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Abstract 

Heavy oil as an unconventional oil resource contains 51 and 5.01 percentage 

of global hydrocarbon proven reserves and production respectively. Since 

the share of conventional and tight oil in world oil pr 

oduction is dwindling, it is expected that heavy oil play an important role in 

global market in the long-term. Therefore, countries with massive heavy oil 

reserve such as Iran would be significant players in the future.  

This paper aims to identify the national and global key factors and driving 

forces which play significant roles in reshaping the Iran’s heavy oil future, 

then presents Iran’s heavy oil export plausible scenarios by 0.0..  

The 02 key factors were extracted using the Delphi method through 

questionnaires and environment scanning based on the STEEP framework 

using quantitative and qualitative methods and mathematical and statistical 

analysis. In the next step, the application of Cross impact analysis identifies 

the 51 driving forces of the Iran’s future heavy oil export using the MicMac 

software. 
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Then based on academic literature and expert panel, 1. variants identified 

for all descriptors. In the next step, 51 consistence and plausible scenarios 

have been chosen using scenario wizard software. At the end, after 

evaluating and endorsing all the 51 scenarios by the expert panel, 1 final 

scenarios named “In the Sanction’s Labyrinth”, “East Without West”, “The 

Great Virus”, “The bond with the World” and “The Lost Opportunities” have 

been written.  

Keywords: Scenario, Heavy Oil, Cross Impact Analysis, Driving Force, 

IRAN 

JEL Classification: Q14, Q14, Q14 
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 چکیده

درصد از تولید  5.01درصد از ذخایر اثبات شده و  51سنگین درحال حاضر نفت

دهد. با توجه به کاهش تدریجی سهم را تشکیل میمایعات هیدروکربوری جهان 

نقش  .0.0سنگین تا افق های متعارف و نفت شیل از کل تولید نفت جهان، نفتنفت

ای در بازار جهانی نفت ایفا خواهد کرد و کشورهای دارنده ذخایر قابل توجه برجسته

وشد کاله حاضر میای برخوردار خواهند بود. مقسنگین نظیر ایران از موقعیت ویژهنفت

با شناسایی عوامل کلیدی و نیروهای پیشران ملی و جهانی، سناریوهای محتمل 

 را ارائه نماید.  .0.0سنگین ایران تا افق صادرات نفت

عامل کلیدی است که به روش پویش محیطی و نظرات  02های این مطالعه شامل داده

در ادامه پس از شناسایی خبرگان طی دو مرحله از طریق پرسشنامه بدست آمد. 

 51،  2تاثیرات متقابل عوامل کلیدی بر یکدیگر و تحلیل آن با نرم افزار میک مک

نند، کسنگین ایران ایفا میتوصیفگر که بیشترین تاثیر را در آینده صادرات نفت

وضعیت برای  .1شناسایی شدند. سپس با تکیه به منابع علمی و نظرات خبرگان، 

                                                           
 
، صاداقت دانشکده در گاز و نفت اقتصاد يدکتر يدانشجو، انیقاسم انیسلم يآقا يدکتر رساله از حاضر مطالعه 1 

 .است شده استخراج یطباطبائ عالمه دانشگاه

2 MicMac software 
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سناریو  51، تعداد  1گردید و با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد توصیفگرها تبیین

ری گذابا سازگاری باال )سناریوهای باورکردنی( بدست آمد که در نهایت پس از صحه

-بدونشرق "، "در هزار توی تحریم"و اعتبارسنجی توسط خبرگان پنج سناریوی 

 تدوین شد. "از دست رفته فرصتهای"و  "پیوند با جهان"، "ویروس بزرگ "،"غرب

 سنگین، تحلیل اثرات متقابل، نیروهای پیشران، ایران: سناریو، نفت واژگان کلیدی

 JEL  :Q05, Q00, Q02طبقه بندی 

 10/10/0010تاریخ پذیرش:     10/10/0010تاریخ بازبینی:     22/10/0010تاریخ دریافت: 

 200 -011، صص  0010،  بهار 01، شماره 00فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1 Scenario Wizard Software 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
ست       سته ا شگرفی در بازارهای جهانی نفت بوقوع پیو طی دو دهه اخیر تحوالت 

تر سماخته اسمت. در   پیچیدهانداز آن را بینی چشمم که ماهیت بازار را دگرگون و پیش

ضه در پی ارتقای فناوری  ، بازیگران 1برداری از منابع نفتی نامتعارفهای بهرهطرف عر

متحده و کانادا به جمع تولیدکنندگان سمممنتی حوزه خاورمیانه،            جدیدی نظیر ایاالت   

جنوبی و آفریقا پیوسممتند. در طرف تقاضمما، قطر منممرف نفت از   اوراسممیا، آمریکای

شورهای   سعه ک سفیک( بویژه       تو سیاپا نادهای نوظهور )حوزه آ صنعتی به اقت یافته و 

 .0.0در ابتدای سمممال   51چین و هند تغییر یافته اسمممت. اگرچه پاندمی کووید          

سرمایه     ساخت و اقبال به  شوک بزرگی به بازارهای انرژی جهان وارد  گذاری میالدی 

ته                 در انرژی یاف ما  ید، ا ندان گرد پذیر دوچ ید جد عات معتبر                        ها های ت طال ی م

دهد که نفت خام همچنان المللی نشممان میآینده پژوهی انجام شممده در سممطن بین 

 BP, Energyایفا خواهد کرد ) .0.0نقش مهمی در سممبد انرژی اولیه جهان تا افق 

Outlook, 0.05 شم سال  (. مطالعات چ حاکی از ایفای نقش   0.51انداز بازار نفت تا 

 ,IEA WEOنگین در سمممبد نفت تولیدی جهان در بلندمدت بود ) سممممحوری نفت 

0.51  .) 

                                                           
 

1 Unconventional Oil 
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در طرف عرضمممه بازار نفت، هرچند رشمممد چشممممگیر تولید نفت شمممیل، جایگاه  

شیل      نفت ست، اما در بلندمدت به دلیل افت تولید نفت  سنگین را به چالش کشیده ا

 سهم آن از کل نفت سنگین، به تدریج  برداری از منابع نفتهای بهرهو توسعه فناوری 

تولیدی افزایش خواهد داشممت که برای کشممورهای دارای ذخایر قابل توجه این نوع  

در طرف تقاضممما، بسمممیاری از    . نفت نظیر ایران از اهمیت زیادی برخوردار اسمممت    

پاالیشگاههای جهان بویژه در اقتنادهای نوظهور نظیر چین و هند طی دو دهه اخیر   

سمت تغییر الگوی پاالیش   شده   خود برای دریافت نفتبه  سنگین متمایل  ند و اهای 

 (. Blazev, Anco S., 0.51این روند در بلندمدت همچنان ادامه خواهد داشت)

باتوجه به پر رنگ شممدن نقش نفت سممنگین در تولید جهانی نفت در بلندمدت و  

، 1قرارداشمممتن ایران در رتبه دوم جهان به لحار برخورداری از ذخایر نفت سمممنگین       

سنگین      ش  صادرات نفت  شران تاثیرگذار بر آینده  سایی عوامل کلیدی و نیروهای پی نا

 از اهمیت حیاتی برخوردار است. .0.0ایران و تدوین سناریوهای محتمل آن در افق 

به دلیل ویژگی ماهوی بازار نفت از حیث برخورداری از عدم اطمینان باال و عدم             

شرکتها و نهادهای معتبر بین بینی دقیق تحوالت آن در بلندامکان پیش لمللی امدت، 

ستقبال زیادی از روش  سناریو برای  های نوین آینده پژوهی نظیر برنامها ریزی بر پایه 

شته شناخت آینده  شتار با     های محتمل در بلندمدت دا ستا، در این نو اند. در همین را

سا   صادرات   ی و نیروهای پیشران دیکل عوامل ییشنا  نینگس  نفتتاثیرگذار بر آینده 

اسممتارا   .0.0ایران، سممناریوهای باورکردنی صممادرات نفت سممنگین ایران در افق  

 گردد.  می

 مروری بر ادبیات موضوع -0

 تعاریف و پیشینه سناریونویسی -0-0

سناریونگاری     ویسنار  سناریوسازی یا   ختنپردا منظور به مشاص  طور به نویسی، 

 ،روش نیا تیمز .اسممت شممده یطراح ندهیآ بودن ریناپذی نیبشیپ و یچندگانگ به

 انتااب نیهمچن و امروز با متفاوت اریبسممم درازمدت یهاندهیآ شمممناخت ییتوانا

 . است شناخت نیا هیپا بر ییراهبردها

                                                           
 

5 Unconventional Petroleum Geology, (2112), p 953 
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پژوهی  ای آیندهسمممناریو یک توصمممیض از وضمممعیت آینده و یکی از مفاهیم پایه    

یک روش موثر برای شرکتها و موسسات      1(. سناریونویسی  , 5115Schoemakerاست) 

های ممکن اسممت.                      المللی در جهت آماده شممدن برای مواجهه با آیندهصمماحبنام بین

(Mietzner and Reger,0..1     ضعیت آینده شرح و سناریوها  دهند و در را ارائه می(. 

ایجاد و ترسممیم راهی که ما را از دنیای کنونی بسمموی آینده مورد نظر می برد، نقش  

 .(Pillkahn, 0..8)کنندکلیدی ایفا می

رویدادهای   از ایمجموعه"را  سمممناریو (Kahn H., A.J. Wiener, 5112کاهن )

 علّی رویدادهای از زنجیره یک سازی  شفاف  منظور به و دارند قرار آینده در که فرضی 

 است. از دیدگاه گادت  کرده تعریض "اند آنها ساخته شده   درباره گیری تنمیم  نقاط و

(Godet ,0...سناریوها ،) که هستند رویدادها از ایدوره و آینده وضعیت از توصیفی 

 بردارد.  گام آینده وضعیت به فعلی وضعیت از دهندمی فرد اجازه به

  وزارت توسط  .511 دهه در دوم جهانی جنگ از بعد بار نیناست  نویسی سناریو 

-دفاعی باش در ریزیهبرنام برای روشممی عنوان به 2رند سممسممهؤم در کایآمر دفاع

 5111تا  5118های در سممال 3مؤسممسممق تحقیقاتی اسممتنفورد . شممد مطرح نظامی

یاالت           روش ظام آموزش و پرورش ا بارظ ن ها در ناریو ناگونی را برای خلق سممم های گو

به ریاست  ریزی شرکت شل   گروه برنامه.512در دهه بکار برد.  ...0متحده تا سال 

سناریو افزود.  واک ابعاد جدیدی به برنامه پیر س    ریزی بر پایه  شنا ستند با  ایی  آنها توان

و عزم کشممورهای عرب و مسمملمان ع ممو    ذخایر نفت آمریکاروندهایی نظیر کاهش 

اوپک برای مقابله با اسمممرائیل، دو سمممناریو برای آینده بازار نفت طراحی کنند. این            

که به شممش برابر شممدن قیمت نفت  5121سممال  در شمموک نفتی اکتبرسممناریوها  

شرکت امکان داد تا موفق به ارتقای جایگاه خود    از رتبه هفتم در بینانجامید به این 

کت   حار سممموددهی             شمممر به اول از ل ندازه و رت حار ا به دوم از ل به رت های نفتی 

 .(Jefferson,0.50شود)

دهد که تقریباً نیمی از تعاریض موجود، از مرور ادبیات سممناریو نویسممی نشممان می

اند. لذا افزایش اخیر در ادبیات علمی سممناریونویسممی به بعد ارائه شممده 5112سممال 

 (.  (Linneman, Klein,5121 روش است حاکی از توسعه و تکامل این

                                                           
 

1 Scenario Building 

2 RAND corporation 

9   SRI 
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 به لحاظ تکنیکی طبقه بندی مکاتب سناریونویسی-0-2

سی ازنظر تکنیکی عبارتند از: مکتر منطق    سناریونوی مکتر   ، 1شهودی  مکاتر 

 .(,5118Huss et al)3نگرآینده و مکتر فرانسوی 2احتمالی شده تعدیل روندهای

 شهودی الف( مکتب منطق

 پیشنهاد  کان هرمان توسط  موسسه رند   در .511 دهه در شهودی  منطق رویکرد

 استفاده  مورد شل  داچ رویال در شرکت  او همکاران و واک پیر توسط  رویکرد شد. این 

نابراین، (Wack ,5181گرفت  قرار یک  (. ب  به  "شمممل رویکرد" عنوان به  از این تکن

 تنمیمات  که است فرض استوار   این بر شهودی  منطق رویکرد یاد می شود.  سناریوها 

ساس  تجاری نادی،  عوامل میان روابط از ایپیچیده مجموعه برا سی،    اقت  فنی، سیا

 المللیتحقیقات بین موسسه شناسی شوند. روشاتااذ می محیطی زیست اجتماعی و

 (.(Huss and Honton , 5182 گیرد می استنفورد، نیز در این مکتر قرار

 احتمالی شده اصالح روندهای ب( مکتب

شه   Bishop)دارد آمریکا موسسه رند   در 0گوردون و هلمر کار در این رویکرد، ری

)0..2and Collins, .سی   روش پایه بر مکتر، این   1(TIA)روند  اثرات تحلیل هایشنا

  CIAمدل  توسعه  برای اساسی   اصل  است. شده  تشکیل  (CIA)1متقابل اثرات تحلیل و

 غیر کلیدی سایر رویدادهای  وقوع به توجه بدون رویداد یک بینیپیش که بود این

 عوامل کلیدی میزان متقابل روابط یافتن برای متقابل اثرات تحلیل اسممت. واقعی

 .  (Gordon,5110)شودمی استفاده گذار تاثیر

 La prospectiveنگر یا  فرانسوی : آینده ج( مکتب

 نقشی  4ای فرانسهمنطقه توسعه و ریزیبرنامه دولتی موسسه .512 دهه اواخر در

 از هنجاریو ایده آل سناریوهایی  رویکرد، این. کرد ایفارویکرد  این حیاتی برای توسعه 

                                                           
 

1 Intuitive logics methodology 

2 Probabilistic modified trends methodology 

1 French school- La prospective methodology 

0 Olaf Helmer and Ted Gordon 

5   Trend Impact Analysis 

6 Cross Impact Analysis 

2  DATAR 
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ریزی در باش عمومی اسمممتفاده  رویکرد، اغلر برای برنامه    سمممازد. از اینمی آینده 

کرد و  اجرا فرانسه  ملی مؤسسات   برای را بسیاری  سناریویی  هایپروژه شود. گودت می

 د.  نگر شهرت یافتنابزارهای تولید شده توسط وی تحت عنوان مکتر فرانسوی آینده

 پیشینه پژوهش -2

 مطالعات انجام شده در داخل از کشور

سناریوهای آینده   "گروه اصلی شامل    0توان در مطالعات انجام شده داخلی را می 

 بندی کرد.دسته "سناریوهای تولید، منرف، صادرات و بهای نفت  "و  "انرژی ایران

ژوهی در حوزه انرژی و ارزیابی  پآینده"در مقاله  (5115)همکاران و یچهارسمموق 

ستفاده از برنامه    شور با ا سناریو، راهبردهای مدیریت انرژی ک  تیقطع عدم سه  ریزی 

  جذب" ،"یالمللنیب بازارهای بر حاکم  روندهای   و کشمممور یخارج  اسمممتی سممم"

  مقابل در مقررات و نیقوان وضممع" و "یخارج وی داخل یخنمموصمم ناذارگهیسممرما

سا   را انرژی تیریمد نهیزم در "یطیمح ست یز مااطرات ساس  بر و ییشنا  ریترک ا

ستارا   را "ییخودکفا" و "رکود" ،"ساالر  فن" ویسنار  سه  هاتیقطع عدم نیا   ا

سعه  کالن راهبردهای آنها مبنای بر ونموده   قانون 511 ماده   بند)انرژی باش تو

 همه که دهدیم نشممان جینتا .اندداده قرار یابیارز مورد را( توسممعه چهارم برنامه

  رساال  فن ویسنار  در صرفا   و داشت  خواهند یفیضع  عملکرد رکود ویسنار  در راهبردها

ست   هب راهبردها، مجدد و تدوین بازنگری بنابراین .شوند یم ظاهر قوی راهبردها که ا

 است. ضروری کشور انرژی در بهینه مدیریت منظور

سوق  شم    "در مقاله  (0.51)همکاران و یچهار سناریوهای انرژی ایران در یک چ

گیری آینده  های تجدیدپذیر در شمممکل     با تاکید بر جایگاه انرژی      ،4"سممماله  .0انداز  

های تجدیدپذیر در بازارهای انرژی جهان، ضمن تشرین قابلیتهای باالی توسعه انرژی   

راه  "حت عناوین سممناریو  ت 0ریزی بر پایه سممناریو،ایران، با اسممتفاده از روش برنامه

سازی   "، "سبز  ستاندارد سیلی "، "ا برای آینده انرژی "یارانه غیر هدفمند"و  "انرژی ف

 ایران ترسیم کرده است. 
تحلیل ظرفیت صادرات نفت  "( تحت عنوان 0.55در مطالعه آزادی و یارمحمد ) 

افزایش ، شممرایط تولید نفت خامکشممور و تقاضممای انرژی ، پس از بررسممی "خام ایران

                                                           
 

1 Iran’s energy scenarios on a 21-year vision 
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شده      مور سبه  صادرات محا سطن  ست.  د نیاز تولید برای حفظ  سی،  ا   آیندهدر این برر

 .استشده ارائهصادرات نفت در ایران در سه سناریو خوش بینانه، مرجع و بدبینانه 

آینده نفت ایران و پیامدهای  "( در مطالعه خود با عنوان 0.51آزادی و همکاران )

نادی آن  ضعیت آتی تولید   "اقت سی و صادرات نفت خام ایران و درآمدهای    ، به برر و 

 چهار  ابتدا ، نفتی میدان  18این مطالعه با درنظر گرفتن     حاصمممل آن پرداختند. در  

 بهره ،افت تولید ساالنه  نرخشامل   ایران خام نفت تولید ظرفیت بر تأثیرگذار پارامتر

شد  و چاه دیجد یور بهره    نیانگیم انهیسال  کاهش ،جدید های چاه وری تولید  ر

شی  خام نفت سپس ظرفیت تولید طبیع گاز تزریق از نا در  ایران خام نفت ی تعیین و 

به بیش از  ایران خام نفت تولید ظرفیتطبق نتایج این مطالعه  شد.  ارائهچهار سناریو  

 افزایش و سپس روند آن کاهشی خواهد بود. .0.1 سال تا میلیون بشکه در روز 000

گیری از روش سمممناریونویسمممی، به ترسمممیم    با بهره ( 0.52پور و دیگران )علی

نده  تدا              آی له اب قا ند. در این م فت ایران در پسممما برجام پرداخت ید ن مل تول های محت

سازوکار  مولفه ستفاده از        STEEPهای تاثیرگذار با کمک  سپس با ا شدند.  سایی  شنا

مک             CIAروش  یک  با کمک نرم افزار م مل پیشمممران  یدی، عوا مل کل یان عوا از م

(، FCM) 4گیری از تکنیک نقشممه شممناختی فازیسممتارا  شممدند. در خاتمه با بهرها

 چهار سناریو ارائه شدند.   
سناریوی بدبینانه      ساس نتایج این بررسی، تنها در  (  Dark down the road)بر ا

یه         یل عدم جذب سمممرما عدم بهبود در روابط ایران و غرب و     به دل خارجی،  گذاری 

 رخی کشورهای شرق آسیا ، روند تولید نزولی خواهد بود.  های محدود با بهمکاری

روند تولید رشممد اندکی دارد که  (Superego meets stability)در سممناریوی 

مبتنی بر همکاری با شمرکتهای نفتی مطرح شمرق آسمیاسمت. در این سمناریو تحول      

ین شممود و در عخاصممی در روابط ایران با شممرکتهای اروپایی و امریکایی حاصممل نمی

 حال ثبات نسبی در روابط خارجی ایران با غرب برقرار است. 

( تنش جدی میان ایران و کشمممورهای غربی  Fatigued horseدر سمممناریوی )

وجود ندارد اما عمدتا به دلیل عدم ثبات الزم در منطقه خاورمیانه بهای نفت افزایش               

جربه بیشممتری را تیافته و روند تولید نفت ایران نسممبت به سممناریوی قبلی افزایش  

کند که ای را ترسممیم می( آیندهAfter the stormکند. در نهایت سممناریوی )می

گذاری در باش المللی وارد ایران شممده و اقدام به سممرمایههمه شممرکتهای نفتی بین
                                                           

 
1 Fuzzy Cognitive Map 
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ا ای رکنند، در این سممناریو روند تولید رشممد قابل مالحظه باالدسممتی نفت ایران می

 کند.تجربه می

( در مقاله خود در مرحله ناسممت به شممناسممایی کالن    5111همکاران ) رهبر و

روندهای تاثیرگذار بر آینده بازار جهانی نفت و بطور مشممماص قیمت نفت پرداختند. 

ست  روش دلفی روش با که بود عامل 18 شامل  مقاله این هایداده  دو طی و آمد بد

صلی  عوامل مرحله شاص،  ا صالح  م  طریق از شاص و م عامل .0 نهایت در شد.  ا

 شد.  تحلیل هاداده مک میک افزار نرم با و آوریجمع آنها متقابل تأثیرات پرسشنامه،  

شران  عامل 1 سرانجام  شترین  دارای پی ضعیت  00 خام با نفت آتی بهای بر تاثیر بی  و

آینده   1121گردید. سپس با کمک نرم افزار سناریو ویزارد از میان    شناسایی   محتمل

 تحت عناوین نهنگ .505 افق تا نفت برای بهای باورکردنی سممناریویممکن چهار 

سانه  و الدورادو سرزمین  نینو، ال طوفان آبی، صیفی  صورت  به برادر سه  اف  ارائه تو

 .گردید

 مطالعات انجام شده در خارج از کشور

 Shellدر مطالعه خود سممناریوی جدیدی تحت عنوان  5(0.58شممرکت شممل )

Sky      شبینانه با فروض ماتلفی چون اجرایی سیار خو سناریوی ب را ارائه کرد که یک 

شدن توافق پاریس، رشد قابل توجه انرژی های تجدیدپذیر، رشد فناوری های ذخیره   

سترده بین المللی و ...         شمگیر کارایی انرژی، همکاری های گ شد چ سازی انرژی و ر

که از نوع   Blueprintو  Scrambleاسمممت. این سمممناریو برخالف دو سمممناریوی    

ضای            سناریو مقدار تقا ست. در این  سناریوی هنجاری ا شافی بودند، ماهیتًا یک  اکت

  Blueprintو  Scrambleکمتر از دو سمممناریوی  .0.0جهانی انرژی برای سمممال 

و باالتر از سممناریوی توسممعه پایدار    STEPSپیشممین خود، پایین تر از سممناریوی  

(SDS آژانس بین المللی )  انرژی و کمتر از سممناریوهای مرجع اگزان موبیل و بی پی

 است. 

  هپای بر ریزیبرنامه از استفاده مزایای "عنوان با خود بررسی در( 0.52) 0بندیکت

سعه  در سناریو  ستفاده  منافع ،"انرژی باش تو  در ویسنار  بر یمبتن یزیر برنامه از ا

نم  ست یس  از اعم یانرژ باش یها یریگ میت  یطراح ای و ندهایفرآ ضیتعر ،یگذارا

                                                           
 

1 Shell, Sky Scenario, (2112) 

2 Benedict, Barry A., 
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ست  شمرده  بر را محتمل یوهایسنار  یمبنا بر آنها ساس  بر ا   تعداد ،یو یهاافتهی ا

  حوزه رد اما است، شیافزا به رو کنند یم استفاده ابزار نیا از که یالمللنیب یشرکتها

ستراتژ  نیتدو ستگذار یس  یها نهاد و کالن سطوح  در نظارت و یا  تاکنون چندان یا

 . است نگرفته قرار توجه مورد دیبا که آنچنان روش نیا

نار  س  به خود مطالعه در( 0.51) 5هولز و یان   یبازارها محتمل یهاندهیآ میتر

 یروشها  از استفاده  با 0.11 افق در یجهان یاستگذار یس  و هوا و آب راتییتغ ،یانرژ

  یافتن برای STEMPLE+0 سممازوکار از بررسممی این در. پرداختند یفیک -یکم

شهای و از  کلیدی عوامل شهای  و خبرگان پنل نظیر کیفی رو ی طراحی برا کمی رو

 .  سناریوها استفاده شد

( در بررسممی خود به وضممعیت بازار گاز شممیل در چین و  0.50) 3یونا و ییشممنگ

ستفاده از روش برنامه     سعه این باش با ا سناریو و مدل   سناریوهای احتمالی تو ریزی 

( در مقاله خود آثار احتمالی 0.51) 1پرداختند. ماتسوموتو و وودوریسنیروی پورتر  1

سناریوهای           صادرکننده نفت را در  صلی  شورهای ا سعه منابع نفت نامتعارف بر ک تو

( به بررسممی نقش و جایگاه  0.51) 5ماتلض مورد بررسممی قرار دادند. گیلن و دیگران

اقتنممماد کم کربن پرداخته و   های تجدیدپذیر در گذار جامعه جهانی به دوران         انرژی

  اند.رو در بلندمدت را ارائه کرده سناریوهای محتمل پیش
در مطالعه خود نقش و جایگاه ونزوئال در تولید نفت        (0.51) 6گرانید و دسمممنا 

در  اند.های آینده را مورد بررسمممی قرار دادهفوق سمممنگین و سمممنگین جهان در دهه

نقش نفت سنگین در بازار جهانی نفت و اقبال ( بر 0.50) 4بررسی سانتوس و دیگران  

برداری از گذاری در توسمممعه و بهرهالمللی به سمممرمایههای نفتی ملی و بینشمممرکت

میادین نفت سممنگین برای جبران افت تولید نفت متعارف تاکید شممده اسممت. در این 

 نمقاله ضمن مقایسه حجم ذخایر نفت متعارف و نامتعارف و میزان ذخایر نفت سنگی 

                                                           
 

1 Ansari, A and F, Holz (2121) 

2 Social, Technological, Economic, Military (Security), Political, Environmental, 

and Cultural Framework 

1 Yunna, Yisheng (2112) 

2 Matsumoto, Voudouris (2115) 

5 D.Gielen, et al. 

6 De Sena, M. F. M., et al. (2119) 

2 Santos, R. G. et al., (2112) 
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های انواع نفتهای نامتعارف و مواد تشممکیل و بیتومن در مناطق ماتلض جهان، ویژگی

 دهنده نفت سنگین مورد بررسی قرار گرفت. 
در مقاله خود به بررسمممی میزان ذخایر نفت نامتعارف           4(0.51دیگران ) و وانگ 

سناریوی حداکثری با فر     شور در دو   ضچین و چشم انداز تولید نفت نامتعارف این ک

سیدن         سناریوی به تولید ر ستحنال از لحار فنی و  ساس کل ذخایر قابل ا تولید بر ا

  باشی از ذخایر قابل استحنال )سناریوی حداقلی( پرداختند.
نات انواع         4( 0.51) هانگ جون و دیگران شا سه م ضمن مقای در مطالعه خود 

چهار نوع نفت های متعارف و نامتعارف به بررسممی حجم ذخایر نفت نامتعارف از نفت

های نفتی یا بیتومن و نفت کروژن در مناطق ماتلض جهان شیل، نفت سنگین، ماسه   

ساس یافته    شورهای دارنده ذخایر عمده پرداختند. بر ا سی، آمریکای  و ک های این برر

جنوبی، آمریکای شمممالی، خاورمیانه و آسممیا عمده ذخایر نفت سممنگین جهان را در  

ه و کانادا در آمریکای شمممالی، ایران، عراق و عربسممتان در  اختیار دارند. ایاالت متحد

 خاورمیانه دارای ذخایر قابل توجهی هستند.  

( معطوف به بررسممی دورنمای تولید 0.58)  3مطالعه کاپوسممتین و گروشممونکو 

است.   در این بررسی بر اهمیت رو به رشد  .0.0های نامتعارف در جهان تا افق نفت

ست.      نفتهای نامتعارف در ب شاره شده ا لندمدت برای تامین امنیت عرضه نفت جهان ا

شترین نقش در       سنگین به ترتیر از بی شیل و نفت  ساس نتایج این مطالعه، نفت  بر ا

 های نامتعارف در بلندمدت برخوردارند. کل عرضه نفت

شان می    دهد تاکنون آینده نفت سنگین به  بررسی مطالعات انجام شده در ایران ن

اش تعیین کننده از ذخایر هیدروکربوری کشور با رویکرد سناریو نویسی عنوان یک ب

شور         صورت گرفته در خار  از ک ست. از مجموع مطالعات  سی قرار نگرفته ا مورد برر

نیز تنها در برخی از آنها دورنمای تولید نفت سمممنگین در ونزوئال و چین مورد توجه        

 است.قرار گرفته که در آنها روش تحقیق متفاوت بوده 

  روش پژوهش:-0

 مرحله زیر تعریض شده است. 1روش شناسی این مقاله در 

                                                           
 

5 J. Wang et al. (2115) 

2 Hongjun, W. et al., (2116) 

9 Nikita O. Kapustin, Dmitry A. Grushevenko (2112) 
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 شناسی مقاله: خالصه روش1شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 : پویش محیطی و شناسایی روندهای کلیدی    0مرحله 

شامل روندهایی می  سایر    روندهای کلیدی،  شود که باالترین اثرگذاری را در بین 

سناریو دارند.      صلی  سا   یبراروندها بر موضوع ا ع  از انتااب مناب روندها دییو تأ ییشنا

صورت پرسشنامه در     مطالعاتی از طریق پیمایش کتاباانه ای، اخذ نظرات خبرگان به 

ستاندارد  شکیل  STEEP 1چارچوب ا ستاندارد     2پانل خبره، ت ساس ا به روش دلفی برا

ECA ( و اجرای پانل و شناسایی عوامل کلیدیKey Factor.استفاده شده است ) 

سایی    2مرحله  شنا شران  0نیروهای :  صیفگرها  و  پی  لیتشممک در (Di) تو

سا    سیماتر شنا ستفاده   Mic-Macاز نرم افزار  شران یپ یروهاین ییاثر متقابل و  ا

 زانی. سپس مردیگیقرار م ینرم افزار اثر متقابل روندها مورد بررس نیشده است. در ا

 . ردیگیقرار م اریدر اخت یبودن آنها به عنوان خروج شرانیروندها و پ یوابستگ

 
 
 
 

                                                           
 

1 Social, Technological, Economic, Environmental, Political Analysis 

2 Expert Panel    

 تاثیر پذیری و بیشترین تاثیرگذاری را دارندآن دسته از عوامل کلیدی که کمترین  9
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 : تعیین روابط بین متغیرها 0شکل

 

   شرانیپ یروندها در یسازگار ییشناسا:  0 مرحله

هر یک از نیروهای پیشممران تبیین می   1در این مرحله، ناسممت متغیرهای حالت

توسممط نرم افزار سممناریو ویزارد   0شممود. برای این منظور از روش ماتریس اثر متوازن

ست. نرم        شده ا ستفاده  سازگار ا سناریوهای   سال  در ویزارد سناریو  افزار برای یافتن 

شگاه  در 8..0 شتوتگارت  دان سط  آلمان، ا ست   شده  طراحی ویمر ولفگانگ دکتر تو ا

(Weimer-Jehle, 0..8  .) 

ضممروری اسممت تا نحوه و   متقابل اثرات ماتریس در این مرحله به منظور تشممکیل

شنامه       س شدت تاثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر با کمک کمیته راهبری از طریق پر

صیفگرها بر یکدیگر به طور دو به          شنامه، نوع اثر هریک از تو س شود. در پر سایی  شنا

تواند دارای هر توصممیفگر بر دیگری می CIBگیرد. در روش میدو مورد بررسممی قرار 

 اثر مثبت )تقویت کننده(، اثر منفی )محدود کننده( و یا بدون تاثیر باشد.  

 

 
 

                                                           
 

1   Variants (Vi) 

2 Cross Impact Balance 
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 : استخراج منطق سناریو 0مرحله 

 نیب یسممازگار براسمماس کار نیا متوازن اثر لیتحل روش در نکهیا به توجه با

ه ک ییهاریترک تیدر نها رد،یگیصممورت م فگرهایتوصمم ریماتلض و ترک یهاحالت

 .  باشندیم یبردارقابل بهره وهایسنار یسازگار هستند به عنوان منطق اصل

 : سناریونگاری 5مرحله 

شیوه   "ماتریس اثرات متقابل"در این مرحله  CIBبه 
شکیل می  1 شود و با وارد  ت

سمممازگاری که شمممامل      افزار سمممناریو ویزارد، سمممناریوهای    نمودن این مدل به نرم  

 شوند.  اند تدوین میهایی از آیندهتوصیض

 وضعیت بازار جهانی نفت سنگین و جایگاه ایران-0
نفت خام از لحار میزان سولفور به نفت خام شیرین )سولفور کم( و ترش)سولفور 

سمنگین،  به انواع فوق سمبک، سمبک، متوسمط یا نیمه    APIزیاد( و از لحار شماخص  

سممنگین و همچنین به دو دسممته کلی متعارف و نامتعارف تقسممیم   سممنگین و فوق

 .  0شودمی

ساس تعریض آژانس بین  شرکتهای معتبر   1آمریکا نفت المللی انرژی، انجمنبرا و 

موبیل، نفت متعارف ترکیبی هیدروکربنی اسممت که در المللی نظیر توتال و اگزانبین

ست و نفت نا       شکل مایع ا سطن زمین به  سته از نفت  شرایط معمول  متعارف به آن د

مرسمموم، تولید شممده و بدون گرما  های پیچیده و غیرشممود که با تکنیکها اطالق می

ستارا  نمود دادن یا رقیق کردن نمی هایی با  . از دیدگاه این مراجع نفت4توان آن را ا

API  1 110، چگالی بیشتر از  00زیرKg/m   5و ویسکوزیته باالتر از.. Cp   نامتعارف

 . 5نظر گرفته می شوند در

 آن بین API که شود می اطالق نفتی به سنگین این مراجع، نفت بندیطبقه طبق

تا   ..5و ویسممکوزیته در محدوده  1Kg/m ...5تا  110، دامنه چگالی  0001 تا .5

5....Cp   سنگین دارای ویژگی فوق نیازمند   باش عمده نفت "عموما 1.داشته باشد

                                                           
 

1 Cross Impact Ballance 

2  Clark, M.W., et al., 2112, p 915 

9 American Petroleum Institute 

2. IEA, WEO, 2111 2  

5 K. Guo et al. (2116) 

6 Færgestad, Schlumberger (2116) 
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شهای غیر    ستفاده از رو ستارا  همانند نفت فوق   ا سوم و پیچیده برای ا ،  5سنگین مر

سه  سوب می    0و نفت کروژن 3شیل ، نفت0نفتی یا بیتومن هایما بوده و نامتعارف مح

سوم     به 00 نزدیک به APIسنگین دارای  شوند. اما باش اندکی از نفت  شهای مر رو

 نیز قابل تولید می باشند و از این لحار می توان این باش محدود را متعارف نامید.  

قابل اسممتحنممال و   ذخایر مایعات هیدروکربوری کل از درصممد 02 نفت سممنگین

باتوجه به داده  .1دهددرصد از تولید مایعات هیدروکربوری جهان را تشکیل می   5.01

یارد تن ذخایر نفت سمممنگین جهان،       1108کل  های مراجع علمی معتبر، از    15میل

ست.      شده ا صد آن در منطقه آمریکای جنوبی واقع  خاورمیانه در رتبه دوم ذخایر  در

سمممنگین قرار دارد که باش عمده آن در منطقه مشمممترک مرزی ایران عراق در نفت

 غرب کارون و باشی نیز در منطقه مشترک میان کویت و عربستان واقع شده است.  
 

 سنگین در مناطق مختلف جهان )میلیارد تن(: پراكندگی جغرافیایی ذخایر نفت1جدول 

 نام منطقه
آمریکاي 

 جنوبی 
 خاورمیانه

آمریکاي 
 شمالی

جنوب 
و 

شرق 
 آسیا

روسیه 
و 

آسیاي 
 مرکزي 

 اروپا اآفریق
کل 
 جهان

میزان 
 ذخایر

4.204 11805 5305 4408 2.03 1.01 404 458 

سهم از 
جهان 

 )درصد(
4102 18 801 408 3 104 101 1.. 

Source: Unconventional Petroleum Geology, (0212), p 953 

 
ستان    .5 شور ونزوئال، ایران، کانادا، عراق، ایاالت متحده، عرب سعودی، مکزیک،   ک

سنگین می    سیه، چین و برزیل به ترتیر دارای باالترین مقدار ذخایر نفت  شند و  برو ا

درصد است و دیگر کشورها     10آنها از ذخایر نفت سنگین جهان حدود  مجموع سهم  

دهند. آنگوال، اکوادور، قزاقسممتان و درصممد باقیمانده را تشممکیل می  1مجموعاً حدود 

                                                           
 

1 Extra-heavy oil (Bitumen) 

2 Oil sands 

9 Tight oil 

2 Kerogen oil (Oil shale) 

5 USGS, DOE & BP, (2121) 
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روند. باش عمده  اندونزی از دیگر دارندگان ذخایر نفت سممنگین جهان به شمممار می 

د سنگین جهان را در اختیار دار تتنهایی نیمی از ذخایر نف سنگین ونزوئال که به نفت

 از نوع نامتعارف است.

 
 سنگین در جهان: كشورهای دارنده بیشترین ذخایر نفت0جدول 

نام 
 منطقه

 عراق کانادا ایران ونزوئال
ایاالت 
 متحده

عربستان 
 سعودي

 برزیل چین  روسیه  مکزیک
سایر 

 کشورها

میزان 
 ذخایر

)میلیارد 
 بشکه(

244 42 34 32 28 22 2. 12 1. 4 28 

سهم از 
 جهان

 )درصد(
5102 804 4 404 508 404 401 205 2 102 508 

 ماخذ : گردآوری شده از منابع مختلف

 

میلیون بشممکه در روز  1208که معادل  0.51از کل عرضممه نفت جهان در سممال 

میلیون  5.01های متعارف، میلیون بشمممکه در روز مربوط به نفت 1002بوده اسمممت، 

میلیون بشکه در   102میلیون بشکه در روز نفت شیل،    202سنگین،  نفت بشکه در روز 

شکه در روز   5800سنگین و بیتومن،  روز فوق شکه در   NGL ،.08میلیون ب میلیون ب

 ,ENIمیلیون بشکه در روز ناشی از فرآیندهای پاالیشی بوده است ) 001روز کروژن و 

0.0. .) 

سی داده    ساس برر شرکت انی بر ا سهم از تولید جهانی     1های آماری  شترین  ، بی

و  1201سمممنگین به ترتیر مربوط به آمریکای شممممالی و جنوبی و خاورمیانه با      نفت 

ست. کانادا، عراق، مکزیک، برزیل، کلمبیا، چین، اکوادور، ایاالت متحده     5200 درصد ا

درصد تولید این نفت   81باشند و  سنگین جهان می و آنگوال تولیدکنندگان اصلی نفت 

 (.1ا در اختیار دارند )شکل ر

 

 

 

 

 
                                                           

 
1  ENI 
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 )هزاربشکه در روز(.  تولیدكنندگان مهم نفت سنگین جهان طی دو دهه اخیر 9شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 منبع: محاسبات پژوهش بر اساس گزارش سالهای مختلف شركت انی 

 

هزار  5111سممنگین خاورمیانه با تولید  کننده کنونی نفتعراق مهمترین عرضممه 

شکه در روز  ست. ایران با وجود دارا بودن ذخایر نفت  ب شتر از عراق، تنها    ا سنگین بی

سنگین تولید کرده است. حوزه آسیا و آفریقا به ترتیر با     هزار بشکه در روز نفت  .51

سیه و    های بعد قرار دارند. تولید نفتمحوریت چین و آنگوال در رتبه سنگین اروپا، رو

 (. .ENI, 0.0باشد )آسیای مرکزی نیز در سطن پایینی می

درصممد از کل ذخایر اثبات  02اسمماس تعاریض مراجع معتبر بین المللی، حدود  بر

ین سنگ شده مایعات هیدروکربروی ایران از نوع نفت سنگین است. درحال حاضر نفت    

سط دارای   سولفور   .0معادل  APIتولیدی از میادین ایران به طور متو صد   101و  در

ولید دهد، ظرفیت تجامع توسعه میادین نفتی کشور نشان می   باشد. بررسی برنامه   می

 508سممنگین کشممور در صممورت توسممعه کامل در بلندمدت در حدود   از ماازن نفت

 میلیون بشکه در روز است )یافته های پژوهش(.  
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 نتایج پژوهش -5

 معرفی پانل خبره

صاحبنظران حوزه  .0پانل خبره این پژوهش  ژئوپلتیک های اقتناد انرژی،  نفر از 

دسمت صمنعت نفت، کارشمناسمان حوزه     انرژی، متانمنمان باش باالدسمت و پایین   

زیسممت و مسممایل اجتماعی شممامل اسمماتید دانشممگاه، مدیران و کارشممناسممان   محیط

تن از اع ای   .1باشند.  المللی انرژی میهای دولتی و غیردولتی و مجامع بینسازمان 

 باشند.  ی مدرک کارشناسی ارشد میپانل دارای مدرک دکتری و مابقی آنها دارا

عاً       نابع ماتلض مجمو عه پس از بررسمممی م طال مل در پنج حوزه    .1در این م عا

اجتماعی، فناوری، زیست محیطی، اقتنادی و سیاسی شناسایی شد و پس از بررسی         

شکل از     سط کمیته راهبری که مت شد،     2تو عامل جهت  00نفر از اع ای پانل می با

ه در قالر پرسممشممنامه تعیین شممد. پرسممشممنامه اول طی دو مرحله  ارائه به پانل خبر

صالح و نهایتا  پرسش طراحی و برای تعیین عوامل کلیدی برای اع ای پانل     22با " ا

 ارسال شد.  

 نتایج پرسشنامه ها 

طراحی شده    1بریگز-مایرز شانیت   آزمونپرسشنامه این پژوهش براساس روش    

بان ها به دلیل تمایل داوطلاست. پاسخ  شانیتی  تیپ هایمبتنی بر تئوری است که 

ضوعات از طیض   ست         نمره .5تا  5به طرح کمی مو ساهای بد ست. پا شده ا بندی 

مورد تحلیل قرار گرفت و بر اسمماس متوسممط امتیازات  SPSSآمده براسمماس نرم افزار 

شده،       سش  ست آمده برای عوامل پر سایی      02بد شنا عامل به عنوان عوامل کلیدی 

 شدند.

 شناسایی نیروهای پیشران نتایج نرم افزار میک مک

عامل کلیدی بر     02سمممپس نظرات پانل خبره در خنمممون میزان تاثیرگذاری      

د.  مک وارد گردییکدیگر در چارچوب تحلیل اثرات متقابل دریافت و در نرم افزار میک

ت به صور  2وابستگی مستقیم   –مک در قالر نقشه تاثیرگذاری خروجی نرم افزار میک

                                                           
 

1  Myers-Briggs Type Indicator 

2  Direct Influence/ Dependance Map 
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ست. عوامل کلیدی که در ربع         شده ا شان داده  گیرند در واقع قرار می 5شکل زیر ن

بیشمممترین تاثیرگذاری بر سمممایر عوامل و کمترین تاثیرپذیری را دارند و به عنوان          

 شوند.نیروهای پیشران شناخته می

باال                 پذیری  تاثیر مان  باال و همز گذاری  تاثیر با  مل  نده عوا ربع دوم هم در برگیر

نگاری، به دلیل نقش مکمل و اشمممند. از دیدگاه برخی صممماحبنظران حوزه آیندهبمی

نده        مل در ترسمممیم آی نای این عوا بل اعت مل نیز عالوه بر       قا های محتمل، از این عوا

 توان استفاده کرد.  نیروهای پیشران در مرحله تدوین سناریو می
 

 تاثیرپذیری -ثیرگذاریها در محور تا . نقشه پراكندگی عوامل و جایگاه آن0شکل 

مولفه پیوندی یا   1نیروی پیشممران و  50نتایج بدسممت آمده حاکی از شممناسممایی 

 شناسایی شده عبارتند از : 5نیروهای پیشران 50مکمل بوده است.

برداری از نفت سمنگین در سمطن جهان،   های بهرهرشمد جمعیت، توسمعه فناوری  

سنگین، رشد نیروی کار ماهر،    های توسعه باالدستی   دسترسی ایران به فناوری   نفت 

گذاری در زیرسممماختهای انرژی، نرخ رشمممد تولید ناخالص داخلی        میزان سمممرمایه  

اقتنممادهای نوظهور بویژه چین و هند، قیمت نفت، رشممد کارایی انرژی، رشممد تولید  

وع المللی یا شممینفت شممیل و تحریم ایران، شمموکهای جهانی نظیر بحرانهای مالی بین

 اگیر، ثبات سیاسی کشورهای صادرکننده نفت.بیماریهای فر

                                                           
 

1 Driving force 
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 شناسایی شده نیز عبارتند از :  5عامل پیوندی یا مکمل 1

های صممرفه جویی انرژی، دسممترسممی ایران به   الگوی منممرف، توسممعه فناوری 

های پاالیش نفت سممنگین، سممیاسممت کشممورهای تولیدکننده نفت سممنگین،  فناوری

 ی به مدیریت انتشار کربن. مالحظات زیست محیطی و تعهد جامعه جهان

 شناخت حاالت محتمل نیروهای پیشران  

شارکت پانل خبره این پژوهش،   شران و    50حالت ماتلض برای  01با م نیروی پی

حالت ماتلض برای    11عامل کلیدی مکمل و در مجموع      1حالت ماتلض برای    52

 تبیین گردید.   5توصیفگرها به شرح جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

5 Relay Factor 
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های احتمالی آینده عوامل كلیدی ) نیروهای پیشران و عوامل  : مجموع حاالت یا وضعیت 9جدول 

 مکمل(

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش هایمنبع: یافته 
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تهیه و در اختیار  0مجدداً پرسشنامه    11*11با طراحی وضعیتها و تهیه ماتریس  

 11یک از وضممعیتهای اگر هر"سمموال که پانل خبره قرار گرفت. خبرگان با طرح این 

به  "گانه اتفاق بیفتد چه تاثیری بر وقوع و یا عدم وقوع سایر وضعیتها خواهد داشت؟   

ساز، بی         سه ویژگی توانمند ساس  شنامه برا س ساز اقدام  تکمیل پر تاثیر و محدودیت 

بر  + میزان تاثیرگذاری هر کدام از وضمممعیتها را     1و  -1کردند و با در  ارقامی بین    

شاص کردند. با جمع      ستم م صاحبنظران فراهم گردید،     آوری دادهسی سط  ها که تو

 (. 0افزار سناریو ویزارد فراهم گردید ) جدول امکان استفاده از نرم
 

 : ماتریس اثرات متقاطع حاصل از نظرات خبرگان  0جدول 

 منبع: یافته های پژوهش

 
سی، مؤلفه نرخ    باتوجه به نظر کمیته راهبری و با اتکا به  سناریونوی ادبیات علمی 

شد جمعیت از نوع مؤلفه  صیفگرها حذف گردید.   ر های روندی بوده و لذا از مجموع تو

حالت برای اسممتارا  سممناریوها وارد نرم افزار سممناریو  .1توصممیفگر با  51لذا نهایتاً 

 ویزارد شده است. 

  ناسمممازگاری اخصخروجی نرم افزار سمممناریو ویزارد با درنظر گرفتن حداقل شممم

صفر(      سازگاری  شاخص    1سناریوها )نا سطن   51 2تأثیرات مجموع امتیاز و باالترین 

 باشد.سناریو می
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 معرفی سناریوها: داستان سناریوها

پنج   اعتبارسممنجی آنها، و گذاریصممحه از پس نهایی و سممناریوی 51با بررسممی

تاثیرات انتااب دارای باالترین سممطن سممازگاری و بیشممترین امتیاز مجموع   سممناریو

 گردید و داستان سناریو به شرح زیر نگاشته شد.  

ا، با  هسنگین کشور در هریک از سناریو   سازی تولید و صادرات نفت  به منظور کمی

 نظر گرفته شده است:تکیه به نظرات خبرگان فروض زیر در

  گانه  1در سمممناریوهای  .0.0میزان تولید نفت سمممنگین ایران در افق

سال     سطن  شکه( و    .51) .0.0متفاوت از یکدیگر، حداقل در  هزار ب

 میلیون بشکه در روز خواهد بود.  508حداکثر 

 شممده برای احداپ پاالیشممگاههای نفت سممنگین مجموع مجوزهای اعطا

شکه د  500معادل  شد که میلیون ب سقض ظرفیت  به ر روز می با عنوان 

 پاالیش نفت سنگین تعیین شد.  

  سنار با   پیوند"و  "رفتهدست فرصتهای از "، "غرببدونشرق "یوهای در 

درصمممد ظرفیت تولید و پاالیش نفت  ..5و  .1، 01به ترتیر  "جهان

 شد.سنگین محقق خواهد

 "تحریم هزارتوی در":  0 سناریوی

سیم  را ایآینده سناریو  این شدن اثر بحران  آن در که کندمی تر   کرونا با برطرف 

مرجع  محدوده در نفت قیمت، مدت کشممورها در کوتاه اقتنمماد و انرژی بازارهای بر

سط ) شکه  هر در دالر .2 تا .1( متو  همه تحریم به همچنین باتوجه .گیردمی قرار ب

 گینسن نفت ماازن از برداریبهره فناوری به دسترسی عمالً ایران، نفت صنعت جانبه

 متحده، ایاالت شممیل نفت باالی تولید. داشممت ناواهد وجود ایران در آن پاالیش و

سبی  ثبات شورهای  ن شد  متعارف، نفت تولیدکننده ک س  هایفناوری اندک ر   تیباالد

  کاهش را حوزه این در گذاریسرمایه  به اقبال جهان در سنگین  نفت از برداریبهره

 در نیز نفت نوع این عظیم ذخایر دارنده کشورهای  توسط  سنگین  نفت عرضه  و داده

ست  پایینی سطن   در عمالً .0.0 افق در ایران سنگین  نفت تولید سناریو،  این در. ا

شکه در روز پیش  .51و حدود  .0.0 سال  سطن  و با توجه به  شود بینی میهزار ب

 سنگین در این سناریو، میزان صادرات نیز در   عدم امکان ایجاد واحدهای پاالیش نفت

سطن خواهد ماند.  صی  افزایش نتیجه در همین    ایران سنگین  نفت ادراتص  در خا

 .  پیوست ناواهد بوقوع
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       "غرب بدون شرق":  2 سناریوی

سیم  را ایآینده سناریو  این شدن اثر بحران  آن در که کندمی تر   کرونا با برطرف 

 در جهانی بازارهای در نفت کشورها در میان مدت، قیمت  اقتناد  و انرژی بازارهای بر

 نفت باالی قیمت دلیل به داشممت. خواهد در هر بشممکه قراردالر  .1تا  .2محدوده 

 خواهد متوسط  سطن  در نوظهور اقتنادهای  سایر  و هند و چین اقتنادی  رشد  خام،

 رد سممنگین نفت تولید میزان. خواهد بود باالیی سممطن در شممیل نفت تولید و بود

 نفت ولیدت ظرفیت از نیمی تقریباً و دارد بهتری شرایط قبل سناریو به کشورها نسبت 

 در گذاریسرمایه  به اقبال دلیل در عین حال، به .شد  خواهد بازار وارد جهان سنگین 

 باش در گذاریسرمایه محسوس افت، پاک سوختهای و تجدیدپذیر هایانرژی باش

شهود نفت م دستیپایین و باالدستی در اجرای طرحهای تاخیر و گاز و نفت باالدستی

 خواهد بود.  

 یمتحده و برخ االتیا یسو  از چندجانبه یهامیتحر تحت رانیا، سناریو در این 

شت  خواهداو قرار  مانانیهم پ شارها  اما دا س یس  یف  شده  جادیا یهاتیمحدود و یا

  سممات شممرایط از رفت برون ایران برای .اسممت اول یویسممنار از کمتر رانیا یبرا

نادی  سی تحریم،    و اقت ست    سیا   پیش در را چین با تعامل و شرق  به چرخش سیا

و نگرانی شممرکتهای چینی از  متحده ایاالت هایتحریم به دلیل وجود .گرفته اسممت

ر گذاری داز حیث سرمایه چین تعامل با پیامدهای منفی ح ور در صنعت نفت ایران،

 دارد. ایران برای محدودی دسممت صممنعت نفت دسممتاورد  باش باالدسممت و پایین

.  دش خواهدنفت سنگین ایران  صادرات و دیتول محدود رشد به منجر چین با همکاری

 رود ظرفیت تولید و پاالیش نفت سنگینبر اساس فرض اساسی این سناریو انتظار می
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هزار بشکه در روز افزایش یابد. لذا تمام نفت سنگین تولیدی  ..1و  .01ترتیر به به

سنگین با مشارکت تهزار بشکه در روز ) درصورت احداپ پاالیشگاه نف .51یا معادل 

 شرکتهای چینی(، قابل صادرات خواهد بود.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 "بزرگ روسیو":  0 یویسنار

سیم  را ایآینده سناریو  این  و ماتلض یهاجهش لیدل به آن در که کندمی تر

 در بحران نیا یامدها  ی پ ریدرگ یانرژ یجهان  یبازارها  ، 51 دی کوو روسیو یمتوال

 قرار ریتاث تحت را نفت باش در یگذارهیسرما  مستمر  بطورکه  بود خواهدبلندمدت 

  نهیزم در گسترده  یگذارهیسرما  یالمللنیب ماتلض یهاشرکت  و کشورها . ددا خواهد

 یتهایاولو جزو نفت باش در یگذارهیسممرماو  اندداده انجام ریدپذیتجد یهایانرژ

  .   ستین صاحبنام یالمللنیب یهاشرکت

(  دالر .1 تا .1)محدوده  نییپا سطن  در نفت متیق، تقاضا  اندک رشد  به باتوجه

ضه  مازاد تیظرف وجود لیدل به و دارد قرار سعه ، لیش  نفت و متعارف خامنفت عر   تو

سطحی پایین و   نیسنگ  نفت منابع از یبرداربهره یهایفناور  نفت عنو نیا دیتولدر 

شد  نرخ، کرونا بحران شدن  دارادامه لیدل به. بود خواهد قبل یویسنار  دو از کمتر  ر

 .  کمترین حالت خواهد بود در نیشیپ یویسنار دو خالف بر هند و نیچ یاقتناد

شابه  چندجانبه یهامیتحر تحت همچنان رانیا ست  .0.0سال   م  یمهایتحر. ا

و  51 دیکوو بحران شدن  دار ادامهو  غرب با یاس یس  یهاتنش ادامه و متحده االتیا

 یگذارهیسممرما جذب در را رانیا زیناقبال فزاینده به سمموی انرژی های تجدیدپذیر 

شکالت  با نفت صنعت  در یخارج ست  ساخته  مواجه یجد م ست  درنتیجه. ا  یابید

سعه  یهایفناور به رانیا  وعن نیا یش یپاال یواحدها احداپ و نیسنگ  نفت منابع تو
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در این سممناریو میزان تولید و صممادرات نفت  .اسممت رممکنیغ و سممات اریبسمم نفت

 تفاوت محسوسی ناواهد داشت. .0.0سنگین نسبت به سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  "جهان با وندیپ": 0سناریوی

  هایپروژه اجرای در تاخیر دلیل به که کندمی ترسممیم ای راآینده سممناریو این

  یفعالیتها بازگشممت و یکسممو و کاهش ظرفیت عرضممه از کرونا نفتی ناشممی از بحران

 از فتن تقاضای  افزایش اقتناد جهان و  رشد  بهبود بحران، از قبل شرایط  به اقتنادی 

شکه قرار خواهد   هر در دالر .1 تا .2 محدوده در نفت قیمت سطن ، دیگر سوی  ب

شد    شت. همچنین ر نادی  دا نادهای  سایر  و هند و چین اقت   سطن  در نوظهور اقت

سط  ست یس  به باتوجه قرار دارد. متو  ام،خ نفت یحداکثر دیتول یبرا متحده االتیا ا

  عارفنامت ینفتها در یجهان یگذارهیسرما . دارد قرار ییباال سطن  در لیش  نفت دیتول

  مواجه گذارانهیسممرما اقبال با زین نیسممنگ ینفتها و نشممده محدود لیشمم نفت به

  قابل رشممد یدارا نیسممنگ نفت منابع از یبرداربهره یهایفناور نیبنابرا. شممودیم

 نیسممنگ نفت دارنده یکشممورها در نیسممنگ نفت دیتولبه تبع آن  و اسممت یتوجه

 .ابدییم شیافزا

.  گرددمی مرتفع رانیا هیعل شده  وضع  چندجانبه و کجانبهی یالمللنیب یمهایتحر

 وزر یهایفناور به کامل یدسترس   و شیافزا نفت صنعت  در یگذارهیسرما  جهیدرنت

 فتن نوع نیا شیپاال یهامجتمع جادیا و نیسنگ  نفت منابع از یبرداربهره جهت ایدن

 .  شودیم محقق
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ضا  سطن  بهبود با نرف  تیریمد و مهایتحر رفع جهان، سطن  در یانرژ یتقا   م

سر  یبرا طیشرا  صادرات،  یبرا دیجد یتهایظرف شدن  آزاد و گاز و نفت یداخل  ک

 نینگس  نفت نیادیم از دیتول تیظرف به هیتک با نفت بازار از رانیا یحداکثر سهم 

 508سممنگین ایران به  رود ظرفیت تولید نفتدر این سممناریو، انتظار می .اسممت فراهم

میلیون بشمممکه در روز   500میلیون بشمممکه در روز افزایش یابد. با فرض تحقق تمام      

عنوان سمممناریوی خوشمممبینانه، میزان صمممادرات      سمممنگین به ظرفیت پاالیش نفت   

سناریو به    نفت سناریو،      ..1سنگین در این  سید. در این  شکه در روز خواهد ر هزار ب

 .0.0سممطن تولید و صممادرات نفت سممنگین ایران در باالترین سممطن خود در افق   

 خواهد بود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "رفته دست از یفرصتها":  5 سناریوی

 نهزمی در گذاریسممرمایه بر المللیبین نفتی هایشممرکت تمرکز سممناریو در این

و مدیریت انتشمممار کربن اسمممت و باش  تجدیدپذیر هایانرژی و پاک سممموختهای

ست.       شته برخوردار نی ست نفت از جذابیت گذ  .1 محدوده در خام نفت متیقباالد

ضع  و دارد قرار دالر .2تا شد  نرخ تیو ناد  ر سط  محدوده در نیچ و هند یاقت   متو

 نفت دیتول رشد با و دهیورز ادرتمب لیش نفت یحداکثر دیتول به متحده االتیا. است

ستان،  س  کانادا، ،یعرب متحده امارات ل،یبرز عراق، عرب  بازار در یکاف نفت...  و هیرو

  .دارد وجود

  .باشد های خارجی در صنعت نفت می ایران قادر به جذب سرمایه  مها،یتحر رفع با

 ولا رازت یهاشرکت ،رانیا با یاهسته توافق از متحده االتیا خرو  تجربه لیدل بهاما 
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  انریا ینفت یهامگاپروژه در توجه قابل یگذارهیسممرما سممکیر به حاضممر یالمللنیب

 اهندناو نیسنگ  نفت یش یپاال یواحدها احداپ ای نیسنگ  نفت ماازن توسعه  رینظ

 .  شد

س  رشد  لیدل به  ،اریودر این سن  نیسنگ  نفت منابع توسعه  یهایفناور اندک اریب

 ست ین برخوردار یقبول قابل تیوضع  از زین نیسنگ  نفت منابع یدارا یکشورها  دیتول

  .است نییپا داتیتول سطن و

به دلیل اقبال جهانی به مدیریت تقاضمممای انرژی و کاهش انتشمممار کربن و عدم       

سطن قابل قبولی        تحریم ایران، بهینه سطن کارایی انرژی در  نرف انرژی و  سازی م

بهبود وضمعیت کارایی انرژی در کنار دسمترسمی     اسمت. مدیریت تقاضمای سموخت و    

یت المللی، وضع های بیندستی برخی شرکت  های باالدستی و پایین محدود به فناوری

سال پایه         سه با  سنگین را در مقای شرایط بهتری قرار داده    .0.0صادرات نفت  در 

 است.

، درصممد ظرفیت تولید و پاالیش نفت سممنگین .1در این سممناریو، با فرض تحقق 

شممد.  هزار بشممکه در روز خواهد ..1و  ..1خام حدود تولید و پاالیش این نوع نفت

بینی  هزار بشممکه پیش ..1درنتیجه میزان صممادرات نفت سممنگین کشممور در سممطن 

 شود.   می
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 جمع بندی و نتیجه گیری 
نگاری اسممت که به دلیل  یکی از روشممهای متداول و مهم آینده سممناریونویسممی 

ای از سممموی شمممرکتها و هیت بازارهای انرژی، در دهه های اخیر با اسمممتقبال ویژهما

المللی مواجه شمممده اسمممت. مطالعات انجام شمممده و تجارب  سمممازمانهای معتبر بین

المللی انرژی در زمینه های موفقی نظیر شممل و موسممسمماتی نظیر آژانس بینشممرکت

کیفی بجای روشهای صرفاً    – آینده نگاری حاکی از ضرورت استفاده از روشهای کمی   

کیفی و صرفاً کمی در حوزه انرژی در بلندمدت است. بر این اساس در این مقاله برای 

سنگین ایران در افق      صادرات نفت  سناریوهای محتمل   تحلیل از روش .0.0تدوین 

شی کمی   اثرات ست.       –متقابل که رو شده ا ستفاده  ست، ا صلی  هدف کیفی ا  روش ا

  گام)هن کیفی روشممهای ترکیر با اثرات از ایشممبکه متقابل، تحلیل اثرات تحلیل

سایی    صیفگرها،  شنا شهای  و اثرات متقابل آنها( و حالتها عوامل کلیدی، تو   کمی رو

شبکه ای و تحلیل ق اوتهای خبرگان و تبدیل     شاخنهای   و ماتریسی  حل )روشهای 

 لبین عوام روابط شود می است که در آن تالش  آن به سناریوهای با ناسازگاری صفر(   

 .  آید دستب شبکه رفتار از سازگار تنویری تا شود شناسایی تأثیرات شبکه در ماتلض

عامل با روش پویش محیطی شممناسممایی شممد که در ادامه با    00 پژوهشدر این 

با کمک عامل کلیدی احنمممار گردید.  02دریافت آرای خبرگان طی دو مرحله نهایتاً 

عامل کلیدی                             1به عنوان نیروهای پیشمممران و   عوامل کلیدی    50مک  افزار میک  نرم

عنوان مولفه های مکمل توصیفگر آینده شناسایی شدند. در ادامه با اتکا به ادبیات      به

توصمیفگر تبیین شمد،     51حاالت محتمل و منطقی برای  .1علمی و کمک خبرگان، 

اری هریک از حاالت توصممیفگرها بر سممپس با اسممتفاده از پرسممشممنامه نحوه تاثیرگذ 

 سناریوی  51حاالت دیگر توصیفگرها تحلیل و از طریق نرم افزار سناریو ویزارد نهایتاً   

و  گذاری . پس از صحه ( استارا  گردید سناریوهای باورکردنی )قوی با سازگاری باال  

سط خبرگان     سنجی تو   قشر  "، "در هزار توی تحریم"با عناوین سناریو  پنج اعتبار

  بدست "فرصتهای از دست رفته"و  "پیوند با جهان"، "ویروس بزرگ  "، "بدون غرب

 آمد.

تحریمها در حالت همه  "ویروس بزرگ"و  "در هزار توی تحریم"در سممناریوهای 

های نوین اسممتارا  و بهره برداری از منابع نفت جانبه اسممت، دسممترسممی به فناوری 

حتمل نیست. تفاوت این دو سناریو در سنگین و احداپ پاالیشگاههای نفت سنگین م   
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قیمت نفت، وضعیت تولید نفت شیل، اثرات بحران کرونا بر بازارهای جهانی نفت و ...    

 داشت.  سنگین در این دو سناریو رشدی ناواهداست. صادرات نفت

، وضعیت تحریم بنورت یکجانبه از سوی ایاالت     "شرق بدون غرب "در سناریوی  

هانی علیه ایران وجود ندارد. امیدهای صنعت نفت به تعامل با  متحده است و اجماع ج

سرمایه  شتوانه       چین برای  سنگین به پ ست نفت  ست و پایین د گذاری در باش باالد

 سند همکاری راهبردی بلندمدت دو کشور، نتایج محدودی در پی خواهد داشت. 

ی ن فاینانس برخمتحده، چین صرفاً اقدام به تامیبه وجود تحریمهای ایاالتباتوجه

پروژه های نفتی ایران خواهد نمود. در این سممناریو در صممورت برداشممت نفت توسممط 

عنوان بازپرداخت، عمالً تنها بازار نفت سممنگین صممادراتی ایران،  شممرکتهای چینی به

اندازی چین خواهد بود. درصممورتی که ایران در این سممناریو در بلندمدت موفق به راه

شگاهها با   شود،         پتروپاالی شرکتهای چینی  شارکت  سنگین با م قابلیت دریافت نفت 

شکه از   ..1 نوالت       .01هزار ب سنگین تولیدی قابل تبدیل به مح شکه نفت  هزار ب

ست. به دلیل وجود تحریم پتروشیمی و فرآورده  سنگین باقیماند های نفتی ا ه  ها، نفت 

 شود.نیز برای صادرات راهی بازار چین می

، ایران از ف ممای  "فرصممتهای از دسممت رفته"و  "د با جهانپیون"در دو سممناریوی 

سناریوی     های بینتحریم ست. در  شده ا ، "پیوند با جهان"المللی به طور کامل خار  

گذاری و انتقال دانش فنی حجم المللی و انجام سرمایه های بینبا ح ور فعال شرکت  

ر می رود تمام  تولید و صادرات نفت سنگین جهش چشمگیری خواهد داشت و انتظا     

میلیون  500و  508ظرفیت تولید و پاالیش نفت سمممنگین کشمممور به ترتیر به میزان 

دسممترس برای بشممکه در روز محقق گردد. در این سممناریو میزان نفت سممنگین در  

شمممود. اما در سمممناریوی    هزار بشمممکه در روز پیش بینی می  ..1صمممادرات حدود  

 هایالمللی به توسمممعه انرژی، به دلیل اقبال نظام بین"فرصمممتهای از دسمممت رفته "

سرمایه  سنگین با   تجدیدپذیر، جذب  گذاری و انتقال دانش فنی تولید و پاالیش نفت 

محدودیت هایی مواجه خواهد شد و نتیجتاً تولید و پاالیش نفت سنگین به ترتیر در 

خواهد  "با جهانپیوند "درصممد سممناریو  .1هزار بشممکه در روز و  ..1و  ..1حدود 

هزار  ..1دسممترس برای صممادرات حدود بود. در این سممناریو میزان نفت سممنگین در

 باشد.بشکه در روز می
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