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امروزه انرژی و مباحث پیرامون آن از چنان ابعاد گسترده ای برخوردار بوده که 
تصمیم گیری و سیاس��ت گذاری در این حوزه را برای اغلب کشورها با مسایل، 
چالش ها و ابعاد جدیدی مواجه کرده اس��ت. گرچه بنگاه های بزرگ بین المللی 
نفت و گاز نیز در این زمینه نگرانی های خاص خود را دارند، اما انرژی و تأمین 
آن از جمل��ه دغدغه های همیش��گی حکومت ها و دولت ها بوده اس��ت؛ به طور 
مثال، پایداری سیس��تم های انرژی از جمله ش��بکه برق هر کش��ور همواره از 
نگرانی های اصلی هر کش��وری به ش��مار می آید. از سوی دیگر، انرژی از جمله 
مواردی اس��ت که با پیامدهای خارجی1 و تبعات آن س��روکار دارد. به همین 

دلیل، مداخله دولت در این بازار در اغلب کشورها قابل مشاهده است]1[. 
جنبه دیگر اهمیت انرژی این است که منابع انرژی مانند هر کاالی اقتصادی، 
کمیاب  و در طول زمان در حال کمیاب ترش��دن است، به خصوص منابع انرژی 
پایان پذیر مانند نفت و گاز و زغال س��نگ که به نظر می رس��د ذخایر آن بدون 
هیچ گونه تردیدی رو به افول اس��ت. این مس��أله، خود، باع��ث رقابت در بازار 
و کمیاب��ی این گونه انرژی ها می ش��ود. بُعد ژئوپلیتیک مناب��ع انرژی و به طور 
ویژه نفت و گاز نیز بر اهمیت آن افزوده اس��ت. در نهایت اینکه، بدون  ش��ک 
سیاست گذاری انرژی در سال های اخیر و به دنبال افزایش نقش مسایل محیط 
زیس��ت در فعالیت ه��ای اقتصادی، سیاس��ی و اجتماع��ی و مباحث مربوط به 
دسترسی برابر به انرژی جوامع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. 
باید توجه داش��ت که سیاست گذاری اصولی و نظام مند در حوزه امنیت انرژی 

مستلزم دسترسی به معیارهای کمی از حوزه های مختلف انرژی و تعیین دقیق 
میزان آس��یب پذیری اقتصاد کش��ور از حوزه های مختلف انرژی است. شاخص 
س��ه گانه انرژی2 که در این تحقیق به بررس��ی آن پرداخته می ش��ود، یکی از 

معیارهای کمی تبیین کننده وضعیت ایران در حوزه انرژی است.
براس��اس گزارش ش��ورای جهانی انرژی3، س��ه گانه انرژی از سه مؤلفه امنیت 
انرژی4، برابری دسترسی به انرژی۵ و پایداری محیط  زیست6 تشکیل می شود. 
براس��اس این گزارش، امنیت انرژی به صورت »مدیریت مؤثر در عرضه انرژی 
برای مصارف داخلی و صادرات، کیفیت زیرساخت های انرژی و قابلیت اطمینان 
آن ه��ا و توانایی تأمین تقاضای کنونی و آتی انرژی« تعریف می ش��ود. برابری 
)دسترسی به( انرژی به صورت »در دسترس بودن و قابلیت تأمین انرژی توسط 
مردم جامعه« تعریف می شود. پایداری محیط  زیست به »دستیابی به کارآیی و 

توسعه انرژی تجدیدپذیر و سایر منابع کم کربن« اشاره دارد]2[. 
هرکدام از این زیرشاخه ها به اجزای تشکیل دهنده دیگری تقسیم می شوند. در 
اس��تخراج شاخص امنیت انرژی متغیرهای تنوع در عرضه اولیه انرژی، مصرف 
انرژی در مقایس��ه با رشد تولید ناخالص داخلی7، واردات انرژی، تنوع در تولید 
برق و توان ذخیره س��ازی انرژی لحاظ شده است. در استخراج شاخص برابری 
انرژی در دسته های دسترسی به انرژی، کیفیت عرضه انرژی و توانایی پرداخت 
و رقابت پذیری از متغیرهایی مانند دسترس��ی به الکتریس��یته، دسترس��ی به 
پخت وپز پاک، کیفیت دسترسی به برق و قیمت های انواع انرژی استفاده شده 
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ش��ورای جهانی انرژی شاخص س��ه گانه انرژی را به صورت ترکیبی از سه مؤلفه "امنیت انرژی"، "برابری 
دسترس��ی به انرژی" و "پایداری محیط  زیس��ت" ارائه می دهد که ش��اخصی برای نشان دادن نوع، میزان و 
کیفیت تولید، توزیع و مصرف انرژی در جوامع مختلف است. بررسی وضعیت ایران در شاخص سه گانه انرژی 
س��ال 2018 این نهاد نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد ایران در مؤلفه پایداری زیست محیطی و بهترین 
عملکرد در مؤلفه برابری دسترس��ی به انرژی بوده اس��ت. عملکرد ایران در مؤلفه امنیت انرژی نیز چندان 
مثبت ارزیابی نش��ده اس��ت. به طور کلی، انتشار گازهای گلخانه ای، عدم تنوع در سبد تولید انرژی و شدت 
فزاینده مصرف انرژی از جمله مهم ترین چالش های کنونی بخش انرژی ایران محس��وب می ش��ود که تداوم 
روندهای موجود امنیت انرژی کشور را با مخاطره روبه رو خواهد کرد. مبتنی بر یافته های تحقیق، حمایت از 
توسعه و گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در کشور، کاهش شدت انرژی با به کارگیری فناوری های 
به روز، تداوم سیاست های حمایتی به منظور افزایش سهم منابع انرژی کم کربن در سبد تولید برق کشور و 
کاهش آلودگی محیط  زیس��ت از طریق عملیاتی کردن سیاست  جمع آوری گازهای همراه در راستای سند 

ملی راهبرد انرژی کشور پیشنهاد می شود.
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اس��ت. در استخراج شاخص پایداری محیط  زیس��ت از متغیرهای روند انتشار 
گازه��ای گلخانه ای، تغییر در مناطق جنگلی، ش��دت گاز دی اکس��ید کربن8، 
انتشار س��رانه این گاز و انتشار آن در تولید برق استفاده شده است. همچنین 
در اس��تخراج ش��اخص عملکرد کشور در پنج دس��ته چهارچوب سیاست های 
منس��جم و قابل پیش بینی، محیط مقرراتی باثب��ات، محرک های ایجادکننده 
نوآوری و تحقیق و توسعه، سرمایه پذیری و آلودگی هوا با اثر بر آب و زمین از 
متغیرهایی مانند محیط اقتصاد کالن، ثبات سیاسی، درصد فساد، شفافیت در 
سیاست ها، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، ظرفیت نوآوری، تعداد اختراعات 
ثبت شده، نحوه استفاده از آب فاضالب، آلودگی هوا و... استفاده می شود]3[. 
با عنایت به این توضیحات، سازماندهی ادامه تحقیق حاضر بدین صورت است 
که بخش دوم به بررس��ی جایگاه مناطق مختلف جهان در ش��اخص س��ه گانه 
انرژی می پردازد. بخش س��وم به تبیین جایگاه ایران در این شاخص اختصاص 
دارد. در بخش چهارم به بحث و تحلیل وضعیت ایران در مولفه های ش��اخص 
س��ه گانه انرژی پرداخته می شود و بخش پنجم به جمع بندی و نتیجه گیری از 

مباحث مطرح شده اختصاص دارد.

1- جایگاه مناطق مختلف جهان در شاخص سه گانه انرژی
در ج��دول-1، می ت��وان وضعیت مناطق مختلف جهان را در زیرش��اخص های 
سه گانه انرژی مشاهده کرد. یکی از زیرشاخص های برابری دسترسی به انرژی، 
بررس��ی جمعیت با دسترسی به برق است. همان گونه که مالحظه می شود، در 
زمینه درصد دسترس��ی به برق، مناطق اروپ��ا و آفریقا به ترتیب با 100 و 37 
درصد، بیش��ترین و کمترین دسترس��ی به برق را به خ��ود اختصاص داده اند. 
منطق��ه منا9 که کش��ورمان نی��ز در این منطقه قرار دارد با دسترس��ی به برق 

مطلوب 97 درصد )از کل جمعیت(، از این حیث در وضعیت مناسبی قرار دارد. 
ش��اخص هرفیندال هیرش��من )HHI( 10 میزان تمرکز را در تولید انرژی نشان 
می دهد.11 براس��اس این، با توجه به جدول-1، منطقه آس��یا بیش��ترین تنوع 
و منطق��ه آمری��کای التین کمترین تن��وع را در عرضه جهان��ی انرژی به خود 
اختصاص داده اند. منطقه منا از حیث این ش��اخص در وضعیت مناس��بی قرار 
دارد. با وجود این، در منطقه منا شدت باالی انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای 
و اس��تفاده از س��وخت های پایان پذیر فس��یلی از جمله چالش های مهم تلقی 
می شوند. همچنین می توان نگرانی های ناشی از کمبود آب را به موارد یادشده، 
اضافه ک��رد. چنانچه برای این مس��ائل چاره جویی نش��ود، می تواند در تأمین 
امنیت انرژی و پایداری محیط  زیست تهدیدهای جدی ایجاد کند. همان گونه 
که مالحظه می شود، در زیرشاخص وضعیت انتشار گازهای گلخانه ای، منطقه 

منا بدترین وضعیت را در بین مناطق مختلف جهان داراست.

2- جایگاه ایران در شاخص های سه گانه انرژی
ایران به عنوان چهارمین و نخس��تین دارنده ذخایر اثبات ش��ده نفت خام و گاز 
طبیع��ی در دنیا در بخش ذخایر هیدروکربوری با چالش های مختلفی از جمله 
تحریم های بین المللی مواجه بوده اس��ت. از اوایل سال 2012 میالدی تا پیش 
از اجرایی ش��دن توافق برجام صادرات نفت ایران زیر 1 میلیون بش��که در روز 
قرار داشت که پس از رفع تحریم های بین المللی در اواخر سال 2016، صادرات 
نفت ایران با افزایش قابل مالحظه ای همراه شد، به نحوی که تا پیش از خروج 
یکجانبه آمریکا از توافق برجام به حدود 2/۵ میلیون بشکه در روز نیز بالغ شد. 
همچنین طی این دوره ایران تالش هایی به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی 
و استفاده از فناوری های با بهره وری باال انجام داده است؛ برای نمونه، می توان 

 1   وضعیت زیرشاخص های سه گانه انرژی در مناطق مختلف جهان

منطقه
GDP سرانه 

برحسب شاخص 
PPP )دالر(

جمعیت با 
دسترسی به 
برق )درصد(

دسترسی به 
پخت وپز پاک در 
مناطق روستایی 

)درصد(

قیمت برق خانگی 
)دالر بر کیلووات 

ساعت(

تمرکز در عرضه 
جهانی انرژی 

)HHI(

شدت انرژی
)koe  بر دالر(

شدت انتشار
CO2 )کیلو دی اکسید 
کربن به ازای هر دالر(

نرخ رشد انتشار 
گازهای گلخانه ای 

)درصد(

2131388750/1122840/090/293/9آسیا

32390100850/2224990/090/280اروپا

آمریکای التین و 
1320392850/1236780/080/243/4کاراییب

خاورمیانه و شمال 
3741797950/1223250/080/354/7آفریقا )منا(

39141100950/2042230/100/350/3آمریکای التین

562837500/0837940/150/183/8آفریقا

2293788570/1829200/100/272/5متوسط جهانی
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به امضای قرارداد س��اخت نیروگاه پیش��رفته ۵000 مگاواتی سیکل ترکیبی با 
بهره وری60 درصد با ترکیه اش��اره کرد که قرار بود طی 3 سال )سال 2019( 
به بهره برداری برس��د. ای��ران همچنین با برنامه ریزی ب��رای نصب ۵ گیگاوات 
پنل های خورش��یدی و توربین های بادی تا س��ال 2021 گام هایی در راستای 
ارتقای بُعد پایداری محیط  زیس��ت برداش��ته اس��ت. این طرح ه��ا به افزایش 
زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر و توان شبکه برق ایران کمک خواهد کرد13. 
با وجود این، خروج آمریکا از توافق برجام و اعمال تحریم های همه جانبه علیه 
اقتصاد ایران، کاهش تولید و صادرات نفت و نیز خروج شرکت های بین المللی 
از بخش انرژی کشور و معلق شدن اکثر پروژه های برنامه ریزی شده را موجب 

شده است.
در جدول-2، می توان وضعیت ش��اخص های س��ه گانه امنیت ان��رژی ایران را 
طی دوره س��ال های 2014 تا 2018 در بین 12۵ کش��ور جهان مشاهده کرد. 
براساس این، رتبه کلی ایران در سال 2016 میالدی در مقایسه با سال 2014 
با بهبود قابل توجه 30 پله ای همراه بوده است که به طور عمده به دلیل فضای 
ناش��ی از اجرایی ش��دن و کاهش تنش های ژئوپلیتیکی بوده اس��ت. رتبه کلی 
ایران در سال 2017 و 2018 برابر با 81 بوده است که 3 پله  نزول را نسبت به 
سال 2016 نشان می دهد. به طور کلی ایران در سال  2018 بهترین عملکرد 
را در مؤلفه برابری )دسترسی به( انرژی و بدترین عملکرد را در پایداری محیط 
زیست داشته است. عملکرد ایران در مؤلفه امنیت انرژی نیز از سال 2016 به 

بعد نزولی بوده است.  
از آنج��ا که تغییر در رتبه یک کش��ور ممکن اس��ت الزاماً ب��ه دلیل عملکرد 
انفرادی یک کشور نبوده و  تغییر در عملکرد سایر کشورها در آن دخیل بوده 
باش��د، به همین دلیل در جدول- 3 می توان وضعیت زیرشاخص های امنیت 
سه گانه انرژی در ایران و مقایسه آن با منطقه منا و جهان را می توان مشاهده 
کرد. براس��اس این، ش��دت انرژی ایران با رقم 0/14کیلو معادل نفت بر دالر 
نس��بت به میانگین منطقه منا و جهان رقم به مراتب بدتری اس��ت که نشان 
می دهد،  به طور نس��بی، برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران، 
انرژی بیشتری مصرف می ش��ود. وضعیت ایران در شاخص شدت انتشار گاز 
دی اکسید کربن نیز در مقایسه با میانگین منطقه منا و جهان به میزان قابل 
توجهی باالست. علی رغم باال بودن تمرکز )پایین بودن تنوع( در عرضه انرژی 
و نرخ اتالف توزیع و انتقال برق در ایران در مقایس��ه با کش��ورهای پیشرفته 
دنیا، اما عملکرد ایران در این دو ش��اخص نسبت به متوسط کشورهای منا و 
جهان بهتر اس��ت. وضعیت ایران در ش��اخص های جمعیت دسترسی به برق 
و دسترس��ی به س��وخت برای پخت و پز پاک عملکرد ب��ه مراتب بهتری از 
میانگین منطقه )منا( و جهان دارا بوده اس��ت. خاطر نش��ان می شود، منطقه 
منا یکی از مناطق با عملکرد ضعیف در مؤلفه های ش��اخص س��ه گانه انرژی 

محسوب می شود.

3- بحث و تحلیل
یکی از عوامل تضعیف کننده جایگاه ایران در ش��اخص سه گانه انرژی و به طور 
خاص مؤلفه امنیت انرژی ایران، وابس��تگی بس��یار زیاد سبد مصرف انرژی به 
س��وخت های فسیلی نفت و گاز است. در جدول فوق این وضعیت از طریق باال 
بودن ش��اخص تمرکز HHI نمایش داده  شده است. همانطور که در شکل-1 
مشاهده می شود، براساس گزارش )2018( شرکت بی پی، 98 درصد از مصرف 
ان��رژی اولیه ایران مربوط به نفت و گاز اس��ت. بیش��ترین میزان مصرف اولیه 
انرژی در ایران مربوط به گاز طبیعی اس��ت. این حامل انرژی حدود 67 درصد 
از انرژی اولیه ایران را تأمین می کند. بعد از گاز طبیعی، نفت خام قرار دارد و 
31 درصد از نیاز انرژی کشور توسط آن تأمین می شود. سوخت های هسته ای، 
زغال س��نگ، برق آب��ی و تجدید پذیرها نیز در جایگاه های بع��دی قرار دارند و 
روی هم رفته حدود 2 درصد از مصرف اولیه انرژی را ش��امل می ش��ود که این 

مسأله نشان از تنوع کم سبد مصرف انرژی در ایران دارد ]4[.
 ایران یکی از کش��ورهای با روند فزاینده انتش��ار گاز دی اکسید کربن است که 
هما ن گونه که در ش��کل-2 قابل مشاهده است، میزان انتشار دی اکسید کربن 
ایران از 37 میلیون تن در س��ال 1960 با روند افزایش��ی به 672 میلیون تن 
در س��ال 2017 بالغ شده اس��ت ]۵[. بر این اساس، ایران با 1/8 درصد از کل 
انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان، رتبه هفتم در جهان را به خود اختصاص 
داده اس��ت ]6[. تداوم روند موجود باعث کاهش بیشتر کیفیت محیط زیست 

 2    وضعیت ایران در زیرشاخص های سه گانه انرژی

مؤلفه/ شاخص
رتبه 

)سال 2014(
رتبه 

)سال 2015(
رتبه

)سال 2016(
رتبه 

)سال 2017(
رتبه 

)سال 2018(

7581587982امنیت انرژی

3337404038برابری )دسترسی به( انرژی

116118119119119پایداری محیط زیست

10780788181رتبه کلی

World Energy Council :مأخذ

 3    مقایسه زیرشاخص های امنیت سه گانه انرژی در ایران و منطقه

ایرانشاخص
منطقه منا )خاورمیانه 

و شمال آفریقا(
جهان

0/140/080/10شدت انرژی )koe بر دالر(

999784جمعیت با دسترسی به برق )درصد(

شدت انتشار دی اکسید کربن )کیلو دی اکسید 
کربن به ازای هر دالر(

0/530/350/27

تنوع در عرضه انرژی های بین المللی
تمرکز باال )تنوع کم(

)HHI=1347(
23252920

1009578دسترسی به سوخت برای پخت وپز پاک )درصد(

11/212/111/9نرخ اتالف برق در انتقال و توزیع )درصد(

World Energy Council :مأخذ



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 172 

75

در کش��ور می ش��ود و با توجه به امضای سند کنوانسیون آب وهوایی پاریس از 
س��وی ایران، الزام ها و مقررات زیس��ت محیطی بین المللی این پیمان می تواند 

چالش ها و محدودیت هایی را برای ایران ایجاد کند. 
در ش��کل-3، شدت مصرف انرژی به صورت  درصدی از تولید ناخالص داخلی 

در ای��ران و مناطق مختلف جهان که براس��اس برابری قدرت خرید محاس��به 
شده است، مشاهده می شود. براساس آمار ارایه شده]7[، ایران بیشترین شدت 
مصرف انرژی را در بین کش��ورها و مناطق مورد بررسی در سال 2016 داشته 
اس��ت. نگاهی به آمار و اطالعات موجود درباره  فاصله  ش��دت مصرف انرژی در 
ایران با کش��ورهای توسعه یافته، نش��ان دهنده مصرف ناکارای انرژی در کشور 
بوده که بنابرنظر کارشناس��ان، از مهم ترین دالیل آن، بازده پایین فناوری های 
تبدیل انرژی و فرهنگ نادرس��ت مصرف انرژی اس��ت. عالوه بر آن، فرسودگی 
تجهیزات، قدیمی بودن فرآیند های تولید، بی توجهی به فعالیت های تحقیقاتی 
و پژوهشی در واحدهای صنعتی، استفاده از تجهیزات و لوازم خانگی با کارایی 
کم و فرهنگ نادرس��ت اس��تفاده از انرژی در بخش س��اختمان و فناوری های 
پایین خودروهای تولیدی در کشور از عوامل مهم مصرف غیرمنطقی انرژی در 

بخش های مختلف است. 
متنوع س��ازی س��بد انرژی از طریق توسعه و گسترش اس��تفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر نه تنها برای کش��ورهای صنعت��ی و مصرف کننده انرژی از اهمیت 
برخوردار اس��ت، بلکه این مهم برای کشورهای در حال توسعه و به ویژه صاحب 
مناب��ع طبیعی نیز یک ضرورت به ش��مار می آی��د]8[، زیرا افزای��ش فزاینده 
مصرف انرژی در این کش��ورها در کنار پایان پذیری منابع فسیلی و نگرانی های 
زیس��ت محیطی در حال افزایش ناش��ی از مصرف این سوخت ها، مسأله تأمین 
امنیت انرژی درکشورهای در حال توسعه و از جمله ایران را به صورت تنگاتنگی 

با گسترش انرژی های تجدیدپذیر پیوند می زند.
با توجه به چالش های زیس��ت محیطی جهاني و اث��رات قابل توجه تولید انرژي 
بر آن، گرايش عمومي به س��مت كاربرد ش��یوه های تولید برق با كارايي باالتر 
و آلودگي كمتر اس��ت. تولید برق از منابع تجدیدپذیر از جمله سیاس��ت های 
ان��رژی مؤثر ب��ر ارتقای مؤلفه پای��داری محیط زیس��ت و کنترل کننده میزان 
انتش��ار گازهای گلخانه ای است. در سال 2017 میالدی، به طور متوسط سهم 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر منطقه اتحادیه اروپ��ا در تولید برق، 30/3 درصد بوده 

است. این سهم در کشور نروژ به 97/9 درصد نیز می رسد]9[.
تولی��د برق از منابع تجدیدپذیر از جمله سیاس��ت های ان��رژی مؤثر بر ارتقای 
مؤلفه پایداری محیط زیس��ت اس��ت. بر اس��اس آمار]10[، تولید برق از منابع 
تجدیدپذی��ر از س��ال 1990 می��الدی رون��دی صعودی را طی کرده اس��ت و 
پیش بینی می ش��ود از 282 تراوات س��اعت در س��ال 2016 میالدی به 40۵ 
تراوات ساعت در سال 2026 افزایش یابد. با وجوداین، همان طور که در شکل-

4 مالحظه می شود، س��هم تولید برق از نیروگاه های غیرحرارتی )تجدیدپذیر( 
از کل تولید برق کشور چندان قابل توجه نبوده است، به طوری که این میزان 
در س��ال 2016، 7/3 درصد بوده که پیش بینی می شود در سال 2026، حدود 
7/1 درصد باش��د. به نظر می رس��د، افزایش تولید برق از نیروگاه های حرارتی 
)به ویژه نیروگاه های گازی و س��یکل ترکیبی( همچنان سهم غالب را در تولید 

 1  حجم مصرف اولیه انرژی ایران در سال 2017

٦ 
 

 )ازاي هر دالركربن به

  تمركز باال (تنوع كم)  الملليهاي بينتنوع در عرضه انرژي
)HHI=1347( 2325  2920  

  78  95  100  وپز پاك (درصد)دسترسي به سوخت براي پخت
  9/11 1/12 2/11 نرخ اتالف برق در انتقال و توزيع (درصد)

  (World Energy Council )2018. :مأخذ

  
  بحث و تحليل -3

امنيت انرژي ايران،  گانه انرژي و به طور خاص مؤلفهجايگاه ايران در شاخص سه كنندهيكي از عوامل تضعيف
در جدول فوق اين وضعيت از  هاي فسيلي نفت و گاز است.وابستگي بسيار زياد سبد مصرف انرژي به سوخت

 براساس شود،مشاهده مي 1- شكل است. همانطور كه درشده  دادهنمايش HHIطريق باال بودن شاخص تمركز 

بيشترين ميزان درصد از مصرف انرژي اوليه ايران مربوط به نفت و گاز است.  98، پيشركت بي )2018( گزارش
درصد از انرژي اوليه ايران را  67 حدودمصرف اوليه انرژي در ايران مربوط به گاز طبيعي است. اين حامل انرژي 

شود. درصد از نياز انرژي كشور توسط آن تأمين مي 31نفت خام قرار دارد و  ،ند. بعد از گاز طبيعيكتأمين مي
رفته همهاي بعدي قرار دارند و رويپذيرها نيز در جايگاهآبي و تجديدسنگ، برقاي، زغالهاي هستهسوخت
ز تنوع كم سبد مصرف انرژي در شود كه اين مسأله نشان ادرصد از مصرف اوليه انرژي را شامل مي 2حدود 

  .]4[د ايران دار
 

  2017حجم مصرف اوليه انرژي ايران در سال   -1 شكل

  Source:( )2  روند انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران )میلیون تن در سال 

)Statistical Review of World Energy, 2018

٧ 
 

قابل  2- شكلگونه كه در ناكسيد كربن است كه هماايران يكي از كشورهاي با روند فزاينده انتشار گاز دي
 672با روند افزايشي به  1960ميليون تن در سال  37اكسيد كربن ايران از مشاهده است، ميزان انتشار دي

اكسيد درصد از كل انتشار گاز دي 8/1بر اين اساس، ايران با  .]5[ بالغ شده است 2017 ميليون تن در سال
تداوم روند موجود باعث كاهش بيشتر  .]6[ كربن در جهان، رتبه هفتم در جهان را به خود اختصاص داده است

پاريس از سوي ايران،  وهواييآب كنوانسيون سند شود و با توجه به امضايكيفيت محيط زيست در كشور مي
هايي را براي ايران ايجاد ها و محدوديتتواند چالشالمللي اين پيمان ميمحيطي بينها و مقررات زيستالزام
  14كند.
 

  
 Source: Statistical Review of World مأخذ:( (ميليون تن در سال)اكسيدكربن در ايران روند انتشار گاز دي -2شكل

Energy, 2018(
  

جهان كه  مختلف مناطق و ايران در ز توليد ناخالص داخليا درصدي  صورت به انرژي مصرف ، شدت3-شكلدر 
ايران بيشترين  ،]7[شود. براساس آمار ارايه شدهده است، مشاهده ميمحاسبه ش 15خريد قدرت براساس برابري

 و آمار به نگاهي داشته است. 2016شدت مصرف انرژي را در بين كشورها و مناطق مورد بررسي در سال 
 يناكارا مصرفدهنده نشان يافته،توسعه كشورهاي با ايران در انرژي مصرف شدت فاصله درباره موجود اطالعات

 و انرژي تبديل هايفناوري پايين بازده ،آن داليل ترينمهم از كه بنابرنظر كارشناسان، بوده كشور در انرژي
 توجهيبي توليد، هايفرآيند بودنقديمي تجهيزات، فرسودگي آن، بر عالوه. است انرژي نادرست مصرف فرهنگ

 و كميي اكار با خانگي لوازم و تجهيزات از استفاده صنعتي، واحدهاي در پژوهشي و تحقيقاتي هايفعاليت به
 3  شدت مصرف انرژی به صورت  درصدی از GDP در ایران و مناطق مختلف جهان 

.[Enerdata )2017(]  )برابری قدرت خرید( PPP براساس

٨ 
 

 عوامل از كشور در توليدي خودروهاي پايين هايفناوري و ساختمان بخش در انرژي از استفاده رستناد فرهنگ
   .مختلف است هايبخش در انرژي غيرمنطقي مصرف مهم

  

  
  –در ايران و مناطق مختلف جهان  GDPشدت مصرف انرژي به صورت  درصدي از  -3 شكل  

  .(Enerdata )2017  مأخذ: (برابري قدرت خريد) PPPبراساس 

  
تنها براي كشورهاي هاي تجديدپذير نهسازي سبد انرژي از طريق توسعه و گسترش استفاده از انرژيمتنوع

ويژه توسعه و بهحالكننده انرژي از اهميت برخوردار است، بلكه اين مهم براي كشورهاي درصنعتي و مصرف
، زيرا افزايش فزاينده مصرف انرژي در اين كشورها در ]8[آيدصاحب منابع طبيعي نيز يك ضرورت به شمار مي

ها، مسأله محيطي در حال افزايش ناشي از مصرف اين سوختهاي زيستپذيري منابع فسيلي و نگرانيكنار پايان
هاي نگي با گسترش انرژيتوسعه و از جمله ايران را به صورت تنگاتحالتأمين امنيت انرژي دركشورهاي در

  زند.تجديدپذير پيوند مي
 سمت به عمومي گرايش آن، بر انرژي توليد توجهقابل اثرات و جهاني محيطيزيست هايچالش به توجه با

توليد برق از منابع تجديدپذير از جمله . است كمتر آلودگي و باالتر كارايي با هاي توليد برقشيوه كاربرد
اي كننده ميزان انتشار گازهاي گلخانهؤثر بر ارتقاي مؤلفه پايداري محيط زيست و كنترلهاي انرژي مسياست

هاي تجديدپذير منطقه اتحاديه اروپا در توليد برق، ميالدي، به طور متوسط سهم انرژي 2017در سال  است.
  .]9[رسدمي نيز درصد 9/97 به نروژ كشور در سهم درصد بوده است. اين 3/30
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برق کشور به خود اختصاص خواهد داد.
یکی از زیرش��اخص های س��ه گانه انرژی ک��ه وضعیت ایران در این ش��اخص 
به مراتب در مقایس��ه با سایر زیرشاخص ها مناسب تر بوده، برابری دسترسی به 
انرژی است. وضعیت برق رسانی در ایران را می توان در شکل-۵، مشاهده کرد. 
در سال 1990 میالدی، 96 درصد از جمعیت کشور به برق دسترسی داشته اند 

که این رقم در سال 2016 به 99 درصد رسیده است]11[.

5- جمع بندی و نتیجه گیری
باتوج��ه به اهمیت غیرقابل انکار انرژی در توس��عه و پیش��رفت جوامع، امنیت 
انرژی از جایگاه مهمی در سیاس��ت های اقتصادی و سیاسی کشورها برخوردار 
اس��ت. به دلیل ارتباطات پس��ین و پیش��ین بس��یاری که حوزه انرژی با سایر 
بخش ه��ا دارد، تهدید امنیت ان��رژی در هر یک از زیربخش های انرژی، امنیت 
اقتصادی کل بخش ها را تهدید می کند. بنابراین، رفع آسیب پذیری ها و ارتقای 
امنی��ت انرژی همواره از دغدغه های دولت ها به ش��مار م��ی رود. همان طور که 
اشاره شد، شاخص س��ه گانه انرژی را به دلیل محور قراردادن سه مؤلفه امنیت 
انرژی، برابری دسترس��ی به انرژی و پایداری محیط  زیس��ت می توان به عنوان 
معیاری چندجانبه برای س��نجش عملکرد حوزه ان��رژی در جوامع تلقی کرد. 
بررس��ی وضعیت کش��ورمان در هر یک از زیربخش های این ش��اخص نش��ان 
می دهد که به جز در زیرش��اخص برابری دسترسی به انرژی، در دو زیرشاخص 

دیگر آسیب پذیری امنیت انرژی کشور ملموس است.
به طور کلی، ایران یکی از بزرگ ترین و قوی ترین شبکه های برق خاورمیانه را 
دارد و ارتباط الکتریکی ش��بکه برق کشور با تمام کشورهای همسایه در مرز 
خاکی برقرار اس��ت. براساس آمارهای رس��می وزارت نیرو،  اکنون 99 درصد 
از جمعیت کش��ور به برق دسترس��ی دارند. به رغم وجود شبکه کامل برق در 
کش��ور، آمارها نش��ان می دهد که 93 درصد از برق تولیدی کش��ور از طریق 
نیروگاه ه��ای حرارتی تأمین می ش��ود که حاکی از عدم تن��وع در تولید برق 

کشور است.

یکی از موارد تهدیدکننده امنیت انرژی کشور، عدم تنوع سبد تولید و مصرف 
انرژی در ایران است. براساس آخرین گزارش BP، بیش از 98 درصد از تولید 
و مصرف انرژی در ایران به دو س��وخت نفت و گاز مربوط می شود. این مسأله 
می تواند آسیب پذیری کشور را در مواجهه با بحران های احتمالی افزایش دهد. 
با توجه به ظرفیت فراوان کش��ور در توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، 
به ویژه انرژی خورش��یدی و بادی، دلیل وضعیت کنونی س��بد تولید انرژی را 
می توان غفلت از ضرورت تنوع بخشی به منابع تولید انرژی در برنامه ریزی های 
حوزه انرژی دانس��ت. هرچند سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در دوره 
پس از اجرایی ش��دن برجام با رشد نس��بی همراه بوده،  اما پیش بینی ها نشان 
می دهد، سهم این انرژی در سبد تولید انرژی کشور بسیار پایین است. ازاین رو، 
با توجه به اهمیت استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر در تنوع بخشی، لزوم 
حمایت همه جانبه دولت و تسهیل فرآیند سرمایه گذاری در این حوزه ضروری 

است.
مس��أله مهم دیگری که امنیت انرژی کش��ور را تهدید می کند، انتشار فزاینده 
گازه��ای گلخان��ه ای در ایران اس��ت. ایران ب��ا 1/8 درصد از کل انتش��ار گاز 
دی اکسید کربن در جهان، هفتمین کش��ور تولیدکننده این گاز گلخانه ای در 
جهان بوده است. تداوم روند موجود عالوه بر اینکه یک عامل تهدیدزای محیط 
 زیس��ت و اس��تاندارد زندگی در کشور تلقی می ش��ود، به سبب الزام های سند 
پیمان آب و هوایی پاریس می تواند کش��ورمان را درگیر مسایل حقوق بین الملل 

زیست محیطی کند.
مسأله نگران کننده دیگر، شدت فزاینده مصرف انرژی در کشور است که نشان 
از بهره وری بس��یار پایین مصرف انرژی کش��ور در مقایس��ه با میانگین جهانی 
دارد. ازاین رو، با توجه به شدت فزاینده مصرف انرژی در کشور به دلیل واقعی 
نشدن قیمت حامل های انرژی در داخل كشور، بازده پایین فناوری های تبدیل 
انرژی، مصرف غیرمنطقی و ناكارای س��وخت و اتالف فراوان انرژی در زنجیره 
تولید تا مصرف آن، لزوم بهینه س��ازی مصرف انرژی در كش��ور به یك ضرورت 

تبدیل شده است.

 4  سهم تولید برق از نیروگاه های غیرحرارتی )تجدیدپذیر( از کل تولید برق کشور 

BMI )2017). :درصد( مأخذ(

٩ 
 

بر پايداري محيط زيست است. هاي انرژي مؤثر بر ارتقاي مؤلفه تجديدپذير از جمله سياستمنابع توليد برق از 
و  ميالدي روندي صعودي را طي كرده است 1990توليد برق از منابع تجديدپذير از سال  ،]10[اساس آمار

افزايش  2026تراوات ساعت در سال  405ميالدي به  2016تراوات ساعت در سال  282شود از بيني ميپيش
 غيرحرارتي هاينيروگاه از برق شود، سهم توليدمالحظه مي 4-شكلطور كه در با وجوداين، همان يابد.

 3/7، 2016 كه اين ميزان در سالطوري كشور چندان قابل توجه نبوده است، به برق توليد كل از) تجديدپذير(
رسد، افزايش توليد برق از درصد باشد. به نظر مي 1/7حدود  ،2026شود در سال بيني ميدرصد بوده كه پيش

الب را در توليد برق كشور به غهاي گازي و سيكل تركيبي) همچنان سهم ويژه نيروگاههاي حرارتي (بهنيروگاه
  خود اختصاص خواهد داد.

  

  
  (BMI )2017. مأخذ: هاي غيرحرارتي (تجديدپذير) از كل توليد برق كشور (درصد)سهم توليد برق از نيروگاه -4 شكل

  
ها مراتب در مقايسه با ساير زيرشاخصگانه انرژي كه وضعيت ايران در اين شاخص بههاي سهيكي از زيرشاخص

مشاهده كرد.  ،5- شكل درتوان ميرا ي در ايران رسانوضعيت برق، برابري دسترسي به انرژي است. بودهتر مناسب
 99به  2016اند كه اين رقم در سال درصد از جمعيت كشور به برق دسترسي داشته 96ميالدي،  1990در سال 

  .]11[تدرصد رسيده اس
  
  
  

WDI )2017). :5  میزان دسترسی جمعیت به برق در ایران )درصد( مأخذ 

١٠ 
 

  
  (WDI )2017. مأخذ: ميزان دسترسي جمعيت به برق در ايران (درصد) -5شكل 

  

  گيريبندي و نتيجهجمع -5
 هايسياست در مهمي جايگاه از انرژي امنيت جوامع، پيشرفت و توسعه در انرژي انكار غيرقابل اهميت به باتوجه

كه حوزه انرژي با ساير  بسياريبه دليل ارتباطات پسين و پيشين  .است برخوردار كشورها سياسي و اقتصادي
ها را تهديد هاي انرژي، امنيت اقتصادي كل بخشامنيت انرژي در هر يك از زيربخشها دارد، تهديد بخش
 رود.ها به شمار ميهاي دولتها و ارتقاي امنيت انرژي همواره از دغدغهپذيريرفع آسيب ،كند. بنابراينمي

 برابري انرژي، دليل محور قراردادن سه مؤلفه امنيتگانه انرژي را بهطور كه اشاره شد، شاخص سههمان
عنوان معياري چندجانبه براي سنجش عملكرد حوزه توان بهزيست مي محيط پايداري و انرژي به دسترسي

 دهد كهنشان ميهاي اين شاخص وضعيت كشورمان در هر يك از زيربخشبررسي انرژي در جوامع تلقي كرد. 
پذيري امنيت انرژي كشور ملموس آسيبگر در دو زيرشاخص دي ،برابري دسترسي به انرژي جز در زيرشاخصبه

  است.
 برق شبكه الكتريكي ارتباط را دارد و خاورميانه برق هايشبكه ترينقوي و ترينطور كلي، ايران يكي از بزرگبه

 99اكنون براساس آمارهاي رسمي وزارت نيرو،  است. برقرار خاكي مرز در همسايه كشورهاي تمام با كشور
دهد كه ، آمارها نشان ميشبكه كامل برق در كشور وجودرغم ور به برق دسترسي دارند. بهدرصد از جمعيت كش

از عدم تنوع در توليد برق  حاكيشود كه هاي حرارتي تأمين مياز برق توليدي كشور از طريق نيروگاه درصد 93
.استكشور 

رف انرژي در ايران است. براساس يكي از موارد تهديدكننده امنيت انرژي كشور، عدم تنوع سبد توليد و مص
شود. درصد از توليد و مصرف انرژي در ايران به دو سوخت نفت و گاز مربوط مي 98، بيش از BPآخرين گزارش 
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از س��وی دیگر، پایین ب��ودن درجه تنوع تولید و عرضه انرژی کش��ور، به رغم 
ظرفیت فراوانی که کش��ور در تولی��د انواع انرژی تجدیدپذی��ر )به ویژه انرژی 
بادی و خورش��یدی( دارد، از جمله آسیب پذیری های بخش انرژی کشور است. 
ات��کای بیش از حد به دو س��وخت فس��یلی نفت و گاز )به دلی��ل فراوانی این 
دو س��وخت( و قیمت های یارانه ای آنها می تواند از جمله موانع جدی توس��عه 
اس��تفاده از ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر در کشور باشد. روند فزاینده انتشار 
گازهای گلخانه ای در کش��ور نیز یکی دیگر از تهدیدهای امنیت انرژی کش��ور 
بوده که لزوم برنامه ریزی اصولی در مواجهه با این روند ضروری است. با عنایت 
به توضیحات یادش��ده،  اتخاذ راهکارهای زیر می تواند در ارتقای امنیت انرژی 

کشور مؤثر باشد:
ال��ف: افزایش تنوع در س��بد انرژی و کاهش آلودگی محیط  زیس��ت از طریق 

افزایش سهم منابع انرژی کم کربن در سبد انرژی کشور
در بند 14 سند ملی راهبرد انرژی کشور از سهم ناچیز انرژی های تجدیدپذیر 
و پاک در سبد انرژی کشور به عنوان یکی از چالش های اساسی نام برده شده 
اس��ت. در این خصوص، یکی از راهکارهای مه��م در خصوص کاهش آلودگی  
محیط زیست و کاهش وابس��تگی به سوخت های فسیلی، افزایش سهم منابع 
انرژی کم کربن )به ویژه انرژی خورش��یدی و بادی با توجه به مزیت جغرافیایی 
کش��ور در این حوزه ها( در سبد انرژی کشور اس��ت. حمایت همه جانبه دولت 
از س��رمایه گذاری در توس��عه انرژی های تجدیدپذیر می تواند در این خصوص 

مؤثر باشد.
ب: بهب��ود بهره وری انرژی از طریق واقعی کردن قیمت حامل های 

انرژی در کشور

در بند اول س��ند ملی راهبرد انرژی بر باال بودن ش��دت انرژی و پایین بودن 
بهره وری انرژی در ایران در مقایس��ه با کش��ورهای هم تراز ب��ه عنوان یکی از 
چالش های اصلی تأکید شده است. می توان گفت بهبود بهره وری انرژی، به ویژه 
در بخش تولید برق، از طریق افزایش بازده نیروگاه ها امکان پذیر است. در این 
بین، تبدیل نیروگاه های گازی موجود تولید برق به نیروگاه های سیکل ترکیبی 
می تواند مؤثر واقع ش��ود. از س��وی دیگر، بهره وری انرژی ارتباط مستقیمی با 
قیمت انرژی دارد، به طور معمول، با افزایش و واقعی ش��دن قیمت های انرژی، 
بهره وری انرژی نیز افزایش می یابد. در این بین، واقعی کردن قیمت های انرژی 

می تواند بهره وری انرژی را در کشور بهبود بخشد.
 ج: لزوم سرمایه گذاری برای نوسازی و بازسازی سیستم های انرژی کشور

هر س��ال بخش عمده ای از انرژی تولید ش��ده در کش��ور ب��ه دلیل قدیمی و 
مس��تهلک بودن سیس��تم های تولید، توزیع و انتقال ان��رژی هدر می رود. برای 
کاه��ش تلفات ان��رژی، برنامه ریزی برای س��رمایه گذاری به منظور نوس��ازی و 

بازسازی سیستم های انرژی کشور ضروری است.
د: حداقل سازی آثار مخرب زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعت نفت با 

جمع آوری گازهای همراه
براس��اس قانون برنامه ششم توس��عه، وزارت نفت مکلف به کاهش حداقل ۵0 
درصد میزان گازهای همراه س��وزانده ش��ده )به عنوان یکی از منشأهای اصلی 
انتشار گازهای آالینده در کشور( است؛ در صورت اجرایی شدن این قانون، گام 
مهمی در کاهش انتش��ار آلودگی ناش��ی از فعالیت های صنعت نفت برداش��ته 
خواهد ش��د. در این راس��تا در سند ملی راهبرد انرژی کش��ور بر لزوم کاهش 

گازهای گلخانه ای کشور از 4 تا 8 درصد تأکید شده است.
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