همچون یفناور

 یفناور شرانیپ
 یا هسته

3 
 ای رهایدپذیمانند تجد یفناور راتییتغ

 نیا یروندها بر کالن یجد یاثر دروژن،یه
 حوزه خواهند داشت.

 یفناور شرانیپ تیاهم با ریتأث
 یانرژ گذار بر ریدپذیتجد

 یفناور شرانیپ
 ریدپذیتجد

2 
بلندمدت  ندهیدر آ یفناور یها شرانیپ

 و برداشت ادیازد یها یفناوراز:  اند عبارت
 نفت رهیزنج لیتکم به ناظر یها یفناور

 یها شرانیپ تیاهم با ریتأث
 و برداشت ادیازد همچون یفناور
 رهیزنج توسعه به ناظر یها یفناور

 ارزش

 یفناور شرانیپ
 برداشت ادیازد

3 
 از یکی یبرق خودرو و سازها رهیذخ توسعه

 یروندها گسترش از که است ییها نشرایپ
 .کاهد یم ییهوا و آب راتییتغ یمنف

 یها شرانیپ تیبا اهم ریتأث
 و سازها رهیذخ همچون یفناور

 یبرق یخودرو

 توسعه شرانیپ
 یبرق خودرو

4 
یکی از  عنوان  به ایشدن دن یتالیجید
 .روندهاست کالن بر مؤثر یها شرانیپ

 یها شرانیپ از تالیجید تحول
 روندها کالن بر مؤثر

 تحول شرانیپ
 تالیجید

2 
 در ها یندگیآال شیافزا یا منطقهدر سطح 

 مختلف ابعاد بر یمنف ریتأث تواند  یم ندهیآ
 .باشد داشته ما یمل تیامن

 یها ندهیآال انتشار روند یمنف ریتأث
 ابعاد بر کشور در یمحل

 تیامن یاجتماع و یطیمح ستیز
 یمل

 تیامن
و  یطیمح ستیز

 یعاجتما

2 
 ندهیدر آ ناًیقی تیامن مثبت یدادهابرون

 خواهند رگذاریتأث ،یمل و یجهان نفتبلندمدت 
 .بود

بر  تیمثبت بهبود امن بازخورد
 و یانرژ تیامن نفتبلندمدت  ندهیآ

 تحوالت ندهیآ
4 

 یانرژ تیامنبر  ژهیوبهنفت  بلندمدت ندهیآ
 .دارد یادیز ریتأث

بر  بلندمدت نفت ندهیآ یجد ریتأث
 یانرژ تیامن

1 

 ندهیآ یشده برا مطرح یها نهیکنار گز در
 زین گرید نهیدر بازار نفت دو گز رانیحضور ا

امکان صادرات نفت و آغاز  انیمطرح است: پا
 نفت. واردات

 ادامه با محتمل یها نهیگز
 یفعل یروندها

 ندهیآ یوهایسنار
 نفت

اشاره شده در جلسات برگلزار   نیمضام نیتر آمده، مهم فوقآنچه در جدول  مطابق
کارهای  بلندمدت  نف  و بتد از آن راه ندهیمؤ ر بر آ یروندها شده مربود به کالن

کاهش آ ار منفی تحوالت آینده بر امنی  ملی جمهوری اسالمی ایران اس . بر این 
تنلوع در تلثمین منلابع    »بله  « وابسلتگی بله نفل    »روند گذار جهلان از   اسا، کالن

 رییل تغ»رونلد   و کلالن « نفل   ندهیتحوالت آ یکاهش آ ار منف یکارهاراه» ،«انروی

                                                                                                                                 

1  . Electrification 
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بسللامد را در  نیشللتریب« کللاال دیللبلله منبللع تول یانللرو نینقللش نفلل  از منبللع تللثم
 انجا  شده داشتند. یوگوها گف 

تحلیل   »هلا از روش   آن بلر  مؤ ر یها شرانیپ زین و روندها بهتر درک منظور به
ای طراحی شد کله   گونه  به سؤاالت و یبردار بهره «تحلی  پیشران»و « تث یر بر روند

در طیف لیکلرت  « روندها النک»های شناسایی شده بر  پیشران« تث یر»جه  و اندازه 
 .ردیقرار گ یابیخبرگان و کارشناسان مورد ارزاز سوی 

 دیل تول شیافلزا  ،یفنلاور  یهلا  شلران یپ  دسته سهدر  شده ییشناسا یها شرانیپ
 .قرار گرفتند (33)تالیجیحول دمنابع نامتتارف و ت

بخلش از   نیل موجلود در ا  یهلا  ح  ابتاد موضوع و راه یتوجه به گستردگ با
 یاتیل کلار عمل  شلش راه  مجملوع در گرفته شلده و   بهرهخبرگان  یها پان  یخروج
و ه یللارانظللران  در قالللب پرسشللنامه بلله صللاحب انخبرگلل یشللده از سللو طللر  
 .گرف رار رد سؤال قکارها مو بندی این راه اولوی 

هامیزانتأثیرپیشران.4-1

دهنده به آینلده   نیروهای شک  عنوان  به ها شرانیپ یرگذاریتث  سطح قسم  نیا در
 یبنلد  رو بلا دسلته   نیل . از اردیل گ یمل شده مورد ارزیابی قرار  بر روندهای شناسایی

و نف ، انلدازه  بلندمدت  ندهیروند مطر  در آ گانه در سه دسته کالن شش یروندها
 روندها از خبرگان سؤال شد. بر کالن ها شرانیپ ریجه  تث 
 انلدازه  نیشلتر یب با شرانیپ ج،ینتا  نیانگیم و شده اف یدر یها پاسخ یبررس با

 راتییل تغ» شلده،  ییشناسلا  یرونلدها  بلودن( بلر کلالن    یمنف ای)فارغ از مثب   ریتث 
 راتییل تغ» یهلا  شلران یبتد پ یها . در رتبهباشند یم «ریدپذیتجد یها یانرو یفناور
 نیشلتر یب یدارا «یانلرو  یور بهبود بهره یفناور راتییتغ»و  «یخودرو برق یفناور

 .اند شده یابیارز ریاندازه تث 
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 ندهیآیروندهاکالنبرهاشرانیپریتأثجهتواندازه.2جدول

 ریتأث زانیم روندها کالن نفت ندهیآ بر مؤثر یها شرانیپ

 ریدپذیتجد یاه یانرژ یفناور راتییتغ

 0.77  یگذار انرژ

 -0.55  ییوهوا آب راتییتغ

  0.53 نفت نقش رییتغ

 یانرژ یور بهبود بهره یفناور راتییتغ

 0.61  یگذار انرژ

 -0.13  ییوهوا آب راتییتغ

  0.39 نفت نقش رییتغ

 نفت برداشت ادیازد یفناور راتییتغ

 -0.27  یگذار انرژ

  0.15 ییوهوا آب راتییتغ

 0.19  نفت نقش رییتغ

 یبرق خودرو یفناور راتییتغ

 0.71  یگذار انرژ

 -0.19  ییوهوا آب راتییتغ

  0.40 نفت نقش رییتغ

 گاز و نفت نامتعارف منابع از دیتول شیافزا

 -0.04 یگذار انرژ

 0.22 ییوهوا آب راتییتغ

 -0.06 نفت نقش رییتغ

 تالیجید تحول

 0.56 یگذار انرژ
 0.01 ییوهوا آب راتییتغ

 0.03 نفت نقش رییتغ

هلای   تغییرات فناوری انلروی »های  ، پیشران2به دس  آمده در جدول  جینتا مطابق
 خلودرو  یرتغییرات فناو»و « وری انروی ناوری بهبود بهرهتغییرات ف»، «تجدیدپذیر

 مفهلو   بله  واقلع  در و داشته ییوهوا آب راتییتغ روند کالن بر یمنف یریتث  ،«یبرق
 یا گلخانله  یدر انتشلار گازهلا   یلیفسل  یهلا  سهم سلوخ   شیافزا روندِ فیتضت

 .باشد یم
هلا   سلایر پیشلران  « و گاز افزایش تولید از منابع نامتتارف نف  »جز پیشران   به

 نیل مفهلو  کله ا   نیهستند؛ به ا« نقش نف  رییتغ» روند دارای تث یری مثب  بر کالن
 یکاالهلا  دیل تول یبلرا  یمنبت به یانرو منبع کی از نف نقش  رییغروند ت ها، شرانیپ

از منلابع نامتتلارف    دیل تول شیافلزا » شرانیپ نیهمچن. کنند ینم فیتضت را مختلف
 ق،یل گانله تحق  سله  یرونلدها  بلر کلالن   یسطح ا رگذار نیتر کم یدارا« نف  و گاز

 .شد یابیارز
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یاقتصادتیبلندمدتنفتبرامنندهیآریتأثیابیارز.4-2

  یل و علد  قطت   یل شلده از اهم  انجلا   یابیل بلر اسلا، ارز  از پرسشنامه  یبخش در
بلر   هلا  شلران یپ ریجه  و اندازه تث  نیچن نف  و هم بلندمدت ندهیمؤ ر بر آ یروندها
 ریجه  و انلدازه تلث    نده،یشده از آ جادیا ریروندها و در مجموع بر اسا، تصو کالن

 یز مخاطلب سلؤاالت  ا یاسالم یجمهور یمل  یمحتم  بر ابتاد مختلف امن ندهیآ نیا
ابتلاد   یملل   یل امن مختللف  ابتلاد  انیم ازشده  اف یدر یها پاسخ مطابق شد. دهیپرس

بلندمدت نف  خواهند داشل .   ندهیرا از آ یریرپذیتث  نیباالتر «یاقتصاد»و  «یانرو»
ابتلاد   فیشده، موجبات تضلت  انیب یها شرانیبلندمدت نف  با پ ندهیاسا،، آ نیبر ا
 (1نمودار ) .شود یم یطیمح س یو ز یانرو ،یاقتصاد ،یاسیس

یملتینفتبرابعادامنهایمختلفدرخصوصتأثیرآیندهبلندمدتتوزیعفراوانیگزینه.1نمودار

 رانیج.ا.ا

 

گیریوپیشنهادنتیجه

و منافع بلندمدت یک مل  نیازمند اِشراف بر محیط آینلده   یامنی  اقتصاد تضمین
بلندملدت نفل     نلده یاز آ یمل  یرکن مهم امن عنوان به رانیا یاقتصاد  یامناس . 

مناسلب از جهلات    ینگلار  نلده یو آ یزیل ر و در صورت عد  برنامه ریرپذیتث  اریبس
 خواهد شد. ریپذ بیمختلف آس

 نلده یدهنلده آ  شک  یها مؤلفه یاحتمال یکاهش آ ار منف یبرا ریز یها اس یس
 :شود یم هیتوص نیص صمتخ نظرات بر یمبتنو  مقاله نیا یها افتهینف  بر اسا، 
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امنیت زیست   امنیت انرژی امنیت فرهنگی امنیت اقتصادی امنیت سیاسی
 محیطی

 امنیت نظامی امنیت اجتماعی
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 کلاهش آ لار منفلی آینلده      بلرای حللی   راه عنلوان   بله به منلابع   یبخش تنوع
 ؛بلندمدت
 ؛کار کاهش آ ار منفی تحوالت آینده نف  راه ارزش، رهیزنج توسته 
 نف ؛ به یاتکا از عبور یبرا نوآورانه یبازارها یطراح 
 ؛ییایآس یشرکا با یهمکار فرص  از یریگ بهره 
  توسللته  یبللراو گللاز و اسللتفاده از منللابع   صللادرات خللا  نفلل    لللزو

 ؛یاساس یها رساخ یز
 گاز؛ و نف  صادرات شیافزا قیطر از میتحر با مقابله توان شیافزا 
  خا ؛ نف  صادرات یجا به یصادرات دانش فن لزو 
 مدت؛ انیم ندهیافزوده در آ نف  به ارزش  یبودن تبد  یاولو در 
 نف ؛ ندهیآ آ ار با مواجهه یبرا یحل راه رهایدپذیتجد گسترده توسته 

 مبتنی بر مزی  گاز در آینده کار راه یمیارزش و پتروش رهیزنج توسته
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هانوشتپی  
، هلای اقتصلاد مقلاومتی    یلین سیاسل   جلسله تب بخشی از بیانات مقا  متظّم رهبری در  .1

 20/12/1392مور  

خاورمیانله ایلن کتلاب را نقلد کلرده و اسلتفاده از        ی فصللنامه ( در 1383) فر بهروزی .2
رویکرد اقتصاد سیاسی را از نقاد قوت و عد  توجه به مباحق اقتصلاد انلروی و   
 عد  استفاده از اطالعلات دسل  اول و متتبلر را از نقلاد ضلتف ایلن پلووهش       

 برشمرده اس .

 نفر برگزار گردید. 30پان  خبرگان با حضور  5در این گا  در مجموع  .3

 دهندگان در اسناد پشتیبان مقاله موجود اس . شناختی پاسخ های جمتی  ویوگی .4

 ( اس .1384این استتاره برگرفته از نا  کتاب یاوری ) .5

 ( اس .1357این استتاره برگرفته از نا  کتاب لسانی ) .6

المللی انروی، حداق  تا سه دهله   انداز جهانی انروی آوان  بین بر اسا، گزارش چشم .7
 مانلد. بنجلامین   ترین منابع تثمین انروی جهان باقی ملی  سنگ جزو مهم آینده زغال
  اعال  کلرده  نیز (WCA) سنگ مدیر اجرایی انجمن جهانی زغال (2018اسسورتون )
 .کرد خواهد بازی جهان انروی انهسام در مهمی نقش همچنان سنگ اس  زغال

مجموع ارزش وسای  حم  و نق  جهان که با سوخ  پایه نف  کلار در حلال حاضلر     .8
 شود. تریلیون دالر تخمین زده می 300حدود 

هایی همچون اوپک، شورای جهانی انروی،  بینی این دو روند بیشتر توسط سازمان پیش .9
المللی انروی و نیز برخلی مؤسسلات و    اداره اطالعات انروی آمریکا و آوان  بین

 پذیرد. نا  جهانی صورت می ی صاحبها شرک 

ملدون گردیلد و طلی آن     2009در دسلامبر   کهاس  ی مبنای توافق بر 450 سناریوی .10
که بیشترین میزان انتشار های اقتصادی و توسته  عضو سازمان همکاریکشورهای 

ورهای متحد، متتهد شلدند کله تلا    ای را دارند به همراه سایر کش گازهای گلخانه
را در روند افلزایش دملای    گراد سانتیدرجه  2، حداکثر میزان افزایش 2035سال 

 ( بسذیرند.های فسیلی بر پایه سوخ  های صنتتی کره زمین )ناشی از فتالی 

چند سال قب  افشا کرد که یلک مقلا  مسلئول نفتلی در عربسلتان بله       « لیک  ویکی» .11
عال  کرده اس  که وضتی  تولید در این کشور پایدار نیسل   مقامات آمریکایی ا  

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
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میلیلارد بشلکه بیشلتر     300و عربستان در ذخایر نف  خود اغراق نملوده و آن را  

درصلد ذخلایر نفل  ایلن کشلور اسل          40اعال  کرده اس . این رقلم متلادل   
(. این مقا  سلتودی دکتلر سلداد الحسلینی، نایلب ریلی  سلابق        2011)گاردین، 
اس  )یادگاری  2004تا  1992و تولید شرک  آرامکوی عربستان از سال  اکتشاف

للیک  بله نلوعی     (. این سندِ منتشر شده توسلط ویکلی  17، ص 1393و یوسفی، 
  شود. های سیمونز محسوب می تثییدی بر یافته

در  (Serengeti) «سلرنگتی »در پلارک مللی   « تنگ اوللدُوای »دانکن نا  این نظریه را از  .12
هلایی کهلن، نلزد     سلنگواره  وجودِبه سبب  منطقهاین زانیا برگرفته اس . شمال تان

 « بشلری  ی هگهلوار »چنانچله آن را   ؛سلزا دارد ه تی بل شلهر  شناسلان  ملرد   دیرین
کند این استتاره اشاره به زندگی پایدار و در حال تتادل بلا   . او تثکید میاند خوانده

 (Duncan, 2001. PP2-3)طبیت  در عصر حجر دارد. 

هلای   های قلدرت  پذیری نف  به عنوان یک اص  قطتی در صدر سیاس  فرضیه پایان .13
شد. اوباما ریی  جمهور پیشین آمریکا در سخنرانی متروف خلود  با بزرگ نیز می

تواند سلتادت و امنیل     ایاالت متحده نمی»در دانشگاه جورج تاون افهار داش  
، 2011)اوباملا،  « بلندمدت خود را به منبتی گره بزند که روزی پایان خواهد یاف 

 مار،(. 10

هلای مهلم اقتصلادِ نفل       اخصاین شاخص تح  عنوان نسب  ذخایر به تولید، از ش .14
 اس .

پووهان متاصر متلداول شلد و    از آینده (John Naisbitt) بی  این واوه توسط جان نای  .15
 رود. های راهبردی به کار می ای در تحلی  صورت گسترده  امروزه به

المللی در کانون مسلای    موضوع تغییرات اقلیم عالوه بر آن که در قالب متاهدات بین .16
صلی   و تخلص  صلورت ویلوه    سیاس  خارجی بسیاری از کشورها قرار دارد، بله 

« یک حقیق  تللخ »شود. مستند جنجالی  مداران نیز دنبال می توسط برخی سیاس 
(An Inconvenient Truth) گور کنندگی اَل با تهیه (Albert Arnold Gore)   کاندید ریاس

و متلاون ریلی  جمهلور اسلبق ایلن کشلور و        2000جمهوری آمریکا در سلال  
هلای علملی    ترین فتالی  یکی از جالب (Davis Guggenheim)کارگردانی گوگنهایم 
مدار اس  که توانس  این موضوع را مورد توجله قلرار دهلد.     هنری یک سیاس 
 برنده جایزه اُسکار بهترین فیلم مستند شد. 2006 این فیلم در سال

المللی،  نا  یک اندیشکده غیرانتفاعی و مستق  بین( Millennium Project) «هزارهپرووه » .17
های دولتی و غیردولتلی   گذار از بخش پووه و سیاس  متشک  از تتداد زیادی آینده

سلاله و بلا حمایل      سنجی سله  ، پ  از یک مطالته امکان1996اس  که در سال 
امله توسلته سلازمان ملل  و     ایلاالت متحلده، برن   زیس  محیطآوان  حفاف  از 

تلاکنون، بلا مشلارک  بلیش از      1997یونسکو تشکی  شد. این اندیشکده از سال 
 یپووهل  عضو خود در سراسر جهان، به گردآوری و تحلی  اطالعات آینلده  3500

پووهلی جهلان لقلب     ترین پرووه آینلده  های این پووهش که بزرگ پردازد. یافته می  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 ود.ش منتشر می« هوضتی  آیند»به نا   گرفته اس ، هر ساله در گزارشی

اندازهای جهانی و محلی را  ، یک چارچوب برای ارزیابی چشم«چالش جهانی پانزده» .18
هلا بله هملراه گسلتره وسلیتی از       کند. توصیف این چالش برای بشری  فراهم می

ای و ارزیلابی   نظلران منطقله   ها و بیانات صاحب ها و اقدامات متناسب با آن دیدگاه
 روزرسلانی  بله آوری و  جملع  1996 ها در مقابله با هلر چلالش، از سلال    رف پیش
در تارنملای پلرووه هلزاره    « وضتی  آینلده »گردد. این نمودار عیناً در گزارش  می

پووهی راهبردی اقتبا،  ی نمودار از تارنمای مؤسسه اُفق آینده قرار دارد و ترجمه
 شده اس .

رونلد تصلریح    های متتددی که به تغییرات اقلیم به عنوان یلک کلالن   از میان گزارش .19
 توان به این موارد اشاره کرد: دارند، می

 (PwC) «پرای  واتر هلاو، کلوپرز  »های مؤسسه خدمات مشاوره مدیری   الف( گزارش

رونلد   پنج کالن»(، 2016« )روندهای خاورمیانه، دگرگونی در منطقه ما النک»مانند 
روندهایی که زندگی ملا   کالن»( و 2016« )و پیامدهای آن بر دفاع و امنی  جهانی

 (.2017« )تغییر شک  خواهند داد را در آینده
بلا عنلوان    (DCDC)ب( گزارش مرکز توسته، مفلاهیم و دکتلرین وزارت دفلاع انگللی      

روندهای  هر چند سال یک بار، کالن 2001که از سال « نامه روندهای راهبردیبر»
رونلدهای  »کند؛ گلزارش پلنجم آن بلا عنلوان      بینی و تحلی  می بلندمدت را پیش

 منتشر شده اس . 2018در سال « 2045راهبردی جهانی تا 
ونلدهای  ر ارزیلابی کلالن  »با عنلوان   (EEA) اروپا اتحادیه آوان  محیط زیس ج( گزارش 

 (.2014« )جهانی
بلا عنلوان    (Rolan Berger)الملللی مشلاوره ملدیری  رولنلد برگلر       د( گزارش مؤسسه بین

 (.2017« )روندها کالن»
و سللردبیر دوماهناملله « انجمللن آینللده جهللان »سلل  ؤم( 1394هللل( ادوارد کللورنیش )

 را« زوال محلیط زیسل   »خود، « پووهی پیشرفته کتاب آینده»نیز در « فیوچریس »
 دهند. داند که آینده را شک  می روندی می یکی از شش کالن

کربنی اشاره دارد که تا پیش از رسیدن دیاکس یبه میزان د ]کربنی[ مفهو  بودجه کربن .20
 د.توان در اتمسفر منتشر کر می ای جهان به آستانه مجازدم

درصدی ایلن گلاز در خودروهلای نسل       40میسیون اتحادیه اروپا خواستار کاهش ک .21
 د.جدید بو

 شود که با افزایش دملا  گفته می پلیمرهاییر  به یا گرمانَ (Thermoplastic) رموپالستیکت .22
ذوب و  دفتلات   بهتوان  شوند. این پلیمرها را می ذوب می ،بدون تغییر شیمیایی و

 د.ساز می بازیاف ها را قاب   دوباره جامد نمود. این ویوگی، گرمانر 

از  تولیلد بلرق  هلای   یکی از انواع سلامانه  PV یا به اختصار (Photovoltaics) فتوولتاییک .23
هلای خورشلیدی،    کلارگیری سللول   هباشد. در این روش با ب می انروی خورشیدی

  د.شو پذیر می از تابش خورشید امکان الکتریسیتهتولید مستقیم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
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ادعلا  متیارهلای عینلی    گزارش پووهشی و اتکلا بله برخلی    24با بررسی و نقد  ردهِ .24

ای مبنلی بلر    کننلده قلانع شواهد  مورد بررسی،پووهشی  24کدا  از  هیچ که کند می
 ند.ا ه امکان جایگزینی کام  منابع سوخ  فسیلی فراهم نکرد

فناوری کارلسروهه آلملان،  مؤسسه اند:  پووهشگران این تیم از پنج گروه تشکی  شده .25
شورای تحقیقات علمی و صنتتی آفریقای جنوبی، دانشگاه فنی الپنرانتا در فنالند، 

  .دانشگاه صنتتی دلف  در هلند و دانشگاه آلبرگ در دانمارک

 www.iea.org/roadmapsها ر.ک:  نگاش  برای مشاهده این ره .26

 که ازاس   زیر دانهبسیار سنگ رسوبی  نوعی نیس ، واقع حاوی نف  در «نفتی شی » .27

عملیلات   بلا  متملوالً  اسل  و   یافتله  تشلکی   کلروون  مانند مومی هیدروکربن مواد
 درجله  480حدود  به دما که شوند. هنگامی می تبدی  نفتی شیمیایی پیرولیز به مواد

از ترکیبات کربنلی اسل     مخلوطی که شام  جامد برسد، این کمسلک  گراد سانتی
به  ها شدن، هیدروکربن از سرد تجزیه و پ  کربنی باقیمانده و هیدروکربن مواد به

الملللی انلروی،    گلردد. )مؤسسله مطالتلات بلین     نف  شی  تبدی  می به نا  مایتی
 (16، ص 1388

28. Pulitzer Prize اس  که هلر سلاله )از سلال     آمریکا در نگاری روزنامه متتبرترین جایزه
نگاران )و نیز به نویسندگان و شلاعران   به روزنامه دانشگاه کلمبیا ( با نظارت1917

 ود.ش دانان( داده می موسیقیو 

تراضلات  محیطلی فرآینلد شکسل  هیلدرولیکی هملواره در کلانون اع       تبتات زیس  .29
های خبری  محیطی کشورهای غربی بوده و تصاویر آن در شبکه های زیس  تشک 

 در دستر، اس .

بلیم بلودن، ایملن     به متنلای بلی  « امن»در لغ  از مصدر « امنی »در فرهنگ فارسی،  .30
، ص 1377ترسی، اطمینان، آراملش و آسلایش اسل . )متلین،      بیمی، بی شدن، بی

354) 

ریاس  جمهلوری حسلن روحلانی بلا همکلاری برخلی از       این کتاب قب  از تصدی  .31
دولتمردان فتلی تثلیف گردیده و در این پووهش به چاپ هفلتم ایلن کتلاب )بلا     

 ویرایش جدید( استناد شده اس .

المللی انلروی بلا حضلور ریاسل  محتلر        ها به ترتیب در مؤسسه مطالتات بین پان  .32
وری انروی ایران  های تجدیدپذیر و بهره مؤسسه، پووهشگاه نیرو و سازمان انروی

صورت مشترک با حضور رؤسای محتر  سابق و فتللی سلاتبا، انسلتیتو     )ساتبا( به
مهندسی نف  دانشگاه تهران با حضور ریاس  محتر  انسلتیتو، سلازمان بازرسلی    
ک  کشور با حضور کارشناسان کمیته انروی مجملع تشلخیص مصللح  نظلا  و     

 گذاری دانشگاه صنتتی شریف برگزار شد. پووهشکده سیاس 

نامیلده  هلم   دیجیتلال  گاهی دگردیسلیِ  که (Digital Transformation)دیجیتال  تحولِ .33
های جدیلد   فناوریکارگیری  به برای ها سازمان اقداماتِ  مجموعهمتنای   شود به می

 باشد. می ها برداری از منافع آن دیجیتال و بهره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7


 

 

منابع
. رونلدها  و هلا  روش م،یمفاه ها، ضرورت: یسازمان یپووه ندهیآ. 1394. ومرثیک ،یاحمد

 تهران: نشر ترمه.

و همکلاران. تهلران:    فلرد  یطلاهر  یعلل  ی ه. ترجمل یانلرو  صلاد اقت. 1390استیون ، پ . 
 انتشارات دانشگاه اما  صادق )ع(.

زاده و  عبدالمجیلد کرامل    یمله . ترجیپووهل  نلده یآ ی واوه دانش. 1390. چاردیر اسالتر،
 یپووهل  همکاران. تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکلز آینلده  

 .یدفاع یفناور و علو 
 ماهنامه. یابیارز و اکتشاف: ندهیآ یانرو منبع گاز  یش. 1391و همکاران.  رالهیخ ،یاصغر

 .26 - 20 ص ، ص(89) 1391. دیتول و اکتشاف
نفل ، واواکونومیلک و امنیل  مللی ایلران.      . 1390. حمیدرضلا  ،نصرتی وجواد ، اطاع 

 .102-65 ص ص  ،(36) 11 .جغرافیایی فضایفصلنامه 

: ریدپذیتجد یها یانرو ندهیآ. 1393. ریدپذیتجد یها یانرو یگذار اس یس یانانجمن جه
 دیل ناه ی هترجمل  .یجهلان  متتبلر  یویسنار 50 و شمندیاند 170 نظر بر یمرور با

 .قلم انایآر انتشارات: تهران. فرازمند

. یپووهشلکده مطالتلات راهبلرد    ی ه. ترجمل هرا، و ها دول  مرد ،. 1378. یبار بوزان،
 .یتهران: انتشارات پووهشکده مطالتات راهبرد

عسگر قهرمانسور و  ی هترجم (.یا رشته انیم کردیرو) یانرو  یامن. 1397جودت.  بهج ،
 (.ع) صادقحمن قهرمانسور. تهران: انتشارات دانشگاه اما  ر

و نقلد   ی)مترفل  رانیل ا یاسلالم  یجمهلور  یمل  یامن و نف . 1383. یمرتض ،  فر یبهروز
 .223-213 ص ص ،(2) 11 .انهیخاورم مطالتات ی هفصلنام. کتاب(

ی )گارآوریی ر ررجها.(. راارا      انار   تیا امن جاام   کتاا  . 1395. میمر پاشنگ،
 .نگاشت نوین شایات یهانت

 .هزاره یالملل نیب پرووه)تارنما(  یرسان پایگاه اطالع

 یسلیدعل  یالتظمل  اهلل  یل آ حضلرت  آ لار  نشلر  و حفلظ  دفتر( تارنما) یرسان اطالع گاهیپا
 .یا خامنه

 .یفارس ادب و زبان فرهنگستان)تارنما(  یرسان پایگاه اطالع

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D9%8A
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2488&Number=36&Appendix=0&lanf=Fa
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