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تمامی حاملهای انرژی ،منابع هیدروکربونی ،جایگاه رقابتناپذیری در سبد انرژی جهاان
دارند .تأثیر آینده ی بلندمدت نفت بر امنیت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با عناوان
یکی از بزرگترین کشورهای دارندهی ذخایر متعاار هیادروکربونی از یا ساو و دارای
اقتصاد وابست ب نفت از سوی دیگر حائز اهمیت است .تغییرات آب وهوایی ،گذار انرژی و
تغییر نقش نفات ،مهامتارین کاالن رونادها و تغییارات فنااوری مارتبط باا انارژیهاای
تجدیدپذیر ،بهره وری انرژی ،ازدیاد برداشت نفت و خودروهاای برقای ،افازایش تو یاد از
منابع نامتعاار نفات و گااز و تحاو دیجیتاا پیشارانهاای مارثر و نیروهاای عماده
شکل دهنده ب آینده نفت میباشند .آینده بلندمدت نفت با کالن رونادها و پیشارانهاای
بیان شده ،موجب تضعیف امنیت اقتصادی ب عنوان یکی از ابعاد اصلی امنیت ملی خواهد
شد .ب منظور کاهش آثار منفی وابستگی اقتصاد ب نفت و پایدارسازی اقتصاد کشور و باا
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مقدمه
چنانچه اقتصاد یک کشور وابستگی شدیدی به منابع حاصل از نفل
باشد ،آنگاه بخشی از امنی
نف

خلا داشلته

ملی آن کشور در برابر تغییر شرایط حاکم بر صلنت

در آینده ،آسیبپذیر خواهلد بلود .مقلا متظّلم رهبلری فرمودنلد« :یکلی از

سخ ترین آسیبهای اقتصادی ما همین وابستگی به نف

اس ؛ این نتم

بزرگ

خدادادی برای کشور ما در طول ده ها سال مایلهی فروریختگلیهلای اقتصلادی و
فروریختگیهای سیاسی و اجتماعی شد» )1(.بلر ایلن مبنلا و بلرای مقابلله بلا ایلن
وابستگی و آسیبپذیری ،ضرورت دارد نسب

به آیندهی نف

اجزای اساسی و کلیدی اقتصاد ملی و جهانی شلناخ

بله عنلوان یکلی از

کلافی داشل

تلا بتلوان بلا

برنامهریزی مناسب ،اقتصاد کشور را در برابلر آسلیبهلای ناشلی از اقتصلاد تلک
محصولی ،مقاو نمود.
آینده ی بلندمدت نف

در جهان متضمن وقوع رویدادها و شک گیری روندها

و کالنروندهای خاص میباشد و طبتاً میتوانلد تلث یرات قابل تلوجهی بلر ابتلاد
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف بگذارد .بر این اسلا ،،مقالله جلاری
به این مسثله میپردازد که امنی
آینده نف

اقتصادی جمهوری اسالمی ایلران در مواجهله بلا

با چه چالشهایی مواجه میشود؟

.1پیشینهپژوهش 
پیرامون آینده نف  ،مطالتلات و پلووهشهلای نسلبتاً متنلوعی بله ویلوه در منلابع
خارجی با محوری
و امنی

پایانپذیری نف

انجا شده اس  ،لیکن پیرامون آینلده نفل

ملی جمهوری اسالمی ایران پووهشهای محدودی در دستر ،میباشد.
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نصری ( )1380در «نف

و امنی

ملی جمهوری اسالمی ایران» و بلا رویکلرد
ملی و درآمدهای نفتلی در ایلران

«اقتصاد سیاسی» و «گذشتهنگر» نسب ِ بین امنی

برای یک دورهی بیس ساله ( )1378-1357و دالی و نتایج امنیتی نفل
بررسی قلرار داده اسل  .نگلاه ایلن پلووهش بله مقوللهی امنیل

را ملورد

در دو حیطلهی

آسیبپذیری داخلی و تهدیدات خارجی میباشد و خطر واقتی را حاص ترکیلب
دو عام مذکور میداند و با تبیین راهبری فرآیند امنی
نف  ،نقش نف
اس .

در بی بلاتسلازی جامتله را بله تفصلی ملورد بحلق قلرار داده

()2

اطاع ل

و نصللرتی ( )1390در «نف ل  ،واواکونومیللک و امنی ل

متتقدند موضوع نف
نخس

ملی در اقتصلاد مبتنلی بلر

در دو بتد ،با امنیل

در بتد داخلی و نقشی که نف

دارد .در بُتد بینالمللی ،تث یر نف

ملللی ایللران»

مللی ایلران در ارتبلاد نزدیلک اسل ،

و درآمدهای حاص از آن در اقتصاد ایلران

بر امنی

ملی در قالب وابسلتگی متقابل ؛ یتنلی

نیاز کشورهای جهان به منابع انروی ایران و نیاز ایلران بله فرفیل هلای صلنتتی،
فناوری و اقتصادی کشورهای صنتتی آشکار میشود.
درخشان ( )1391در «امنی
وضتی

«امنی

انروی و تحلوالت آینلده بازارهلای نفل

انروی» به عنوان یکی از مؤلفههلای امنیل

مختلف مطابق با تحوالت آینده بازارهای نف

و گلاز»

مللی را در کشلورهای

و گاز ارزیلابی کلرده اسل  .ایشلان

متتقد اس ؛ امکانپذیری بهرهبرداری تجاری از ذخایر نف
شی های گازی ابتاد جدیلدی در مسلثله امنیل
سرمایه گذاری کشورهای بزرگ مصرفکننده نف

و گاز نامتتارف ماننلد

انلروی مطلر کلرده و سیاسل
خا در اکتشاف ،توسته و تولید

در کشورهای صاحب ذخایر بزرگ به منظور تثمین امنی

عرضهی نف

خا ِ مورد

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

ملّی ایران» متتقد هستند دستیابی به امنی

اقتصادی اس

و برآیند تمامی مؤلفه های امنی

بلر

ملّلی در گلروی بهبلود وضلتی
ملّلی در امنیل

اس  .با توجه به این مهم ،چنین به نظر میرسد که متغیر نف

اقتصلادی متبللور
با امنی

ملّی ایلران
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که اقتصاد آن در طی یکصد سال گذشته وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از آن
اقتصادی ایران را بله

بوده ،پیوندی عمیق یافته و نوسانهای درآمدهای نفتی ،امنی

خصوص در پرتو تحریمهای بینالمللی یک دهه اخیر تضتیف نموده اس .
صالحنیا و بختیاری ( )1397در «اولوی بندی تهدیدات امنی
اسالمی ایران با روش تحلی سلسله مراتبی» ،فهرس

ملی جمهلوری

بلنلدی از تهدیلدات امنیل

ملی کشور را شناسایی کردهاند .بر اسا ،این پووهش با رویکلرد تهدیلدمحور بله
مفهو امنی

ملی ،جمهوری اسالمی ایران همواره در مترض انبلوهی از تهدیلدات

ملی و فراملی اس  .در این مقاله ،ابتدا تهدیدات پیراملونی جمهلوری اسلالمی در
ابتاد مختلف نظلامی  -اطالعلاتی ،سیاسلی  -فرهنگلی ،اقتصلادی و محیطلی و از
جمله «بحرانهای نافر بر منابع تجدیدناپذیر» احصا و دستهبنلدی و سلس
اهمی

وزن و

هرکدا از این تهدیدات مبتنی بر نظرات خبرگان مشخص شده اس .
توجه به آینده بلندمدت نف

و تحلیل مؤلفلههلای نلافر بله آینلده نفل

رویکرد بومی ،تمایز این پووهش نسب

بلا

به سایر پلووهشهلای یافتله شلده ،تلقلی

میگردد.
.2نوعوروشپژوهش 
مقاله حاضر از نوعِ کاربردی اس  .برای گردآوری دادهها در ابتاد کمی و کیفلی از
روشها و ابزارهای ذی استفاده شده اس :
الف) کتابخانهای؛ شام مرور طر های تحقیقاتی ،کتابها و مقاالت علملی و
پووهشی و گزارشهای متتبر سازمانهای

بینالمللی.

ب) میدانی؛ این روش بیشتر متکلی بلر پانل خبرگلان( )3و پرسشلنامه بلرای
جمعآوری دانشِ فردی و سازمانی میباشد.
جامته آماری این بخش از پووهش ،شام اعضای هیثت علملی دانشلگاه هلا،
متخصصان حوزههای آینده پووهی ،اقتصاد انروی ،صنت
مدیران سطو عالی بخش انروی یا امنی

نف

و انروی همچنلین

کشور میباشند.

در مقاله حاضر برای تتیین اعتبار و روایی پرسشلنامه از روش آزملون خبلره
استفاده شد و از مجموع  120پرسشنامه توزیع شلده تتلداد  90پرسشلنامه تکمیل
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شد )4(.همچنین برای تتداد پان ها و مصاحبهها حجم نمونه تا حد «اشلباع نظلری»

1

تتیین و برای تحلی دادهها نیز از روشهای «تحی رونلد»« ،2تحلیل مضلمون» 3و
«تحلی پیشران» 4استفاده شده اس .
.3مبانینظری 
انروی بتد از انقالب صنتتی یکی از عوامل ملؤ ر در مسلای داخللی و خلارجی
مل ها بوده اس  .در میان حام های انلروی ،نفل

بله عنلوان مهلمتلرین کلاالی

راهبردی جهان از آغازِ کشف و پیدایی تاکنون و به ویوه در قرن بیسلتم هرگلز نله
تنها از تاریخ جهان جدا نبلو ده ،بلکله توانسلته بله ایلن تلاریخ شلک بدهلد و در
چگونگی زندگی بشر به نحوی تث یر بگذارد.
«یرگین» )2009( 5صاحب نظر برجسته حوزهی انروی ،انسان امروز را «انسلان
هیدروکربن» 6و «میچ » )2013( 7استاد مطالتات خاورمیانه ،نظلم کنلونی جهلان را
«نظم زیس محیطی کربنسوز» و قدرت سیاسلی در جهلان املروز را «دموکراسلی
کربنی» 8مینامند .همچنین نا «انقالب انروی» بر «انقالب صنتتی» نهلادهانلد ،زیلرا
اقتصادهای صنتتی قرن نوزدهم بلدون فهلور هلمزملان اقتصلاد انلروی (بلر پایله
سوخ

فسیلی) ،قادر به توسته نبودند( .رابرتز ،1386 ،ص )76
وابستگی ایران به نف

نیز یک مسثله پیچیده و چنلدوجهی ملیباشلد و ایلن

مادهی بدبو و سیاهرنگ در اجزای موضوعات اجتماعی به حدی رسلو کلرده کله
نخبگان همواره نگران «ایران بدون نف

فردا»( )5یا پیامدهای جهلانِ بلدون نیلاز بله

نف ِ ایران بودهاند و حذف این وابستگی به یکی از آمال غیرقابل دسترسلی شلبیه
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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شده اس

و برخی محققین از نف

با استتاره «طالی سیاه یلا بلالی ایلران»( )6نلا

بردهاند.
.1-3اهمیتنفت 

اگرچه حامل هلای انلروی ،از تنلوع نسلبی برخوردارنلد و منلابع فسلیلی (شلام
نف خا  ،گاز و زغالسنگ) با سهم نزدیک به هم ،هرکدا بخلش زیلادی از سلبد
انروی جهان را به خود تخصیص دادهاند ،لکن نف
جهان میباشد و سالها اس

که حتی تحل

حیلاتیتلرین منبلع انلروی در

خوشلبینانهتلرین مفروضلات دربلاره

آهنگ توسته و صفآرایی سوخ های جایگزین به قوت خود باقی مانلده اسل .
(بهج  ،1397 ،ص  )25به نظر میرسد مرد مای به تغییر وضتی
به صورت داوطلبانه و کم کردن از وابستگی به نفل

زندگی خلود

نیسلتند (ملکلی ،1392 ،ص

 )168و از نیمهی دو سدهی نوزدهم میالدی که آن را سرآغاز بهرهبرداری از نف
دانستهاند تا روزگار متاصر ،یتنی هزارهی سو میالدی ،صلنت

نفل

بلا ورفلایی

شگرف و شتابی چشمگیر همهی شئون زنلدگی آدمیلان را درنوردیلده و اسلتیالی
خود را بر تمدن بشری قوا بخشیده اس ( .هوارث ،1385 ،ص )7
در ارتباد با اهمی

نف

و تفاوت هلای بنیلادین آن بلا سلایر کاالهلا ،نکلات

فراوانی از زوایای مختلف سیاسی و اقتصادی قاب بحق اس
مقاله خارج میباشد؛ لکن به چند نکته پیرامون رابطه نف

که از حوصلله ایلن

با قلدرت اقتصلادی بله

اجمال اشاره میشود:
 -1از نف

به مثابهی جریان خون در اقتصلاد ملدرن یلاد شلده اسل  .نلای

1

( )1390نظریهپرداز «قدرت نر » در کتاب «آینده قدرت» میگوید برخالف گذشلته
که قدرت از «لولههای تفنگ» 2بیرون میآمد ،امروزه بسیاری متتقدند که قلدرت از
«بشکههای نف » 3خارج میشود .او اشلاره ملیکنلد کله هلر چنلد ملواد اولیله در
اقتصادهای به اصطال سبکوزنِ عصلر اطالعلات کمتلر از عصلر صلنتتی شلدن،
1. Joseph Nye
2. Barrel of a Gun
3. Barrel of Oil
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ارزش حیاتی دارند ،اما وقتی نوب
همچنان اهمی

به ایجاد قدرت اقتصادی میرسد ،نفل

و گلاز

و جایگاه خود را حفظ میکنند.

 -2تث یرات ناشلی از تغییلرات قیمل

نفل

بله عنلوان یکلی از موضلوعات
چرا که بسیاری

چالش برانگیز پیشِ روی اقتصاددانان و سیاس گذاران مطر اس
از روابط جاری و عادی در اقتصاد کشورها متث ر از تکانههای قیمل

نفل

اسل .

(رجبی و کریمی ،1395 ،ص  )254یکی از اقتصلاددانان در پلووهش خلود تثکیلد
دارد که اکثر قریب به اتفاقِ رکودهای اقتصادی ایاالتمتحده از جنلگ جهلانی دو
تاکنون ناشی از افزایش قیم

نف

بوده اس .

)(Hamilton. 2010. P 1

 -3حام های فسیلی سه گروه اصلی شام زغالسنگ (جامد) ،نف

خا (ملایع)

و گاز طبیتی (گاز) را در برمیگیرد که در سال  2019حدود  84درصد نیازهای انلروی
اولیه جهان را تثمین نمودهاند .در این میان سهم منابع هیدروکربونی شام نفل

خلا و

گاز طبیتی که دارای خاستگاه و فرآیندهای تولید و تبادل مشابه هستند در سلبد انلروی
مصرفی جهان بیش از  57درصد بوده اس .
 -4بخش عمدهی نف

()7

)(BP. 2020. P10

در حوزهی حمل و نقل مصلرف ملیشلود کله بله

هلیچوجله بلا هلیچ انلروی دیگلری قابل ِ جلایگزینی نیسل
)(NEF). 2012. P 22

()8

(New Economics

 Foundationو ایللن بخللش بلله عنللوان یکللی از مهللمتللرین

زیرساخ های اقتصادی جهان ،به شدت وابسته به نف

اسل  .بله تتبیلر مؤسل

انجمن تحقیقات انروی دانشگاه کمبریج اگر نفل  ،شلاه باشلد ،قلملروی سللطن ِ
بیچون و چرای آن حم و نق جادهای اس ( .یرگین ،1396 ،ص  .)752مطلابق
گزارش آوان

بینالمللی انروی ،1بالغ بر  64/5درصد نف

و نق استفاده ملیشلود( .آوانل

جهان در بخلش حمل

بلینالملللی انلروی ،2018 ،صص  )19-18در

بسیاری از کشورهای توسلتهیافتله ،حمل و نقل بلین  6تلا  12درصلد از تولیلد
ناخالص داخلی میباشد .با در نظر گرفتن یک سطح جامعتلر ،شلام هزینلههلای
تدارکات ،این سهم میتواند بین  6تا  25درصد از تولیلد ناخلالص داخللی باشلد.
)(Rodrigue, 2017. P 3

)1. International Energy Agency (IEA
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 -5ذخایر نف
(شرک های نف
نف

به شدت متمرکز اس

و بزرگترین سه شلرک

عربستان ،ایران و قطر) بیش از  40شرک

خا دارند و  12شرک

بزرگتر نف

نف

جهلان

نفل

بزرگتر بتلدی،

حلدود  80درصلد ذخلایر نفل

را در

کنترل خود دارند و همگلی دولتلی هسلتند( .سلوواکول ،1391،ص  )73همچنلین
فاصلهی زیادی بین مبادی عمدهی تولید و مناطق اصللی مصلرف نفل
وجود دارد و اساساً عد تناسب توزیع جغرافیایی ذخایر نفل

در جهلان

بلا نقلاد مصلرف،

عل التل همهی مسای نفتی دنیا اس ( .درخشان ،1379 ،ص )210
 -6جمهوری اسالمی ایران نیز از جنبههای مختلف به شدت به نفل
اس

وابسلته

و اقتصاد ایران به متنای واقتی ،یک اقتصلاد نفتلی اسل  .بلرای ا بلات ایلن

موضوع ،نگاهی به سهم نف

در مقوالتی نظیر تولید ناخلالص داخللی ،صلادرات،

یارانهها ،سبد انروی و سبد سوخ

کشور و درآمدهای ارزی به خوبی گویای ایلن

امر اس .
مؤلفههایمؤثربرآیندهنفت 

.2-3

برای تحلی بهتر آینده نف
قسم

بایستی مؤلفههای اساسی آن را شناسایی کلرد .در ایلن

مهمترین مؤلفههای شک دهنده آینده بلندمدت نف

مرور میشود.

روندهاوعدمقطعیتها 

.1-2-3

روند به متنای تغییرات منظم در دادهها و پدیدهها در خالل زمان ،یکلی از مفلاهیم
کلیدی و کاربردی در آیندهپووهی اس ؛ بلا ایلن وصلف گرچله فهلم بسلیاری از
آینده ها در گروی فهم گذشته و روندهای موجلودی اسل

کله ریشله در گذشلته

دارند ،اما تنها با تکیه بر روندها نمیتوان آینده را بهدرستی فهم کرد.
الف)عرضهوتقاضا 

مهمترین روندهای نافر به آینده نف  ،عرضه و تقاضای جهلانی آن اسل  )9(.طبلق
سخ گیرانه ترین سناریوی آوان

بینالمللی انروی موسلو بله سلناریوی ،450

()10

سهم سوخ های فسیلی در سبد انروی جهان در سال  2035حداق  62درصلد و
در دو سناریوی دیگر بلیش از  75و  80درصلد خواهلد بلود .مطلابق چشلمانلداز
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جهانی انروی 1آوان

مذکور ( )2017تقاضای انلروی جهلانی گرچله آهسلتهتلر از

گذشته افزایش مییابد ،اما تقاضا تا سال  2040تا  %30افزایش خواهد یافل  .ایلن
به متنی اضافه کردن متادل مصرف چین و هند به تقاضلای جهلانی املروز اسل
روندهای تثمین انروی در دنیا نسب
داش

!

به  25سال گذشته تغییلرات اساسلی خواهلد

و انرویهای پاک و کمکربن ،رشد سریتی را تجربه خواهند نملود .مصلرف

زغالسنگ بیشتر به عل

کنار گذاشته شدن از سلبد انلروی چلین ،رو بله کلاهش

خواهد بود.
آوان

بینالمللی انروی در گزارش «چشمانلداز جهلانی انلروی» ( )2018نیلز

پیشبینی کرده اس

که تقاضای جهانی برای نف

تا سال  2025رشد خواهد کرد و سس

ساالنه یکمیلیون بشلکه در روز

رشد تقاضا به  0.25میلیلون بشلکه در روز

کاهش پیدا میکند.
گزارش چشم انداز جهلانی نفل

اوپلک ( )2019نیلز بله بررسلی و ارزیلابی

چشماندازهای میانمدت و بلندمدت صنت
اس

و حساسی های تث یرگذار بر صنت

نف
نف

جهلان تلا سلال  2040پرداختله
در سلالهلای پلیشِ رو را تحلیل

میکند .بر اسا ،این گزارش تقاضا برای انلروی از  285/8میلیلون بشلکه متلادل
نف

در روز در سال  ،2018به حدود  357/5میلیون بشلکه متلادل نفل

 2040خواهد رسید و پیشبینی میشود نف  ،کماکان سوخ
رشد تقاضا برای آن در سال  2040نسب

در سلال

غالب بماند و میلزان

به سلال  2018بله  10/6میلیلون متلادل

بشکه افزایش یابد که البته این به متنی کاهش نیم درصلدی رشلد تقاضلا تلا بلازه
مذکور نیز میباشد.
مطابق چشم انداز سلاالنه اداره اطالعلات انلروی آمریکلا )2018( 2نیلز رونلد
فزاینده مصرف نف
نف

و برتری انروی فسیلی تا سال  2040بلا قلدرت ادامله دارد و

پیشتاز آن خواهد بود و همچنین گازِ طبیتلی بلر زغلالسلنگ پیشلی خواهلد

گرف .
)1. World Energy Outlook (WEO
)2. Energy Information Administration (EIA
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نقطهیاوجنفت 
ب) 

یکی از مباحق مهم اقتصاد منابع ،موضوع کاهش و پایانپذیری منابع طبیتی اس .
تا قرن نوزدهم آنچه که بیشتر در اقتصلاد ملورد بحلق قلرار ملیگرفل  ،زملین و
مستغالت بود اما به تدریج و پ

از انقالب صنتتی در اروپا و به خصوص پل

از

جنگ جهانی دو برنامه ریزان متوجه شدند که هرگونه رشد اقتصادی بلا دسلتر،
بودن منابع طبیتی مالزمه دارد؛ در حالی که منابع طبیتی محدود و پایانپذیر بودند.
«هارولد هتلینگ» ،1ریاضیدان و اقتصاددان آمریکایی در سال  1931طی مقالهای بلا
عنوان «اقتصاد منابع تما شدنی» ،اسا ،این نظریه را بنا نهلاد و در ملدت کوتلاهی
این ا لر بلا اسلتداللهلا و بنیادهلای اسلتوار بلهصلورت متنلی کالسلیک در آملد.
(محتشمی ،1391 ،ص )41
از آغاز قرن بیس

و یکم ،هراسی در مورد دورنملای نفل

اضطراب دربارهی بات کلی جهانی شده اس  .تر ،از اینکه نفل
اتما اس

شلایع و موجلب
جهلان رو بله

با یک کلمه توأ اس « :نقطه اوج نف »( 2یرگین ،1396 ،ص .)255

نظریهی «نقطهی اوج نف » در مقیا ،خُرد به زمانی اشاره دارد که تولید نف
یک میدان 3به حداکثر میزان خلود ملیرسلد (Herold, 2012. P 29) .ایلن نقطله در
مقیا ،کالن نیز یک زمان اجتنابناپذیر اس
افزایش نخواهد یاف  ،بلکه تولید ابل

که در آن تولید نف

در جهان ،دیگر

مانلده و یلا رو بله کلاهش خواهلد نهلاد.

)(Graefe, 2009. P 1

این نظریه نخستین بار در سال  1956و زمانی مطر شد که کینلگ هلوبرت
زمینشنا ،دفتر شرک

ش  5در ایال

پی وقوع یک پیکِ نفتی ،تنزلی غیرقاب

4

هوستون آمریکا اعال کرد تا سال  1970در
اجتناب ،برگش ناپذیر و قاب پیشبینی در

روند تولیدات نفتی آمریکا رُ خواهد داد (Deffeyes, 2001. P 1) .وقتی تولید نف
)1. Hotelling, Harold (1895-1973
2. Peak Oil
3. Field
)4. Hubbert, King (1903-1989
5. Shell
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آمریکا از سال  1970رو به کاهش گذاش  ،ایلن نظریله کله بله نظریلهی هلوبرت
مشهور اس  ،بازتاب گستردهای در میان اقتصاددانان و زمینشناسان داش  .تا چند
دهه پیش از آن ،ایاالتمتحده ،بزرگترین تولیدکنندهی نف

جهان بود و تلا پایلان

دههی  60میالدی 90 ،درصد نیاز داخلیاش به نف  ،از تولید داخلی تثمین میشد؛
اما از دههی  ،70آمریکا به یک واردکنندهی بزرگ نف

تبدی شد.

بتد از هوبرت ،مشهورترین نظریهپرداز این موضلوع ،کلالین کمسل
«انجمن مطالتات نقطه اوج نف » 2اس
نف

1

مؤسل

که در سال  1998با انتشار مقاللهی «پایلان

ارزان» ،3نظریهی هوبرت را توسته و مدلی را برای تخمین صحیح پایان نفل

ارایه داد (Almeida & Silva, 2011. P 1046) .یکلی دیگلر از ملدافتان ایلن نظریله،
«سیمونز» 4همکار سابق هوبرت بود که در سال  2005در کتابی با عنلوان «غلروب
نف

در صحرا» اعال کرد که عربستان به عنوان بزرگتلرین کشلور صلادرکنندهی

نف

و مالک بزرگترین ذخایر نفتی جهان در مورد فرفی های تولیدیاش شفاف

نیس ( )11و تولید این کشور به زودی کاهش مییابد و زمینلهسلاز صلتودِ ناگهلانی
قیم

نف

در بازار جهانی خواهد شد( .سیمونز ،1386 ،صص .)128-108

در این ارتباد نظریهی دیگری نیز توسط دانکن )2000( 5تح
اولدوای» 6مطر شد .تئوری اولدوای بر اسا ،نسب
به جمتی

بیان شده اس

نشان داده اس
سس

عنوان «تئوری

تولیدات انروی در هر سلال

و بر اسا ،دادههلای موجلود و نلر افزارهلای تحلیللی

که سرانه تولیلد انلروی در سلال  1930تلا سلال  1979افلزایش و

از  1979تا  2030کاهش مییابد تا به مقداری که در سال  1930بود نزدیلک

شود و سس

و بازگش

قحطی و کمبود منابع باعق کاهش شدید جمتی

به دوران ماقب صنتتی (از نظر تتادل با طبیت ) خواهد گردید.

جهلان

()12

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
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نقطه ی اوج نف

اهمی

کله هرگونله اخلتالل در تولیلد نفل ،

در این اس

پیامدهای فراوانی برای اقتصلاد جهلانی بلهدنبلال خواهلد داشل  )13(.پووهشلگران
مؤسسهی تحقیقات ساختارهای اقتصادی آلمان 1متتقدند کمبود نف
ابتدا به شدت بر بخش حم و نق و سس

نقطهی اوج نف

بر ا لر وقلوع

بلر تملا زنجیلرهی

اقتصاد جهان ا رگذار خواهد بود .پیامدهای کالن اقتصادی ناشی از افزایش قیمل
نف

به اندازهای زیاد اس

که تا حدودی فقط با ا لرات بحلران ملالی و اقتصلادی

سالهای  2008و  2009قاب مقایسه خواهد بود.
مطابق گزارش جامع آماری شرک

بریتیش پترولیو با توجه به حجم ذخلایر

ا بات شده موجود ،2چنانچه روند تولید نف
ک ذخایر قاب استحصال و مرسو نف

)(Lutz, 2012. P 6

جهان در میزان کنلونی ابل

بمانلد،

تا  49/9سال دیگر پایان خواهد یافل .

()14

)(BP. 2020. P14

اما در خصوص پیشبینی نقطهی اوج نف

به عل

اهمی

تاریخ وقلوع ایلن

رویداد ،مطالتات گستردهای توسط پووهشگران ،شلرک هلای نفتلی و مؤسسلات
بینالمللی برای پیشبینی آن به عم آمده اس  .به طور کلی در مورد وقوع نقطهی
اوج نف

کمتر تردیدی وجود دارد و آنچه مح مناقشه اس  ،همانلا زملان وقلوع

این رویداد میباشد که بیشتر حول دو محور متمرکز اس :
الف) عوام مؤ ر بر عرضهی نف
ب) عوام مؤ ر در تقاضای نف
خاطرنشان میسازد دیدگاه دیگری نیز در مقابل ایلن نظریلات مطلر شلده
که تح

عنوان «خوش بینی منابع» 3شناخته می شلود و ملوافقین آن متتقدنلد

رشد خالقی

عام جبران تخلیه منابع طبیتلی خواهلد

اس

بود و قیم

و نوآوری در صنت

نف

و سودآوری منابع پایلانپلذیر در طلی زملان کلاهش خواهلد یافل .

(استیون  ،1390 ،ص )74

)1. Institute of Economic Structures Research (GWSmbH
2. Total Proved Reserves
3. Resource Optimism
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كالنروندها 
 .2-2-3

کالنروندها 1جایگاه مهمی در آیندهپووهی دارند« .کالنروندها» یا «فرارونلدها» بله
روندهای پیشران و عمدهای اطالق می شلود کله بلر اسلا ،آن بتلوان بسلیاری از
روندها را طر و تحلی کرد( .مرکز آیندهپووهی عللو و فنلاوری دفلاعی،1390 ،
ص )76

()15

الف)تغییراتآبوهوا 

تغییرات جهانی آب و هوا پدیده ای تازه نیس  .طی  500هزار سال گذشلته زملین
شاهد چرخهی منظم تغییلراتِ آب و هلوایی و بله طلور متنلاوب بلین دوره هلای
یخبندان و دورههای بین آنها بوده اس ( .مابرو ،1389 ،ص  )225با ایلن وصلف
موضوع محیطزیس

یکی از مهمترین موضوعات مشترک آیندهی جوامع بشری و

«تغییرات اقلیم» 2بیتردید یک از مهمترین کالنروندهای نافر به تمدن فتلی جهان
تث یر قرار خواهلد داد .ایلن موضلوع کله

اس

که تما شئون زندگی بشر را تح

تح

عنوان «گرمایش جهانی» 3نیز از آن یاد میشود مهمترین موضوع علمی قلرن

بیس

و یکم میباشد و ک ساختار جامته جهانی را به چالش کشلیده (ماسللین،4

 ،1392ص  )1و سیاس ل مللداران جهللان را درگیللر خللود کللرده اس ل  )16(.پللرووه
هزاره( ،)17این موضوع را در صدر  15چالش جهانی بشری

قرار داده اس .

()18

نوآ چامسکی 5فیلسوف و نظریهپرداز آمریکایی در گفتگو با یورونیلوز ()2015
افهار میدارد «اگر نوههای ما بخواهند زندگی متقلولی داشلته باشلند ،بخلش اعظلم
سوخ های فسیلی را باید دس

نخورده در دل زمین باقی بگذاریم ،اما سلاختارهای

نهادی جامته ما به شدت فشار میآورند تا آخرین قطره این سوخ هلا را اسلتخراج
کنیم .ا رات و عواقب انسانی و ا رات پیشبینیشده تغییرات آب و هلوایی در آینلده
1. Megatrends / Macrotrend
2. Climate Change
3. Global Warming
4. Mark Maslin
5. Noam Chomsky
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نهچندان دور ،فاجتهبار اس

و ما در مسابقهای شرک

میرسد» .مارتین ویتزمن 1صاحبنظر اقتصاد محیطزیس

داریم که در انتهلا بله پرتگلاه
در کتاب «صد سال دگلر»

میگوید «اگر پُلی واقتی و طبیتی برای ایجاد ارتباد میان زملان حلال و قلرن آینلده
وجود داشته باشد ،بهنظر آن پُ تغییرات آب و هوایی اسل »( .پاالسلیو ،هوارتلا،
 ،1395ص  )246این موضوع در «روندترکیبِ» 2مشهورِ واتسون )2009( 3آیندهپلووهِ
متاصر نیز به وضو دیده میشود.
مطابق گزارش گروه بانگ جهانی )2016( 4تغییرات آب و هوا میلیونهلا نفلر
را تح

تث یر قرار میدهد ،امنی

غذا و آب را به خطر میاندازد و زنجیلره تلثمین

کشاورزی و بسیاری از شهرهای ساحلی را تهدید میکند.
به هرحال شاید کمتر پووهش با رویکرد آینده پووهی در خصوص رونلدهای
راهبردی منتشر شود ،مگر اینکه در رأ ،آن بله موضلوع تغییلرات اقللیم پرداختله
نشده باشد.

()19

نکته حایز اهمی

آن که تغییرات آب و هوا ارتباد بسیار مستقیمی با موضوع

سوخ های فسیلی دارد و هرگونه مواجهله بلا ایلن کلالنرونلد ،مسلتلز اِعملال
محدودی های شدید بر مصرف سوخ های فسیلی از جمله نف

و فرآوردههلای

نفتی اس .
مبتنی بر دستاوردهای فالوین 5و لنسن« )1994( 6از مؤسسه دیدهبلان جهلان»

7

در کتاب «شورشِ قدرت» ،8اقتصاد انروی جهان در چند دههی آتی به منظور حفظ
بات آب و هوای کلرهی زملین ،حرکتلی سلریع را بله سلوی سیسلتمی کلاراتر و
پاکیزه تر آغاز خواهد کرد و تغییرات بنیادین در آینده شک خواهلد گرفل  .اینلان
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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دههی آشفتهای را پیشبینی میکنند که در آن شلرک هلای عظلیم انلروی فسلیلی
تالش میکنند تا وضع موجود را حفظ کنند و شرک های جدیدِ فنآور بله هملراه
متحدین زیس محیطی خود برای تغییر سیاس
آوان

دول ها مبارزه میکنند.

بینالمللی انروی و برنامه «پایشِ کلربن» 1یلک «بودجله کلربن» 2بلرای

کرهی زمین در نظر گرفتهاند که برآورد میکند که جهان تنها ملیتوانلد یلکپلنجم
نف

و گازی را بسلوزاند کله در حلال حاضلر در تمللک شلرک هلای دولتلی و

خصوصی قرار دارد.

()20

مکگلد 3و اکین  )2015( 4در یک پووهش بدیع و مهم در مجله نیچر 5نشلان
میدهند اگر جهان میخواهد افزایش گرمای زمین را تا  2درجه سانتیگراد متوقف
نماید ،بسیاری از منابع سوخ های فُسیلی باید دس نخورده باقی بمانند .بلر ایلن
مبنا بیش از  80درصد منابع زغالسنگ ،نیمی از منابع گاز و یکسلو منلابع نفتلی
باید غیرقاب سوزاندن در نظر گرفته شوند.
نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا  9اکتبر  17( 2018مهر) توافق کردند
که در فاصله سالهای  2020تا  2030میالدی میزان دیاکسیدکربن تولیلد شلده در
موتور خودروهای صفرکیلومتر را  35درصد کاهش

دهند.

()21

عالوه بر آلودگی اقلیمی ناشی از سوزاندن منابع فسیلی ،خطرِ استفادهی بلیش
از حد از پالستیک با منشاءِ نفتی نیز جهان را تهدید میکند .به عنوان نمونه مجملع
جهانی اقتصاد سال  2016اعال کرد تلا سلال  ،2050میلزان پالسلتیک موجلود در
اقیانو،های جهان به لحاظ وزن از میزان ماهیها بیشتر میشود.
ب)گذارانرژیوتغییرنقشنفت 

«گذار انروی» 6اصطالحی اس

که برای توصلیف تغییلرات بلندملدت در سلاختار
1. Carbon Monitoring
2. Global Carbon Budget
3. Christophe McGlade
4. Paul Ekins
5. Nature
6. Energy Transition
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(ترکیب) تثمین انروی اولیه 1اطالق می شود .گذاری که به صلورت تلدریجی و در
طول زمان روی داده و مختص دوره زمانی حلال حاضلر نیسل  ،بلکله رویلدادی
همیشگی بوده که در بازههای زمانی بلندمدت تغییراتی در شلک و کیفیل

آن رُ

می دهد .در مقاطع زملانی متفلاوت ایلن گلذار ،از نظلر وجلوه مختلفلی همچلون
انگیزه ها ،اهلداف و پیشلران هلا متفلاوت بلوده اسل  .در حقیقل  ،گلذار انلروی
فرآیندهای بنیادین در پ ِ تحوالت جوامع بشری اس

که پیشران تغییلرات فنلی،

اقتصلادی و اجتملاعی بلوده و هلم از آنهلا تلث یر ملیپلذیرد.

)(Smil, 2010. P 40

نزدیللکتللرین مثللال در ایللن رابطلله تغییللر ترکیللب تللثمین انللروی جهللان از منللابع
زیس توده( 2زایدات کشاورزی ،جنگللی و فضلوالت حیلوانی) بله سلوخ هلای
فسیلی (همچون زغالسنگ ،نف

و گاز طبیتی) اس .

در مجموع با توجه به روندهای اشاره شده بایلد اذعلان کلرد ،ترکیلب تلثمین
منابع انروی بتد از تجربههای بحران نفتی دهه  70ملیالدی و بحلران انلروی سلال
 2008و  ،2009در حال تغییر بوده و غالب سناریوهای آینده نشان از کاهش نقلش
نف

بهعنوان منبع تثمین انروی دارند؛ بنابراین استفاده از نف

بهعنوان منبع انلروی

در آینده بلندمدت جهان رو به کاهش اس  ،ولی از سوی دیگر با افلزایش تقاضلا
برای محصوالتی که خوراک و پیشنیاز تولید آنها منابع فسلیلی هسلتند ،تقاضلای
نف

همچنان رو به افزایش اس .
آوان

بینالمللی انروی نیز در گزارش «آینده پتروشیمی» ( )2018پلیشبینلی

کرده اس

پالستیک و سایر محصوالت پتروشیمی از بخش حم و نق به عنلوان

بزرگترین پیشران تقاضا برای نف
اس

سبق

خواهند کرد .این آوان

بلر ایلن بلاور

که اگرچه رشد فروش خودروهای برقلی و بهینلهسلازی مصلرف سلوخ ،

تقاضللا بللرای نف ل

را بللرای اکثللر خودروهللا محللدود خواهللد کللرد ،امللا تولی لد

ترموپالستیک( )22در فاصله سال  2010تا  2050بیش از دو برابر خواهد شد.
این حجمِ تقاضا برای پالستیک به متنای آن اس

که پتروشیمی عام بیش از
1. Primary Energy Supply
2. Biomass
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یکسو رشد تقاضای جهانی برای نفل

تلا سلال  2030و حلدود نیملی از رشلد

تقاضا تا سال  2050خواهد بود و حدود  7میلیون بشلکه در روز تلا اواسلط قلرن
جاری به میزان مصرف نف
توسته فناوری بازیاف

اضافه خواهد کرد .حتی با وجود ایجاد رونلدهایی در

پالستیک و اعمال ممنوعی ها و مقلررات زیسل محیطلی

در برخی کشورها در مصرف بیرویه پالستیک ،بدبینانهترین پیشبینیهلا حکایل
از رشد حدود  3برابری تقاضای پالستیک های پتروشیمیایی تا سال  2050ملیالدی
دارد .این موضوع در شک زیر نشان داده شده اس .

)(Barclays: 2018

انرژیهایتجدیدپذیر 

ج)

انرویهای تجدیدپذیر کالنروند دیگری اس

که به سرع

در حال رشد اسل

و

در آینده به منبع تثمین مطمئن و پایدار در بسیاری از کشلورها بلدل خواهلد شلد.
استفاده از انرویهای تجدیدپذیر مانند باد و خورشید به ویوه در بخش تولید بلرق
در حال گسترش اس  ،نیروگاههای برقآبلی ،زملینگرملایی و زیسل

انلروی در

بسیاری از کشورهای جهان در حال اتصال به شبکه انروی موجود هستند .تتلدادی
از کشورها به دنبال اتصال منابع تجدیدپذیر بیشتر بله سلامانه انلروی فتللی خلود
هستند( .انجمن جهانی سیاس گذاری انرویهای تجدیدپذیر ،1393 ،ص )119
گزارش  2017وضتی

جهانی تجدیدپذیرهای رِن 1نشلان ملیدهلد ،گلذاری

جهانی در عرصه انروی در حال رُ دادن اس  .ب

رکوردهای جدید در افلزایش

فرفی های نصبشده انروی تجدیدپذیر ،هزینلههلای رو بله کلاهش انلرویهلای
خورشیدی فتوولتاییک( )23و نیروگاه های بادی و منفک بودن رشد اقتصادی از روند
رو به رشد انتشار گازهای گلخانهای بخشی از این سیر تحول به حساب میآیند.
نگاهی به سبد تولید و مصرف انروی در دنیا در چند سال گذشلته بله خلوبی
بیانگر این مسثله اس

که انرویهای تجدیدپذیر در حال جا باز کردن بلرای خلود

در بازار انروی هستند و به تتبیری جنگ نف

و گاز با خورشید و بلاد آغلاز شلده

اس  .بر اسا ،گزارشهای اخیر اتحادیله اروپلا ،ایلن اتحادیله توانسل

در سلال

 2017یتنی یک سال زودتر به اهداف پیشبینی شلده خلود در چشلمانلداز ،2018
)1. Global Status Report (GSR
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مبنی بر تثمین متوسط  20درصد از انروی اتحادیه از انرویهای پاک را محقق کند.
در گزارش انجمن جهانی سیاس گذاری انرویهلای تجدیدپلذیر ( )1393بلا
مروری بر نظر  170اندیشلمند و  50سلناریوی متتبلر جهلانی سلهم آینلده منلابع
تجدیدپذیر در سبد انروی در سناریوهای بدبینانه ،میانی و خوشبینانله بله ترتیلب
 %15تا  %30 ،%20تا  %45و  %50تا  %95تتیین شده اس  ،تثمین سهم عملدهای از
انروی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر ،آسانترین بخش توسلته ایلن منلابع پنداشلته
میشود و این در حالی اس

که بهرهبلرداری از آنهلا بلرای تلثمین بخلش عملده

انروی مورد نیاز برای سلرمایش و گرملایش ،سلخ تلرین و بلرای حمل و نقل
نامتلو ترین گزینهها مترفی شدهاند.
در اواخر دهه  90و اوای قرن  ،21از آنجا که رشد انرویهای تجدیدپلذیر بلا
سرعتی بیشتر از بسیاری از پیش بینیها آغاز شد ،سناریوهای جدیدی پدیلد آمدنلد
که سهم منابع تجدیدپذیر در آنها در بلندمدت ،بسیار بیشتر از سناریوهای گذشلته
بود .در این میان ،سناریوی «رشد پایدار» شرک

نف

شل کله سلهم انلرویهلای

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

بین المللی انروی نیز گزارشی را با عنوان «انروی تلا  2050سلناریوهای

مختلف برای آینده ای پایدار» منتشر کرد که شام سناریوی «توسته پایدار» بلا %35
سهم برای انرویهای تجدیدپذیر بود.
در دهه ابتدایی قرن  ،21سلناریوهای متتلددی ارایله شلدند کله سلهم منلابع
تجدیدپذیر را در تثمین انروی 30 ،تا  50درصد نشان میدادنلد .بله عنلوان نمونله
برجسته از این سناریوها ،میتوان به سناریوهای موجود در ویلرایش اول گلزارش
«دورنمای فناوری انروی» ،1ارایه شده توسط آوان

بینالمللی انروی (سلال )2006

اشاره کرد؛ که شام مجموعهای از سناریوهای «فناوری شلتاب یافتله» بلرای سلال
 2050بود.
در سال  2004نیز ،انجمن نافر بر تغییرات زیس محیطی در آلمان ،سلناریوی
)1. Energy Technology Perspectves (EPT
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«راه نمونه» 1خود را منتشر کرد که سلهم منلابع تجدیدپلذیر را تلا سلال 50 ،2050
درصد بیان میکرد و در سال  2007نیز در اولین ویرایش سناریوی تکامل انلروی
که با همکاری سازمان غیردولتی «صلح سبز» 2و انجمن انلروی تجدیدپلذیر اروپلا

3

منتشر شد ،سهم منابع تجدیدپذیر تا سال  50 ،2050درصد نشان داده شلد .هیلثت
بینالدولی تغییر اقلیم نیز در سال  ،2011با بررسی بیش از  160سناریوی مقابله بلا
تغییرات آب و هوایی در گزارشی ویوه درباره انرویهای تجدیدپذیر ،نشان داد که
بیش از نیمی از آنها سهم انرویهای تجدیدپذیر را تلا سلال  ،2050بلیش از %27
اعال کردهاند.
خاطرنشللان مللیسللازد امکللان تللثمین  %100تقاضللای انللروی دنیللا از منللابع
تجدیدپذیر از موضوعات مورد مناقشه بین پووهشگران میباشد .هرد 4و همکلاران
( )2017در یک پووهش جنجالی اعال کردند که شبکههای برقرسانی نمیتواننلد
 100درصد به منابع تجدیدپذیر متکی باشند.

()24

با وجودی که هرد و همکارانش به نگرانیهای مهمی اشاره کرده بودند ،دکتلر
توما ،برون 5و همکلارانش در مؤسسله فنلاوری کارلسلروهه ،6بلا بررسلی دههلا
پووهش توانستند پاسخ نسبتاً قانعکنندهای بله نگرانلیهلای مطلر شلده در مقالله
فوقالذکر بدهند )25(.آنها در مقاله پووهشی خود نتیجهگیری کردند کله هلیچچیلز
نمیتواند مانع از آیندهای شود که تما انروی آن به وسیله منابع تجدیدپذیر تلثمین
میشود و نشان دادهاند که فناوریهایی که هماکنون وجود دارند ،میتوانند تملامی
انروی مورد نیاز را تثمین کنند.
در جدیدترین گزارش «شلبکه سیاسلتی انلرویهلای تجدیلد پلذیر قلرن »21
( )2017پیرامون آینده انرویهای تجدیدپذیر نیز با عنوان «مباحق بزرگ به سلوی
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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صددرصد انروی تجدیدپذیر» با اخذ نظر  114متخصص و دانشمند جهانی نتلایج
جالبی به دس

آمده اس  .از جملله بلیش از  70درصلد از کارشناسلان مصلاحبه

شونده ،انتقال جهانی به صددرصد انروی تجدیدپذیر را امکلانپلذیر و واقلعبینانله
می دانند .این گزارش تثیید میکند شرک ها ،مناطق ،جزایر و شلهرهای متتلدد بله
هدف صددرصد انروی تجدیدپذیر نای شدهانلد و تقریبلاً  70درصلد از مصلاحبه
گران انتظار دارند که هزینههای انرویهای تجدیدپذیر همچنان پایین بیایلد و طلی
 10سال بر تما سوخ های فسیلی حاکم شود.
شرانها 

.3-2-3پی

از جمله مؤلفههای مؤ ر بر آینده بلندمدت پدیدهها و موضوعات راهبردی ،میتوان
به کالنروندها 1و پیشرانها 2به عنوان اجزای اصلی سناریوهای نافر به آینده اشلاره
کرد.
«پیشرانها» یا «نیروهای پیشران» ،نیروهای بنیادین ایجاد تغییر یا جابهجلایی در
اُلگوهلا و رونلدها هسلتند( .وندرهیلدن و همکلاران ،1390 ،ص  )308بلر اسلا،
واوهنامه آیندهپووهلی ،پیشلران عبلارت اسل

از عوامل تث یرگلذار بلر رونلدها و

رویدادها و اقدا ها و تصاویر که ممکن اسل

آینلدههلای متملایزی پدیلد آورنلد.

(گروه واوهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1389 ،ص )13
احمدی ( )1394اشاره میکند نیروهای پیشران شام مجموعه یلا دسلتهای از
عوام سازنده و شک دهنده آینده میباشد و احتمال زیاد بر این اس

که آینلده را

شک میدهد؛ اما همواره تنها یک پیشران سازندهی آینده یلک موضلوع نیسل
پیشرانهای مختلفی متث ر از هم و ا رگذار بر هم در ساخ

و

آینده سلهیم هسلتند و

هر پیشران بنا به موقتی های مختللف زملانی -مکلانی ملیتوانلد دارای شلدت و
جه

ا رات متفاوتی باشد .در ضمن اینکه پیشرانها میتوانند هملدیگر را تقویل

و خاصی

همافزایی داشته یا ضدِ همدیگر باشند و یکدیگر را تخریب و تضلتیف
1. Megatrends / Macrotrend
2. Driving Forces
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کنند .البته شناسایی و نا گذاری نیروهای پیشران بسیار دشلوار اسل  ،زیلرا آنهلا
متموالً از روابط متقاب موجود در تمامی محدودهی مربود به یک موضلوع تلث یر
می پذیرند و ممکن اس

تث یرات آنها برای سالها و یا دهها سال احسا ،نشلود.

(هاینز و بیشاپ ،1395 ،ص )157
گرچه تفکیک کالنرونلد از پیشلران تلا حلدودی مشلک اسل  ،مهلمتلرین
پیشرانهای مؤ ر بر آینده نف

شام دو مورد برمیشمرد:

الف)تغییراتفناوری 

(یلرگین ،1396 ،ص  )630و

انروی همواره یک تجارت علم و فناوری بوده اسل

با فناوری رابطه متقاب دارد؛ اوالً انروی یکلی از پلیشنیازهلای اصللی فنلاوری در
جهان میباشد و انیاً تولید آن برای تثمین نیازِ روزافزون بشر مستلز فنلاوریهلای
جدید اس  .رابطه فناوری با صنت

نف

چون دایره عم آن

نیز بسیار و یق اس

چندین مرحله متفاوت شام اکتشلاف ،حفلاری ،تولیلد ،انتقلال ،تبلدی  ،مصلرف،
ذخیره سازی و غیره را در برمیگیلرد .برخلی فنلاوریهلا در ایلن حلوزه از سلوی
صاحبنظران به دلی تث یرات و پیامدهای شگرف خلود ،فنلاوری «تحلولآفلرین»،
«سامانگس » یا «برهم زننده» 1نامیده شدهاند.
مجموعه فناوریهای پیشران آینده نف

در سه حوزه قاب بحق اس :

الف) فناوریهای نافر به انرویهای تجدیدپذیر؛
ب) فناوریهای نافر به بهرهوری انروی؛
ج) فناوریهای نافر به افزایش تولید نف .
را در آینلدهی تحل

مرور جامع و تبیینِ تما فناوریهایی که حوزهی نفل

تث یر قرار خواهند داد ،از حوصلهی این مقاله خارج اس  ،لیکن در اینجا بله چنلد
نکته اشاره میشود:
 -فنون اسلتخراج نفل

هملواره در حلال پیشلرف

تکنولوویکی شرک های نفتی را قادر سلاخته اسل

اسل

تلا نفل

و پیشلرف هلای
بیشلتری از میلادین

موجود ،استخراج و از حفاری ناموفق اجتناب کنند( .بهج  ،1397 ،ص )28
1. Disruptive Technology
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 گرچه در دو قرن اخیر با بهره گیری از فناوری جدید راه هایی برای اسلتفادهبهتر و کشف منابع جدید انروی یافته شده ،اما همیشه پیشرف
به ذخایری که تاکنون کشف نشده از نظر زمانی پ

فناوری و دسلتیابی

از دوره هایی بوده که نگرانلی

در مورد کمبود انروی وجود داشته اس ( .ملکی ،1393 ،ص )202
 -پیشرف

فناوری میتواند باعلق کلاهش هزینله هلا ،افلزایش عُملر میلدان،

اقتصادی کردن میادین کوچکتر و نیز بازسازی میلادینی شلود کله رهلا شلدهانلد.
(مابرو ،1389 ،ص  )201البته همواره میان کاهش نف
وجود داشته اس

و خالقی

انسلان ،چلالش

و برنده نهایی را هزینهها تتیین خواهند کرد( .اسلتیون ،1379 ،

ص )29
 -شناخ

بازیگران انتقال و توسلته فنلاوری از اهمیل

اس  .به موازات رقابتی شدن بازار جهلانی نفل

ویلوهای برخلوردار

و تخلصصلیتلر شلدن فرآینلد

عملیات در این صنت  ،بازیگران جدیلدی ماننلد پیمانکلاران نفتلی ،شلرک هلای
سازنده تجهیزات نفتی ،شرک های خدماتی -مشاورهای و شرک های مهندسلی و
ساخ

در بخش باالدستی نف

فتاالنه وارد این بازار شدهاند به نحوی که املروزه

برخی شرک های نفتی بین المللی راهبرد «خرید» فناوریهای پیشرفته را جایگزین
راهبرد «ساخ » این فناوریها کردهاند( .درخشان و تکلیف ،1394 ،ص )79
 در حوزهی انرویهلای تجدیدپلذیر ،انلروی خورشلیدی ،الکترودینامیلک،شبکههای هوشمند ذخیره و دیجیتالی شدن بهعنوان فناوریهای پیشتاز احتماالً می
توانند مدلهای موجود کسب و کار و تمامی سامانهها را هم در تثمین بلرق و هلم
در حم و نق بیاعتبار کنند( .کهنهوشنواد ،1397 ،ص )24
 خاطرنشان میسازد از آنجا که روندهای موجود در حوزهی انلروی از نظلراقتصادی ،اجتماعی و محیطزیس

کامالً ناپایدار میباشد ،للذا آوانل

بلینالملللی

انروی 1به عنوان یکی از مؤسسات وابسته بله سلازمان همکلاریهلای اقتصلادی و
توسته 2از سال  2010به درخواس

گروه هش

کشور صنتتی 3تدوین رهنگاشل
)1. International Energy Agency (IEA
2. OECD
)3. Group of Eight (G8
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فناوری انروی 1برای حوزههای گوناگون با هدف مقابله با چالشهای جهانی امنی
انروی ،تغییرات آب و هوا و رشد اقتصادی را در دستور کار خلود قلرار داده و تلا
کنون بالغ بر  20رهنگاش
منتشر کرده اس .

در حوزهها و موضوعات متنوع برای اُفلق زملانی 2050

()26

ب)منابعنامتعارفنفتوگاز 

امروزه وقتی دربارهی پیشرانهای نافر به آیندهی انروی فسیلی صحب
بحق پیرامون «منابع نامتتارف نف
نامتتارف نف

ملیشلود،

و گاز» 2در کانون توجه قلرار ملیگیلرد .منلابع

و گاز ،طیف وسیتی از منابع هیدروکربونی شام هیدراتهلا 3،گلاز

همراه زغالسنگ 4،نف

و گاز سلخ  5و نفل

برمیگیرد .دو دستهی اخیر یتنی نف

و گلاز صلخرههلای رُسلی 6را در

و گاز سخ

و نف

و گاز رُسلی (شِلی )

()27

در حال حاضر عالقه محاف تجاری و رسانهای را به خلود جللب کلرده و سلر و
صدای زیادی پیرامون آنها برپا شده اس .
انقالب شی  7اشاره به تحول اساسی در کشف و تولید این نوع از حامل هلای
انروی دارد و یکی از موضوعاتی اس

که از سوی صاحبنظران در مباحلق انلروی

به عنوان تغییردهندهی بازی 8مطر شده اس .
این موضوع از یکسو موضوعی اقتصادی اس

که تث یرات عظیملی بلر بلازار

بینالمللی تولید و مصرف منابع فسیلی میگلذارد و از وی دیگلر بله دلیل الزاملات
تکنیکی پیشرفته و تمرکز توستهی علمی و اجرایی آن در ایاالتمتحلده ،پدیلدهای
عمیقاً سیاسی اس

که میتواند در راهبردهای انلروی کشلورهایی نظیلر آمریکلا بله
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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عنوان یک ابزار برای تث یرگذاری بر توزیع قدرت در سطح بینالمللی و اِعمال فشار
بر دیگر کشورها مورد استفاده قرار گیرد( .جوان و جوکار ،1391 ،ص  )2ایلن نلوع
مخازن در آمریکا شلام مخلازن توسلته یافتله و مخلازن اکتشلاف نشلده گسلترده
میباشند .حجم ذخایر شی گازی در آمریکا در حلدود  500تلا  780تریلیلون فلوت
مکتب برآورد میگردد .کارشناسان متتقدند که ذخایر شی آمریکا ایلن پتانسلی را
دارد که ایاالتمتحده را در  40سال آینده به قلّه تولید جهانى نف

در جهلان سلوق

دهد (اصغری و همکاران ،1391 ،ص  )20و نشریه اکونومیس  1با تتبیر «آمریکای
ستودی» 2از آن یاد میکند( .اکونومیس  )2014 ،اگرچه این مطلب اغراق آمیلز بله
نظر میرسد ،اما روند کاهندهی تولید نف

و گاز آمریکا در چند سال اخیر متوقف

گردیده و رو به رشد اس  .از سوی دیگر مدیر اجرایی وقل
انروی در یک مصاحبهی مهم با «کریستین ساین

آوانل

بلینالملللی

مانیتور» 3اشلاره نملود کله عملر

این انقالب بیش از یک دهه به طول نمیانجامد و امکان اجرای عملیات اسلتخراج
این نوع نف

در همه جای جهان نیز وجود ندارد.

هدگارد 4کمیسر امور آب و هوا و محیطزیس

)(Hoeven, 2014

اتحادیه اروپا تثکید دارد که بلا

توجه به عوام زمینشناسی و جغرافیایی مربود به شی اروپا ،بهلرهبلرداری از آن
در مقایسه با آمریکای شمالی مقرون بلهصلرفه نیسل ( .پایگلاه خبلری یوراکتیلو،
 16 ،2013می) البته این نگرانی در گزارشهای اداره اطالعات انروی آمریکا هنلوز
آشکار نیس  ،اما در یکی از تحلی های وابسته به این مجموعه روند تولید گلاز از
منابع غیرمتتارف تا سال  2040فزاینده و روند تولیلد نفل
 2020به بتد کاهنده میباشد.

از ایلن منلابع از سلال

)(Sieminski, 2014. P 7-13

از یکسو سازمانها و مقامات متتلددی از جملله «مؤسسله انلروی جهلانی»

5

1. Economist
2. Saudi America
3. Christian Science Monitor
4. Hedegaard, Connie
5. Global Energy Institute
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( )2018منابع شی را «دگرگونکنندهی بازی» 1مینامند و متتقدند بله واسلطه ایلن
منابع کشورهایی نظیر آمریکا وارد عصر فراوانی انروی شدهاند .اما از سلوی دیگلر
از ذخایر نف

گروهها و سازمانهای مختلفی به مبارزه علمی یا حقوقی با برداش

و گللاز غیرمتتللارف پرداختللهانللد و حتلی برخلی نویسللندگان همچللون شللولتز 2و
آرمسترانگ )2014( 3منابع گاز شلی را در ردیلف انلروی خورشلیدی و نلوآوری
ذخیرهسازی و غیره و تضمینکننده آینده انروی ارزان قلملداد کلردهانلد« .مؤسسله
پساکربن» )2018( 4اساساً از این منابع تح

عنلوان «حبلاب شلی » 5نلا ملیبلرد.

دایال6و مانی ) 2017( 7نیز در کتاب خود آخرین مطالتات انجا شده پیرامون ا رات
اقتصادی و زیس محیطی منابع شی را به تصویر کشیدهاند.
گرچه شرک های بزرگ نفتی تلالش دارنلد بلا توسلته فنلاوریهلای نلوین،
آسیبهای زیس محیطی این فتالی

را کاهش دهند ،ولی کماکان ایلن نگرانلی در

سراسر جهان وجود دارد و مراکز علمی و تشک های زیس محیطی و مستندسازان
را به مقابله جدی با این جریان واداشته اس  .بهعنوان نمونله ،فلیلم مسلتند «گل
لند» 8که توسط «جاش فاک » )2013( 9ا رات ناشی از شکسل
لحاظ آسیب رساندن به محیطزیس

هیلدرولیک را بله

و نادیده انگاشتن قانون حفاف

از منلابع آبِ

آشامیدنی به شدت مورد انتقاد قرار داده اس .
هجللز 10نویسللنده و گزارشللگر برجسللته نشللریات آمریکللایی و برنللده جللایزه
پولیتزر( )28در پایگاه تحلیللی ترو لدیگ )2015( 11تحل

عنلوان «ملرگ بلهوسلیله
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
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هیدرولیکی» 1تث یرات صنت

شکس

میکند که توستهی صنت

نف

شی را متلادل هولوکاسل

شی  ،حرک

اعلال و اشلاره

جنونآمیز انسان برای منقرض کردن

گونهی خود اس .
خانم هاوتر )2016( 2بنیانگذار و مدیر اجرایی سازمان غیردولتی «دیدهبلان غلذا و

آب» 3در کتاب خود با عنوان «سوداگران شکسل

هیلدرولیکی :نبلرد بلرای آینلده

انروی و محیط زیسل » 4از «انقلالب شلی » بله «انقلالب جتللی» یلاد ملیکنلد و
شرک های نفتی و تجاری در این عرصه را «بارونهای نفتی و گازی 5میناملد کله
دموکراسی و زندگی در این سیاره را تهدیلد ملیکننلد» .در ایلن کتلاب پایلههلای
سیاسی و پیامدهای زیس محیطیِ ایلن انقلالب جتللی بله تصلویر کشلیده شلده
اس .

()29

.3-3امنیتملی 

یک مفهو چندوجهی اس

امنی

و به هملین جهل

دربلارهی آن اخلتالف نظلر

زیادی وجود دارد( .ماندل ،1387 ،ص  )38از نظر برخی پووهشگران ،این مفهلو ،
پُردامنه ،متناقضنما ،زمانمند و مکانمند اس
اس

و از این رو فاقلد تتریفلی عملومی

و صاحبنظران تا کنلون در ملورد آن بله اجملاعی نرسلیدهانلد( .پورسلتید،

 ،1392ص )23

()30

روحانی ( )1392در کتاب «امنی
برای امنی

ملی و نظا اقتصادی ایران»( )31یازده تتریف

ملی برشمرده و این تتریف را برگزیده اس « :شرایط و فضلایی (مللی

و فراملی) که طی آن یک مل

قلادر اسل

از اهلداف ،ارزشهلا و منلافع حیلاتی

خویش در برابر تهدیدات بالقوه و بالفت عوامل داخللی و خلارجی ،پاسلداری و
حفاف

نماید» .در الگوی تدوین راهبرد امنی

جامعتری برای امنی

مللی جمهلوری اسلالمی ،تتریلف

ملی بدین شر ارایه شده اس « :امنی

ملی یتنلی دسلتیابی
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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به شرایطی که به یک کشور امکان میدهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفت خارجی و
نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگلان در اَملان باشلد و در راه پیشلبرد املر توسلتهی
اقتصادی ،اجتماعی و انسانی و تثمین وحدت و موجودیل

کشلور و رفلاه عامله،

فارغ از مداخلهی بیگانه گا بردارد»( .گروه مطالتلاتی دانشلگاه علالی دفلاع مللی،
 ،1392ص )16
امنی پووهان ،ابتاد امنی

ملی را با رویکردهای گوناگون تقسیم کرده اند و در

سیر تحول تاریخی خلود از بُتلد نظلامی در رویکلرد کالسلیک بله ابتلاد نظلامی،
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،زیس

محیطی و فرهنگی توستهیافته اس  .این ابتلاد

جدا از یکدیگر عم نمیکنند و هلر یلک از آنهلا دارای کلانون مهملی در درون
مسثله امنی

هستند( .بوزان ،1378 ،ص )34

الف)امنیتاقتصادی 

رونی  )2012( 1ریی
امنی

دپارتمان مدیری

اقتصادی را بُتد فراموش شده امنی
این بُتد از امنی

مدرسه عالی آینلده بلینالملل انگللی ،
ملی مینامد.

نافر بلر فراینلدهای اقتصلادی و نهادهلای تولیلد ،توزیلع و

مصرف ،حیات بنگاههای اقتصادی در بخشهلای عملومی ،دولتلی و خصوصلی و
تتام سازنده با اقتصاد بینالمل و داد و ستد در بازار بینالمل میباشد( .مرادیان،
 ،1391ص  )24بللدون امنیل

اقتصللادی اجللرای هرگونلله برناملهی میلانمللدت و

بلندمدت امکانپذیر نمیباشد و این موضوع موجب عد سرمایهگلذاری و توقلف
شکوفایی اقتصادی میشود( .هزارجریبی و همکاران ،1386 ،ص )55
ب)امنیتانرژی 

یکی از مهمترین حلقههای زنجیره امنی
تث یر خود قرار داده اس  ،امنی

ملی که املروزه سلایر ابتلاد آن را تحل

انروی 2نلا دارد و بلر هملین اسلا ،بسلیاری از

کشورهای قدرتمند جهان راهبردهای کالن اقتصادی ،سیاسی و حتی نظلامی خلود
1. Ronis, Sheila R.
2. Energy Security
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را بر اسا ،این موضوع طراحی ملینماینلد .ملیتلوان امنیل

انلروی را در صلدر

موضوعات «واوپلینومیک» 1جهان قلمداد کرد و صرفنظر از اینکله چله تتریفلی
برای آن برگزیده شده باشد ،بخش مهمی از امنی

اقتصادی کشورهای جهان شلده

اس .
در حال حاضر تتاریف متتددی برای امنی

انروی وجود دارد و هر کشور یا

منطقه ،متناسب بلا مختصلات خلود در شلبکه تولیلد و مصلرف انلروی و برخلی
سازمانهای بینالمللی متناسب با اهداف و مثموری های خویش ،تتریلف خاصلی
برای آن ارااه داده یا برگزیدهاند.
کتابهای «چالشهای امنی
کللورین )2009( 3و «مرجللع امنیل
بینالمللی امنی

انروی برای قرن بیسل

و یکلم» ا لر لوفل

2

و

انللروی» ا للر سللوواکول )2011( 4و «راهنمللای

انروی» ا ر دایر 5و ترومبتا )2013( 6و «امنیل

و سیاسل

جهلانی

انروی» ا ر فیلیو 7و وودوری  )2013( 8از جمله برجسلتهتلرین کتلابهلا در ایلن
زمینه میباشند که مطاللب نسلبتاً جلامتی را پیراملون مفهلو  ،ابتلاد ،شلاخصهلا،
چالشها و روشهای بهبود امنی

انروی ارااه نمودهاند.

یافتههایپژوهش 
 .4
پ

از بررسی ادبیات موضوع ،پان های خبرگان برگزار شد و گزارههای با متنی و

مرتبط با موضوع مقاله در فرآیند تحلی مضلمون شناسلایی و کُدگلذاری شلدند و
ارتباد آنها با مضامین سازنده و مضامین فراگیر به همراه فراوانی هلر مضلمون در
جدول  1مشاهده میشود.

()32

1. Geopolinomic
2. Luft, Gal
3. Korin, Anne
4. Sovacool, Benjamin K.
5. Dyer, Hugh
6. Trombetta, Maria J.
7. Filho, Walter Leal
8. Voudouris, Vlasios
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پانلهایخبرگان 
جدول.1نتایجتحلیلمضامین 

فراوانی
2

مضامین پایه
سه بُعدِ گذار انرژی عبارتاند از :تمرکززدایی،
کربنزدایی و دیجیتالی شدن.

2

روند توسعه انرژی حاصل از «هیدروژن» از
روندهای عمده آینده جهان است.

4

حرکت دنیا بر اساس پیشبینیها و سناریوها
به سمت گذار از وابستگی به نفت طی 50
سال آینده است.

3

توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بیشتر به عنوان
یک روند آینده هستند نه یک کالنروند مؤثر

1

3

3

4

4

2

3

3

2
3

در صورت حفظ روندهای فعلی ،ممکن است
در آینده بلندمدت ظرفیتهای بالاستفاده
عرضه نفت داشته باشیم.
گذار انرژی دنیا ،در ایران هم به شکلهای
دیگری همچون افزایش سهم نیروگاههای
تجدیدپذیر رخ خواهد داد.
بیم دنیا از آثار منفی ادامه تغییرات آبوهوایی
موجب رشد نگرانیها و تالش برای کاهش
بروندادهای منفی آن شده است.
ادامه روندهای آبوهوایی احتماالً منجر به
سختگیریها برای ادامه تولید نفت در جهان
خواهد شد.
صورت استفاده از نفت در سبد مصرفی دنیا
تغییر خواهد کرد و در واقع تغییر کاربرد
خواهد داشت.
نفت در آینده بلندمدت پایان ندارد بلکه
کمیت و کیفیت استفاده از آن دچار تحول
خواهد شد.
با روند فعلی و پیشبینیهای موجود
سودآوری نفت وگاز برای کشورهای صاحب
منابع کاهش خواهد داشت.
ابزار کنترلی نفت در آینده بلندمدت از بین
خواهد رفت و بهعنوان یک کاالی عادی
خواهد بود.
تغییر نقش نفت از منبع انرژی به کاال سبب
کاهش وابستگی کشور به منابع شده و
کالنروند مثبتی برای ایران است.
پیشرانهای عمده مؤثر بر آینده نفت

مضامین سازماندهنده
اهمیت روندهای کربنزدایی،
تمرکززدایی و دیجیتالی شدن
روند توسعه هیدروژن بهعنوان
یکی از روندهای انرژیهای
تجدیدپذیر

مضامین فراگیر

گذار جهان از وابستگی به نفت در
آینده بلندمدت
در نظر گرفتن توسعه تجدیدپذیرها
بهعنوان روندی ذیل کالنروند
گذار انرژی
امکان دچار شدن به وضعیت
ظرفیتهای بالاستفاده در صورت
عبور جهان از نفت در آینده

کالنروند گذار
انرژی

رُخداد قطعی گذار انرژی در ایران
و جهان
تغییرات آبوهوایی بهعنوان یکی
از اساسیترین روندهای مؤثر بر
آینده نفت
تأثیر منفی کالنروند تغییرات آب
و هوایی بر آینده نفت ایران

کالنروند
تغییرات
آبوهوایی

کالنروند گذار از کربن بهمثابه
منبع انرژی به کربن به مثابه منبع
کاال
عدم رخداد پایان نفت در عالم
واقع
کاهش سودآوری نفت در آینده،
نتیجه قابل پیشبینی ادامه
کالنروندهای فعلی
تغییر جایگاه نفت و کاهش
تأثیرگذاری آن بر مناسبات
اقتصادی-سیاسی

کالنروند تغییر
نقش نفت

فرصتهای زیاد کالنروند تغییر
نقش نفت برای ایران
تأثیر منابع نامتعارف و توسعه

پیشران منابع
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عبارتاند از :منابع نامتعارف و برقیسازی 1به
خصوص در بخش حملونقل
2

3

2

3
4

2

2
4

1

فناوریهایی مانند گداختِ هستهای میتوانند
کالنروند گذار انرژی را طی  10سال آتی
دگرگون کنند.
تغییرات فناوری مانند تجدیدپذیرها یا
هیدروژن ،اثری جدی بر کالنروندهای این
حوزه خواهند داشت.
پیشرانهای فناوری در آینده بلندمدت
عبارتاند از :فناوریهای ازدیاد برداشت و
فناوریهای ناظر به تکمیل زنجیره نفت
توسعه ذخیرهسازها و خودرو برقی یکی از
پیشرانهایی است که از گسترش روندهای
منفی تغییرات آب و هوایی میکاهد.
دیجیتالی شدن دنیا به عنوان یکی از
پیشرانهای مؤثر بر کالنروندهاست.
در سطح منطقهای افزایش آالیندگیها در
آینده میتواند تأثیر منفی بر ابعاد مختلف
امنیت ملی ما داشته باشد.
بروندادهای مثبت امنیت یقیناً در آینده
بلندمدت نفت جهانی و ملی ،تأثیرگذار خواهند
بود.
آینده بلندمدت نفت بهویژه بر امنیت انرژی
تأثیر زیادی دارد.
در کنار گزینههای مطرحشده برای آینده
حضور ایران در بازار نفت دو گزینه دیگر نیز
مطرح است :پایان امکان صادرات نفت و آغاز
واردات نفت.

خودروهای برقی بهعنوان پیشران
کالنروندهای موجود

نامتعارف
پیشران توسعه
خودرو برقی

تأثیر با اهمیت پیشرانهای
فناوری همچون گداخت هستهای

پیشران فناوری
هستهای

تأثیر با اهمیت پیشران فناوری
تجدیدپذیر بر گذار انرژی

پیشران فناوری
تجدیدپذیر

تأثیر با اهمیت پیشرانهای
فناوری همچون ازدیاد برداشت و
فناوریهای ناظر به توسعه زنجیره
ارزش
تأثیر با اهمیت پیشرانهای
فناوری همچون ذخیرهسازها و
خودروی برقی
تحول دیجیتال از پیشرانهای
مؤثر بر کالنروندها
تأثیر منفی روند انتشار آالیندههای
محلی در کشور بر ابعاد
زیستمحیطی و اجتماعی امنیت
ملی
بازخورد مثبت بهبود امنیت بر
آینده بلندمدت نفت
تأثیر جدی آینده بلندمدت نفت بر
امنیت انرژی
گزینههای محتمل با ادامه
روندهای فعلی

پیشران فناوری
ازدیاد برداشت
پیشران توسعه
خودرو برقی
پیشران تحول
دیجیتال
امنیت
زیستمحیطی و
اجتماعی

امنیت انرژی و
آینده تحوالت

سناریوهای آینده
نفت

مطابق آنچه در جدول فوق آمده ،مهمترین مضامین اشاره شده در جلسات برگلزار
شده مربود به کالن روندهای مؤ ر بر آینده بلندمدت نف
کاهش آ ار منفی تحوالت آینده بر امنی

و بتد از آن راهکارهای

ملی جمهوری اسالمی ایران اس  .بر این

اسا ،کالنروند گذار جهلان از «وابسلتگی بله نفل » بله «تنلوع در تلثمین منلابع
انروی»« ،راهکارهای کاهش آ ار منفی تحوالت آینده نفل » و کلالن رونلد «تغییلر
1. Electrification
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نقللش نفل

از منبللع تللثمین انللروی بلله منبللع تولیلد کللاال» بیشللترین بسللامد را در

گف وگوهای انجا شده داشتند.
به منظور درک بهتر روندها و نیز پیشران های مؤ ر بلر آنهلا از روش «تحلیل
تث یر بر روند» و «تحلی پیشران» بهرهبرداری و سؤاالت به گونهای طراحی شد کله
جه

و اندازه «تث یر» پیشرانهای شناسایی شده بر «کالنروندها» در طیف لیکلرت

از سوی خبرگان و کارشناسان مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیشرانهای شناساییشده در سه دسته پیشلرانهلای فنلاوری ،افلزایش تولیلد
منابع نامتتارف و تحول دیجیتال( )33قرار گرفتند.
با توجه به گستردگی ابتاد موضوع و راهح هلای موجلود در ایلن بخلش از
خروجی پان های خبرگان بهره گرفته شلده و در مجملوع شلش راهکلار عملیلاتی
طللر شللده از سللوی خبرگ لان در قالللب پرسشللنامه بلله صللاحبنظللران ارای له و
اولوی بندی این راهکارها مورد سؤال قرار گرف .
میزانتأثیرپیشرانها 

.1-4

در این قسم

سطح تث یرگذاری پیشران ها به عنوان نیروهای شک دهنده به آینلده

بر روندهای شناساییشده مورد ارزیابی قرار ملیگیلرد .از ایلن رو بلا دسلتهبنلدی
روندهای ششگانه در سه دسته کالنروند مطر در آینده بلندمدت نف  ،انلدازه و
جه

تث یر پیشرانها بر کالنروندها از خبرگان سؤال شد.
با بررسی پاسخهای دریاف

تث یر (فارغ از مثب

شده و میانگین نتایج ،پیشران با بیشلترین انلدازه

یا منفی بلودن) بلر کلالنرونلدهای شناسلاییشلده« ،تغییلرات

فناوری انرویهای تجدیدپذیر» میباشند .در رتبههای بتد پیشلرانهلای «تغییلرات
فناوری خودرو برقی» و «تغییرات فناوری بهبود بهرهوری انلروی» دارای بیشلترین
اندازه تث یر ارزیابی شدهاند.
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کالنروندهایآینده
شرانهابر 

جدول.2اندازهوجهتتأثیرپی

پیشرانهای مؤثر بر آینده نفت
تغییرات فناوری انرژیهای تجدیدپذیر

تغییرات فناوری بهبود بهرهوری انرژی

تغییرات فناوری ازدیاد برداشت نفت

تغییرات فناوری خودرو برقی

افزایش تولید از منابع نامتعارف نفت و گاز

تحول دیجیتال

مطابق نتایج به دس

کالنروندها

میزان تأثیر

گذار انرژی

0.77

تغییرات آبوهوایی

-0.55

تغییر نقش نفت

0.53

گذار انرژی

0.61

تغییرات آبوهوایی

-0.13

تغییر نقش نفت

0.39

گذار انرژی

-0.27

تغییرات آبوهوایی

0.15

تغییر نقش نفت

0.19

گذار انرژی

0.71

تغییرات آبوهوایی

-0.19

تغییر نقش نفت

0.40

گذار انرژی

-0.04

تغییرات آبوهوایی

0.22

تغییر نقش نفت

-0.06

گذار انرژی

0.56

تغییرات آبوهوایی

0.01

تغییر نقش نفت

0.03

آمده در جدول  ،2پیشرانهای «تغییرات فناوری انلرویهلای

تجدیدپذیر»« ،تغییرات فناوری بهبود بهرهوری انروی» و «تغییرات فناوری خلودرو
برقی» ،تث یری منفی بر کالن روند تغییرات آب وهوایی داشته و در واقلع بله مفهلو
تضتیف روندِ افزایش سهم سلوخ هلای فسلیلی در انتشلار گازهلای گلخانلهای
میباشد.
به جز پیشران «افزایش تولید از منابع نامتتارف نف
دارای تث یری مثب

و گاز» سلایر پیشلرانهلا

بر کالنروند «تغییر نقش نف » هستند؛ به این مفهلو کله ایلن

پیشرانها ،روند تغییر نقش نف

از یک منبع انروی به منبتی بلرای تولیلد کاالهلای

مختلف را تضتیف نمیکنند .همچنین پیشران «افلزایش تولیلد از منلابع نامتتلارف
نف

و گاز» دارای کمترین سطح ا رگذاری بلر کلالنرونلدهای سلهگانله تحقیلق،

ارزیابی شد.
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.2-4ارزیابیتأثیرآیندهبلندمدتنفتبرامنیتاقتصادی 

در بخشی از پرسشنامه بلر اسلا ،ارزیلابی انجلا شلده از اهمیل
و همچنین جه

روندهای مؤ ر بر آینده بلندمدت نف

و اندازه تث یر پیشلرانهلا بلر

کالنروندها و در مجموع بر اسا ،تصویر ایجاد شده از آینده ،جه
این آینده محتم بر ابتاد مختلف امنی
پرسیده شد .مطابق پاسخهای دریاف

و انلدازه تلث یر

ملی جمهوری اسالمی از مخاطلب سلؤاالتی
شده از میان ابتلاد مختللف امنیل

«انروی» و «اقتصادی» باالترین تث یرپذیری را از آینده بلندمدت نف
بر این اسا ،،آینده بلندمدت نف

و علد قطتیل

مللی ابتلاد

خواهند داشل .

با پیشرانهای بیان شده ،موجبات تضلتیف ابتلاد

سیاسی ،اقتصادی ،انروی و زیس محیطی میشود( .نمودار )1
توزیعفراوانیگزینههایمختلفدرخصوصتأثیرآیندهبلندمدتنفتبرابعادامنیتملی

نمودار.1
ج.ا.ایران
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

امنیت نظامی امنیت اجتماعی امنیت زیست
محیطی
تأثیر -1

تأثیر -0.5

امنیت انرژی

تأثیر 0

امنیت فرهنگی امنیت اقتصادی امنیت سیاسی

تأثیر +0.5

تاثیر +1

نتیجهگیریوپیشنهاد 

تضمین امنی

اقتصادی و منافع بلندمدت یک مل

اس  .امنی

اقتصادی ایران بهعنوان رکن مهم امنی

نیازمند اِشراف بر محیط آینلده
ملی از آینلده بلندملدت نفل

بسیار تث یرپذیر و در صورت عد برنامهریلزی و آینلدهنگلاری مناسلب از جهلات
مختلف آسیبپذیر خواهد شد.
سیاس های زیر برای کاهش آ ار منفی احتمالی مؤلفههای شک دهنلده آینلده
نف

بر اسا ،یافتههای این مقاله و مبتنی بر نظرات متخصصین توصیه میشود:
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 تنوعبخشی به منلابع بله عنلوان راهحللی بلرای کلاهش آ لار منفلی آینلده
بلندمدت؛
 توسته زنجیره ارزش ،راهکار کاهش آ ار منفی تحوالت آینده نف ؛
 طراحی بازارهای نوآورانه برای عبور از اتکای به نف ؛
 بهرهگیری از فرص

همکاری با شرکای آسیایی؛

 لللزو صللادرات خللا نفلل

و گللاز و اسللتفاده از منللابع بللرای توسللته

زیرساخ های اساسی؛
 افزایش توان مقابله با تحریم از طریق افزایش صادرات نف
 لزو صادرات دانش فنی بهجای صادرات نف
 در اولوی

بودن تبدی نف

و گاز؛

خا ؛

به ارزشافزوده در آینده میانمدت؛

 توسته گسترده تجدیدپذیرها راهحلی برای مواجهه با آ ار آینده نف ؛
توسته زنجیره ارزش و پتروشیمی راهکار مبتنی بر مزی

گاز در آینده
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نوشتها 


پی
 .1بخشی از بیانات مقا متظّم رهبری در جلسله تبیلین سیاسل هلای اقتصلاد مقلاومتی،
مور 1392/12/20
 .2بهروزیفر ( )1383در فصللنامهی خاورمیانله ایلن کتلاب را نقلد کلرده و اسلتفاده از
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 .
 .3در این گا در مجموع  5پان خبرگان با حضور  30نفر برگزار گردید.
 .4ویوگیهای جمتی شناختی پاسخدهندگان در اسناد پشتیبان مقاله موجود اس .
 .5این استتاره برگرفته از نا کتاب یاوری ( )1384اس .
 .6این استتاره برگرفته از نا کتاب لسانی ( )1357اس .
 .7بر اسا ،گزارش چشمانداز جهانی انروی آوان بینالمللی انروی ،حداق تا سه دهله
آینده زغالسنگ جزو مهمترین منابع تثمین انروی جهان باقی ملیمانلد .بنجلامین
اسسورتون ( )2018مدیر اجرایی انجمن جهانی زغالسنگ ) (WCAنیز اعال کلرده
اس زغالسنگ همچنان نقش مهمی در سامانه انروی جهان بازی خواهد کرد.
 .8مجموع ارزش وسای حم و نق جهان که با سوخ پایه نف کلار در حلال حاضلر
حدود  300تریلیون دالر تخمین زده میشود.
 .9پیشبینی این دو روند بیشتر توسط سازمانهایی همچون اوپک ،شورای جهانی انروی،
اداره اطالعات انروی آمریکا و آوان بینالمللی انروی و نیز برخلی مؤسسلات و
شرک های صاحبنا جهانی صورت میپذیرد.
 .10سناریوی  450بر مبنای توافقی اس که در دسلامبر  2009ملدون گردیلد و طلی آن
کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسته که بیشترین میزان انتشار
گازهای گلخانهای را دارند به همراه سایر کشورهای متحد ،متتهد شلدند کله تلا
سال  ،2035حداکثر میزان افزایش  2درجه سانتیگراد را در روند افلزایش دملای
کره زمین (ناشی از فتالی های صنتتی بر پایه سوخ های فسیلی) بسذیرند.
« .11ویکیلیک » چند سال قب افشا کرد که یلک مقلا مسلئول نفتلی در عربسلتان بله
مقامات آمریکایی اعال کرده اس که وضتی تولید در این کشور پایدار نیسل
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و عربستان در ذخایر نف خود اغراق نملوده و آن را  300میلیلارد بشلکه بیشلتر
اعال کرده اس  .این رقلم متلادل  40درصلد ذخلایر نفل ایلن کشلور اسل
(گاردین .) 2011 ،این مقا سلتودی دکتلر سلداد الحسلینی ،نایلب ریلی سلابق
اکتشاف و تولید شرک آرامکوی عربستان از سال  1992تا  2004اس (یادگاری
و یوسفی ،1393 ،ص  .)17این سندِ منتشر شده توسلط ویکلیللیک بله نلوعی
تثییدی بر یافتههای سیمونز محسوب میشود.
 .12دانکن نا این نظریه را از «تنگ اوللدُوای» در پلارک مللی «سلرنگتی» ( )Serengetiدر
شمال تانزانیا برگرفته اس  .این منطقه به سبب وجودِ سلنگوارههلایی کهلن ،نلزد
دیرینملرد شناسلان شلهرتی بله سلزا دارد؛ چنانچله آن را «گهلوارهی بشلری »
خواندهاند .او تثکید میکند این استتاره اشاره به زندگی پایدار و در حال تتادل بلا
طبیت در عصر حجر دارد(Duncan, 2001. PP2-3) .
 .13فرضیه پایان پذیری نف به عنوان یک اص قطتی در صدر سیاس های قلدرتهلای
بزرگ نیز میباشد .اوباما ریی جمهور پیشین آمریکا در سخنرانی متروف خلود
در دانشگاه جورج تاون افهار داش «ایاالت متحده نمی تواند سلتادت و امنیل
بلندمدت خود را به منبتی گره بزند که روزی پایان خواهد یاف » (اوباملا،2011 ،
 10مار.)،
 .14این شاخص تح عنوان نسب ذخایر به تولید ،از شاخصهلای مهلم اقتصلادِ نفل
اس .
 .15این واوه توسط جان نای بی ) (John Naisbittاز آیندهپووهان متاصر متلداول شلد و
امروزه به صورت گستردهای در تحلی های راهبردی به کار میرود.
 .16موضوع تغییرات اقلیم عالوه بر آن که در قالب متاهدات بینالمللی در کانون مسلای
سیاس خارجی بسیاری از کشورها قرار دارد ،بله صلورت ویلوه و تخلصصلی
توسط برخی سیاس مداران نیز دنبال میشود .مستند جنجالی «یک حقیق تللخ»
) (An Inconvenient Truthبا تهیهکنندگی اَلگور ) (Albert Arnold Goreکاندید ریاس
جمهوری آمریکا در سلال  2000و متلاون ریلی جمهلور اسلبق ایلن کشلور و
کارگردانی گوگنهایم ) (Davis Guggenheimیکی از جالبترین فتالی هلای علملی
هنری یک سیاس مدار اس که توانس این موضوع را مورد توجله قلرار دهلد.
این فیلم در سال  2006برنده جایزه اُسکار بهترین فیلم مستند شد.
« .17پرووه هزاره» ( )Millennium Projectنا یک اندیشکده غیرانتفاعی و مستق بینالمللی،
متشک از تتداد زیادی آیندهپووه و سیاس گذار از بخشهای دولتی و غیردولتلی
اس که در سال  ،1996پ از یک مطالته امکانسنجی سلهسلاله و بلا حمایل
آوان حفاف از محیطزیس ایلاالت متحلده ،برنامله توسلته سلازمان ملل و
یونسکو تشکی شد .این اندیشکده از سال  1997تلاکنون ،بلا مشلارک بلیش از
 3500عضو خود در سراسر جهان ،به گردآوری و تحلی اطالعات آینلدهپووهلی
میپردازد .یافتههای این پووهش که بزرگترین پرووه آینلدهپووهلی جهلان لقلب
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گرفته اس  ،هر ساله در گزارشی به نا «وضتی آینده» منتشر میشود.
« .18پانزده چالش جهانی» ،یک چارچوب برای ارزیابی چشماندازهای جهانی و محلی را
برای بشری فراهم میکند .توصیف این چالشهلا بله هملراه گسلتره وسلیتی از
دیدگاهها و اقدامات متناسب با آنها و بیانات صاحبنظلران منطقلهای و ارزیلابی
پیشرف ها در مقابله با هلر چلالش ،از سلال  1996جملعآوری و بلهروزرسلانی
میگردد .این نمودار عیناً در گزارش «وضتی آینلده» در تارنملای پلرووه هلزاره
قرار دارد و ترجمهی نمودار از تارنمای مؤسسه اُفق آیندهپووهی راهبردی اقتبا،
شده اس .
 .19از میان گزارش های متتددی که به تغییرات اقلیم به عنوان یلک کلالنرونلد تصلریح
دارند ،میتوان به این موارد اشاره کرد:
واتر هلاو ،کلوپرز» )(PwC
الف) گزارشهای مؤسسه خدمات مشاوره مدیری «پرای
مانند «کالن روندهای خاورمیانه ،دگرگونی در منطقه ما» (« ،)2016پنج کالنرونلد
و پیامدهای آن بر دفاع و امنی جهانی» ( )2016و «کالنروندهایی که زندگی ملا
را در آینده تغییر شک خواهند داد» (.)2017
ب) گزارش مرکز توسته ،مفلاهیم و دکتلرین وزارت دفلاع انگللی ) (DCDCبلا عنلوان
«برنامه روندهای راهبردی» که از سال  2001هر چند سال یک بار ،کالنروندهای
بلندمدت را پیش بینی و تحلی میکند؛ گلزارش پلنجم آن بلا عنلوان «رونلدهای
راهبردی جهانی تا  »2045در سال  2018منتشر شده اس .
ج) گزارش آوان محیط زیس اتحادیه اروپا ) (EEAبا عنلوان «ارزیلابی کلالنرونلدهای
جهانی» (.)2014
د) گزارش مؤسسه بینالملللی مشلاوره ملدیری رولنلد برگلر ) (Rolan Bergerبلا عنلوان
«کالنروندها» (.)2017
هللل) ادوارد کللورنیش ( )1394مؤسلل «انجمللن آینللده جهللان» و سللردبیر دوماهناملله
«فیوچریس » نیز در «کتاب آیندهپووهی پیشرفته» خود« ،زوال محلیط زیسل » را
یکی از شش کالنروندی میداند که آینده را شک میدهند.
 .20مفهو بودجه کربن [کربنی] به میزان دیاکسیدکربنی اشاره دارد که تا پیش از رسیدن
دمای جهان به آستانه مجاز میتوان در اتمسفر منتشر کرد.
 .21کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار کاهش  40درصدی ایلن گلاز در خودروهلای نسل
جدید بود.
 .22ترموپالستیک ) (Thermoplasticیا گرمانَر به پلیمرهایی گفته میشود که با افزایش دملا
و بدون تغییر شیمیایی ،ذوب میشوند .این پلیمرها را میتوان به دفتلات ذوب و
دوباره جامد نمود .این ویوگی ،گرمانر ها را قاب بازیاف میسازد.
 .23فتوولتاییک ) (Photovoltaicsیا به اختصار  PVیکی از انواع سلامانههلای تولیلد بلرق از
انروی خورشیدی میباشد .در این روش با بهکلارگیری سللولهلای خورشلیدی،
تولید مستقیم الکتریسیته از تابش خورشید امکانپذیر میشود.
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 .24هِرد با بررسی و نقد  24گزارش پووهشی و اتکلا بله برخلی متیارهلای عینلی ادعلا
قلانعکننلدهای مبنلی بلر
میکند که هیچکدا از  24پووهشی مورد بررسی ،شواهد 
امکان جایگزینی کام منابع سوخ فسیلی فراهم نکردهاند.
 .25پووهشگران این تیم از پنج گروه تشکی شدهاند :مؤسسه فناوری کارلسروهه آلملان،
شورای تحقیقات علمی و صنتتی آفریقای جنوبی ،دانشگاه فنی الپنرانتا در فنالند،
دانشگاه صنتتی دلف در هلند و دانشگاه آلبرگ در دانمارک .
 .26برای مشاهده این رهنگاش ها ر.کwww.iea.org/roadmaps :
« .27شی نفتی» در واقع حاوی نف نیس  ،نوعی سنگ رسوبی بسیار دانهریز اس که از
مواد هیدروکربن مومی مانند کلروون تشلکی یافتله اسل و متملوالً بلا عملیلات
شیمیایی پیرولیز به مواد نفتی تبدی میشوند .هنگامیکه دما به حدود  480درجله
سانتیگراد برسد ،این کمسلک جامد که شام مخلوطی از ترکیبات کربنلی اسل
به مواد هیدروکربن و باقیمانده کربنی تجزیه و پ از سرد شدن ،هیدروکربنها به
مایتی به نا نف شی تبدی میگلردد( .مؤسسله مطالتلات بلینالملللی انلروی،
 ،1388ص )16
 Pulitzer Prize .28متتبرترین جایزه روزنامهنگاری در آمریکا اس که هلر سلاله (از سلال
 )1917با نظارت دانشگاه کلمبیا به روزنامهنگاران (و نیز به نویسندگان و شلاعران
و موسیقیدانان) داده میشود.
 .29تبتات زیس محیطلی فرآینلد شکسل هیلدرولیکی هملواره در کلانون اعتراضلات
تشک های زیس محیطی کشورهای غربی بوده و تصاویر آن در شبکههای خبری
در دستر ،اس .
 .30در فرهنگ فارسی« ،امنی » در لغ از مصدر «امن» به متنلای بلیبلیم بلودن ،ایملن
شدن ،بیبیمی ،بیترسی ،اطمینان ،آراملش و آسلایش اسل ( .متلین ،1377 ،ص
)354
 .31این کتاب قب از تصدی ریاس جمهلوری حسلن روحلانی بلا همکلاری برخلی از
دولتمردان فتلی تثلیف گردیده و در این پووهش به چاپ هفلتم ایلن کتلاب (بلا
ویرایش جدید) استناد شده اس .
 .32پان ها به ترتیب در مؤسسه مطالتات بین المللی انلروی بلا حضلور ریاسل محتلر
مؤسسه ،پووهشگاه نیرو و سازمان انرویهای تجدیدپذیر و بهرهوری انروی ایران
(ساتبا) به صورت مشترک با حضور رؤسای محتر سابق و فتللی سلاتبا ،انسلتیتو
مهندسی نف دانشگاه تهران با حضور ریاس محتر انسلتیتو ،سلازمان بازرسلی
ک کشور با حضور کارشناسان کمیته انروی مجملع تشلخیص مصللح نظلا و
پووهشکده سیاس گذاری دانشگاه صنتتی شریف برگزار شد.
 .33تحولِ دیجیتال )(Digital Transformationکه گاهی دگردیسلیِدیجیتلال هلم نامیلده
میشود به متنای مجموعه اقداماتِ سازمانها برای بهکارگیری فناوریهای جدیلد
دیجیتال و بهرهبرداری از منافع آنها میباشد.

منابع 
احمدی ،کیومرث .1394 .آینده پووهی سازمانی :ضرورت ها ،مفاهیم ،روش هلا و رونلدها.
تهران :نشر ترمه.
استیون  ،پ  .1390 .اقتصلاد انلروی .ترجملهی عللی طلاهریفلرد و همکلاران .تهلران:
انتشارات دانشگاه اما صادق (ع).
اسالتر ،ریچارد .1390 .دانش واوهی آینلدهپووهلی .ترجملهی عبدالمجیلد کرامل زاده و
همکاران .تهران :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ،مرکلز آینلدهپووهلی
علو و فناوری دفاعی.
اصغری ،خیراله و همکاران .1391 .شی گاز منبع انروی آینده :اکتشاف و ارزیابی .ماهنامه
اکتشاف و تولید ،)89( 1391 .صص .26 - 20
اطاع  ،جواد و نصرتی ،حمیدرضلا .1390 .نفل  ،واواکونومیلک و امنیل مللی ایلران.
فصلنامه فضای جغرافیایی ،)36( 11 .صص .102-65
انجمن جهانی سیاس گذاری انرویهای تجدیدپذیر .1393 .آینده انرویهای تجدیدپذیر:
با مروری بر نظر  170اندیشمند و  50سناریوی متتبلر جهلانی .ترجمله ی ناهیلد
فرازمند .تهران :انتشارات آریانا قلم.
بوزان ،باری .1378 .مرد  ،دول ها و هرا .،ترجملهی پووهشلکده مطالتلات راهبلردی.
تهران :انتشارات پووهشکده مطالتات راهبردی.
بهج  ،جودت .1397 .امنی انروی (رویکرد میانرشتهای) .ترجمه ی عسگر قهرمانسور و
رحمن قهرمانسور .تهران :انتشارات دانشگاه اما صادق (ع).
بهروزیفر ،مرتضی .1383 .نف و امنی ملی جمهلوری اسلالمی ایلران (مترفلی و نقلد
کتاب) .فصلنامهی مطالتات خاورمیانه ،)2( 11 .صص .223-213

پاشنگ ،مریم .1395 .کتاا جاام امنیات انار ی (گارآوریی ر ررجها .).راارا
انتشایات یهنگاشت نوین.

پایگاه اطالعرسانی (تارنما) پرووه بینالمللی هزاره.
پایگاه اطالعرسانی (تارنما) دفتر حفلظ و نشلر آ لار حضلرت آیل اهللالتظملی سلیدعلی
خامنهای.
پایگاه اطالعرسانی (تارنما) فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

سیوسوم♦تابستان1399
152راهبرداقتصادی♦سالنهم♦شماره 

پایگاه اطالعرسانی (تارنما) مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرف .
پایگاه اطالعرسانی (تارنما) مؤسسه اُفق آیندهپووهی راهبردی.
پورستید ،فرزاد .1392 .فرهنگ توصیفی اصلطالحات امنیل  .تهلران :پووهشلگاه عللو
انسانی و مطالتات فرهنگی.
جوان ،افشین و جوکار ،محمدصادق .1391 .گاز شی و سیاس های بلینالملللی انلروی:
دیسلماسی گاز شی ایاالت متحده آمریکا .نشریهی ترسیم راهبردی .)1( 1 .مؤسسه
مطالتات بینالمللی انروی.
خاکی ،غالمرضا .1392 .روش تحقیق گرانددی در مدیری  .تهران :نشر فووان.
درخشان ،مستود و تکلیف ،عاطفه .1394 .انتقال و توسلته فنلاوری در بخلش باالدسلتی
صللنت نف ل ای لران :مالحظللاتی در مفللاهیم ،الزامللات ،چللالشهللا و راهکاره لا.
پژرهشنام .اقتصاآ انر ی ایرا  ،)14( 4 .صص .88-33
درخشان ،مستود .1379 .نگاهی به اقتصاد سیاسی نف  .فصللنامهی روش شناسلی عللو
انسانی (حوزه و دانشگاه) 24( 6 .و  ،)25صص .222-208
درخشان ،مستود .1391 .امنی انروی و تحوالت آینده بازارهای نف و گاز .فصللنامهی
راهبرد ،)64( 21 .صص .188-159
رابرتز ،پال .1388 .پایان نف در آستانه جهان پرمخلاطره نلو .ترجملهی احملد بلوریلان
عظیمی .تهران :انتشارات سازمان مدیری و برنامه ریزی کشور.
رجبی ،مصطفی و کریملی ،محد له .1395 .تحلیل ا لرات تکانله هلای قیمل نفل بلر
فتالی های اقتصادی و سیاس های پولی در اقتصاد ایران رویکلرد الگلوی خلود
توضیح برداری ساختاری .فصلنامهی مطالتات اقتصادی کلاربردی ایلران،)20( 5 .
صص .274-253
روحانی ،حسلن .1392 .امنیل مللی و نظلا اقتصلادی ایلران .تهلران :مرکلز تحقیقلات
استراتویک.
رونی  ،شیال آر .1397 .امنی اقتصادی :بُتد فراموش شده امنی ملی .ترجمه ی حسلین
روزبه و ساسان زارع .تهران :مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اما حسین (ع).
سیمونز ،متیو آر .1386 .غروب نف در صحرا :بحران آتی نف در عربسلتان سلتودی و
اقتصاد جهانی .ترجمهی همایون نسلیمی .تهلران :مؤسسله مطالتلات بلینالملللی
انروی.
صادقی ،سید شم الدین و همکاران .1395 .آ ار اقتصاد سیاسی متکی بر نف بر امنیل
ملّی ایران .در فصلنامه علمی تحقیقلات سیاسلی و بلین الملللی ،)27( 8 .ص ص
.100-76
صالحنیا ،علی و بختیاری ،حسین .1397 .اولوی بندی تهدیلدات امنیل مللی جمهلوری
اسالمی ایران با روش تحلیل سلسلله مراتبلی .در فصللنامه مطالتلات راهبلردی
سیاستگذاری عمومی ،)27( 8 .صص.277-255
کورنیش ،ادوارد .1394 .آیندهپووهی پیشرفته :نگاهی ورفتر به اصول ،مبانی و روشهای

آیندهینفتوتأثیرآنبرامنیتاقتصادیجمهوریاسالمیایران 153

و فنلاوری

آینده پووهی .ترجمهی سیاوش ملکلیفلر .تهلران :اندیشلکده صلنت
(آصف).
کهنهوشنواد ،رو اله .1397 .نگاهی به آیندهی صلنت جهلانی انلروی در افلق .2060
ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نف و گلاز ،)154( 1397 .ص ص -23
.30
گروه مطالتاتی دانشگاه عالی دفاع ملی .1392 .الگوی تدوین راهبرد امنی ملی جمهوری
اسالمی ایران .تهران :انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
گروه واوهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی .1389 .واوههلای آینلده پووهلی .تهلران:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
لسانی ،ابوالفض  .1357 .طالی سیاه یا بالی ایران .تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
مابرو ،روبرت .1389 .نف در قرن  :21چالش ها و فرص ها .ترجمه ی احملد جزایلری.
تهران :انتشارات یزدا.
ماسلین ،مارک .1392 .گرمایش جهانی .ترجمهی ماندانا فرهادیان .تهران :فرهنگ متاصر.
ماندل ،رابرت .1387 .چهره متغیر امنی ملی .ترجمهی پووهشلکده مطالتلات راهبلردی.
تهران :پووهشکده مطالتات راهبردی.

محتشهی ،مینا .1391 .سنجش ر ایزیابی جام امنیت انر ی بارای کشاویهای عضاو
ارپک ر سازما ههکاییهای اقتصاآی ر روساه .بار اساا شااص هاای
ررکیبی .پایا نام .کایشناسی ایشد .آانشگاه فرآرسی مشاد .آانشاکده علاو
اآایی ر اقتصاآی.

مرادیان ،محسن .1391 .مبانی نظری امنی  .تهران :دانشکده علو و فنون فارابی.
مرکز آیندهپووهی علو و فنلاوری دفلاعی .1390 .دانشلنامه آینلده پووهلی .ج  .2تهلران:
مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
متین ،محمد .1377 .فرهنگ فارسی .ج  .1تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
ملکی ،عبا .1392 .،آیندهپووهی و انلروی .تهلران :مؤسسله انتشلارات علملی دانشلگاه
صنتتی شریف.
ملکی ،عبا .1393 .،سیاس گذاری انروی .تهران :نشر نی.
مؤسسه مطالتات بینالملللی انلروی .1397 .ترازنامله هیلدروکربونی سلال  1395کشلور.
تهران :مؤسسه مطالتات بینالمللی انروی وزارت نف .
میچ  ،تیموتی .1395 .دموکراسی کربنی :نف و قدرت سیاسی در جهان امروز .ترجمه ی
شهریار خوّاجیان .تهران :نشر ققنو.،
نای ،جوزف .1390 .آیندهی قدرت .ترجمله ی رضلامراد صلحرایی و همکلاران .تهلران:
انتشارات حروفیه.
نصری ،قدیر .1380 .نفل و امنیل مللی جمهلوری اسلالمی ایلران .تهلران :انتشلارات
پووهشکده مطالتات راهبردی.
وندرهیدن ،کی و همکاران .1390 .ح ششم ،تشدید یادگیری سازمانی با بهکلارگیری

سیوسوم♦تابستان1399
154راهبرداقتصادی♦سالنهم♦شماره 

سناریوها .ترجمه ی مستود منزوی .تهران :مؤسسه آموزشلی و تحقیقلاتی صلنایع
دفاعی ،مرکز آیندهپووهی علو و فناوری دفاعی.
هاینز ،اندی و بیشاپ ،پیتر .1395 .تفکر درباره آینلده :رهنمودهلایی بلرای آینلده نگلاری
راهبردی .ترجمهی محمدمهدی ذوالفقارزاده و همکاران .تهران :انتشارات دانشگاه
اما صادق (ع).
هوارث ،استیون .1385 .یک قرن با نف  :شرک حم و نق و تجلاری شِل  .ترجمله ی
بهرا نظا آبلادی .تهلران :سلازمان چلاپ و انتشلارات وزارت فرهنلگ و ارشلاد
اسالمی.
هوارتا ،ایگناسیو پاالسیو .1395 .،صد سال دگر :اقتصاددانان پیشرو آینده را پلیش بینلی
میکنند .ترجمهی آرش پلورابراهیمی .تهلران :اتلاق بازرگلانی ،صلنایع ،متلادن و
کشاورزی تهران.
یادگاری حسین و یوسفی مهدی .1393 .ذخایر و چشلم انلداز تولیلد نفل در عربسلتان
ستودی .تهران :مؤسسه مطالتات بینالمللی انروی.
یادگاری ،حسین .1394 .نف خا های غیرمرسو  :چشم انداز تولیلد و تلث یر آن بلر بلازار
جهانی نف  .تهران :انتشارات هزاره سو اندیشه.
یاوری ،منوچهر .1384 .شهر من مسجدسلیمان( :مسجدسلیمان امروز ،ایلران بلدون نفل
فردا) .تهران :نشر اکنون.
یرگین ،دانی  .1396 .تالش :انروی ،امنی انروی و بهینهسازی جهان املروزی .ترجملهی
مهرداد صمیمی .تهران :اقتصاد فردا.
Almeida, P.de & Silva, P.D. 2011. Timing and future consequences of the peak
of oil production. Futures. Vol 43. pp. 1044-1055.
ASPO. 2013. <http://www.peakoil.net>. Homepage.
B. Heard, B. Brook, T. Wigley, C. Bradshaw. 2017. "Burden of proof: a
comprehensive review of the feasibility of 100% renewable-electricity
systems", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 76. pp. 11221133.
BP. 2020. Statistical Review of World Energy. 69th edition. London.
Chomsky, Noam. 2015. <https://fa.euronews.com/2015/04/17/chomsky-saysus-is-world-s-biggest-terrorist>.
Dayal, Anurodh Mohan & Mani, Devleena . 2017. Shale Gas: Exploration and
Environmental and Economic Impacts.
Deffeyes, Kenneth S. 2001. Hubbert's Peak: The Impending World Oil
Shortage. New Jersey: Princeton University Press.
Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC). 2018. Global Strategic
Trends out to 2045 (fifth edition). UK: Ministry of Defence.

 155آیندهینفتوتأثیرآنبرامنیتاقتصادیجمهوریاسالمیایران

Economist. 2014. The economics of shale oil: Saudi America. The Economist
Newspaper. Feb 15.

European

Environment Agency (EEA).

2015.

Assessment

of

Global

Megatrends. <www.eea.europa.eu/soer-2015/global/action-downloadpdf>.
Fox,

Josh

(Director).

2010. Gasland

[DVD

-

Documentary

Film].

<watchdocumentaries.com/ gasland>.
Global Energy Institute. 2018. www.globalenergyinstitute.org/shale-gas-gamechanger-us-energy-economy.
Graefe, Laurel. 2009. “The Peak Oil Debate”. Economic Review. Vol.94.
Federal Reserve Bank of Atlanta.
Hamilton, James D. 2011. Historical Oil Shocks. Department of Economics
University of California, San Diego.
Hauter, Wenonah. 2016. Frackopoly: The Battle for the Future of Energy and
the Environment. New Press.
Hedegaard, Connie. 2013. Forget US-style shale gas revolution.EurActiv.com
by Marc Hall. 16 May.
Hedges, Chris. 2015. Death by Fracking. Truthdig newsletter. Oct 19.
IEA. 2018. "The Future of Petrochemicals: Towards More Sustainable Plastics
and Fertilizers."
IEA. 2018. Key world energy statistics.
IPCC. 2018. Global Warming of 1.5 °C. <http://ipcc.ch/report/sr15/>.
Klein, Naomi. 2017. No Is Not Enough: Resisting Trump's Shock Politics
and Winning the World We Need. Weekly Best Books.
Lutz, Christian et al. 2012. “Economic Effects of Peak Oil”. Energy Policy. Vol
48. pp. 829-834.
McGlade, Christophe & Ekins, Paul . 2015. “The geographical distribution of

fossil fuels unused when limiting global warming to 2 °C”. Nature. Vol
517. pp. 187-190.

Mitchell, Timothy. 2009. Carbon Democracy. Economy and Society. Vol. 38.
Number 3. August. pp. 399-432.
Mitchell, Timothy. 2013. Carbon Democracy: Political Power in the Age of
Oil. Pub: Verso.
PwC. 2016. Five Megatrends & Their Implications for Global Defense &
Security.

1399سیوسوم♦تابستان
 راهبرداقتصادی♦سالنهم♦شماره156

PwC. 2016. Middle East Megatrends: Transforming our region.
PwC. 2017. Megatrends The five global shifts reshaping the world we live in.
<www.pwc .co.uk/issues/ megatrends>.
T.W. Brown, T. Bischof-Niemz, K. Blok, C. Breyer, H. Lund, B.V. Mathiesen.
2018. Response to ‘Burden of proof: A comprehensive review of the
feasibility of 100% renewable-electricity systems’, Renewable and
Sustainable Energy Reviews, Vol 92, September. pp. 834-847.
Rodrigue, Jean-Paul. 2017. The Geography of Transport Systems. New York:
Routledge.
Roland Berger. 2017. Roland Berger Trend Compendium 2030.
Russia Today. 2018. <www.rt.com/business/442629-big-oil-carbon-tax>. 30
Oct
Shultz, George & Armstrong, Robert C. 2014. Game Changers: Energy on the
Move. Kindle Edition.
Sieminski, Adam. 2014. Outlook for U.S. shale oil and gas .U.S. Energy
Information

Administration.

Independent

Statistics

&

Analysis.

>ww.eia.gov<.
Smil, V. 2010. Energy transitions: history, requirements, prospects. ABCCLIO.

Sovacool, BK. 2011. Routledge Handbook of Energy Security. London:
Routledge.
United Nations. 2019. World Population Prospects. Population Division of the
Department of Economic and Social Affairs of the United Nations
Secretariat.
World Bank Group (WBG). 2016. Climate Change: Action Plan 2016–2020.
Washington, DC.
World Coal Association (WCA). https://www.worldcoal.org.
WWW.POSTCARBON.ORG
Yergin, Daniel. 2009. The prize: the epic quest for oil, money, and power.
NewYork. FreePress.

