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ارزیابی وضعیت امنیت انرژی ایران با رویکرد شاخص سهگانه انرژی
محمد صیادی ،عضو هیئت علمی گروه اقتصاد انرژی و منابع ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه خوارزمی  

چکیده

ش��ورای جهانی انرژی شاخص س��هگانه انرژی را به صورت ترکیبی از سه مؤلفه "امنیت انرژی"" ،برابری
دسترس��ی به انرژی" و "پایداری محیطزیس��ت" ارائه میدهد که ش��اخصی برای نشان دادن نوع ،میزان و
کیفیت تولید ،توزیع و مصرف انرژی در جوامع مختلف است .بررسی وضعیت ایران در شاخص سهگانه انرژی
س��ال  2018این نهاد نشان میدهد ،ضعیفترین عملکرد ایران در مؤلفه پایداری زیستمحیطی 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 گلخانهای ،عدم تنوع در سبد تولید انرژی و شدت
فزاینده مصرف انرژی از جمله مهمترین چالشهای کنونی بخش انرژی ایران محس��وب میش��ود که تداوم
روندهای موجود امنیت انرژی کشور را با مخاطره روبهرو خواهد کرد .مبتنی بر یافتههای تحقیق ،حمایت از
توسعه و گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در کشور ،کاهش شدت انرژی با بهکارگیری فناوریهای
بهروز ،تداوم سیاستهای حمایتی به منظور افزایش سهم منابع انرژی کمکربن در سبد تولید برق کشور و
ت جمعآوری گازهای همراه در راستای سند
کاهش آلودگی محیطزیس��ت از طریق عملیاتی کردن سیاس 
ملی راهبرد انرژی کشور پیشنهاد میشود.
مقدمه

امروزه انرژی و مباحث پیرامون آن از چنان ابعاد گستردهای برخوردار بوده که
تصمیمگیری و سیاس��تگذاری در این حوزه را برای اغلب کشورها با مسایل،
چالشها و ابعاد جدیدی مواجه کرده اس��ت .گرچه بنگاههای بزرگ بینالمللی
نفت و گاز نیز در این زمینه نگرانیهای خاص خود را دارند ،اما انرژی و تأمین
آن از جمل��ه دغدغههای همیش��گی حکومتها و دولتها بوده اس��ت؛ به طور
مثال ،پایداری سیس��تمهای انرژی از جمله ش��بکه برق هر کش��ور همواره از
نگرانیهای اصلی هر کش��وری به ش��مار می آید .از سوی دیگر ،انرژی از جمله
مواردی اس��ت که با پیامدهای خارجی 1و 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 کمیابترش��دن است ،بهخصوص منابع انرژی
پایانپذیر مانند نفت و گاز و زغالس��نگ که به نظر میرس��د ذخایر آن بدون
هیچگونه تردیدی رو به افول اس��ت .این مس��أله ،خود ،باع��ث رقابت در بازار
و کمیاب��ی اینگونه انرژیها میش��ود .بُعد ژئوپلیتیک مناب��ع انرژی و به طور
ویژه نفت و گاز نیز بر اهمیت آن افزوده اس��ت .در نهایت اینکه ،بدونش��ک
سیاست گذاری انرژی در سال های اخیر و به دنبال افزایش نقش مسایل محیط
زیس��ت در فعالیته��ای اقتصادی ،سیاس��ی و اجتماع��ی و مباحث مربوط به
دسترسی برابر به انرژی جوامع مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار شده است.
باید توجه داش��ت که سیاست گذاری اصولی و نظاممند در حوزه امنیت انرژی
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واژگان کلید ی:
امنیت ان��رژی ،برابری دسترس��ی به انرژی،
پایداری محیطزیس��ت ،ش��اخص س��هگانه
انرژی.

مستلزم دسترسی به معیارهای کمی از حوزههای مختلف انرژی و تعیین دقیق
میزان آس��یبپذیری اقتصاد کش��ور از حوزههای مختلف انرژی است .شاخص
س��هگانه انرژی 2که در این تحقیق به بررس��ی آن پرداخته میش��ود ،یکی از
معیارهای کمی تبیین کننده وضعیت ایران در حوزه انرژی است.
براس��اس گزارش ش��ورای جهانی انرژی ،3س��ه گانه انرژی از سه مؤلفه امنیت
انرژی ،4برابری دسترسی به انرژی 5و پایداری محیطزیست 6تشکیل میشود.
براس��اس این گزارش ،امنیت انرژی به صورت «مدیریت مؤثر در عرضه انرژی
برای مصارف داخلی و صادرات ،کیفیت زیرساختهای انرژی و قابلیت اطمینان
آنه��ا و توانایی تأمین تقاضای کنونی و آتی انرژی» تعریف میش��ود .برابری
(دسترسی به) انرژی بهصورت «در دسترس بودن و قابلیت تأمین انرژی توسط
مردم جامعه» تعریف میشود .پایداری محیطزیست به «دستیابی به کارآیی و
توسعه انرژی تجدیدپذیر و سایر منابع کمکربن» اشاره دارد[.]2
هرکدام از این زیرشاخهها به اجزای تشکیل دهنده دیگری تقسیم میشوند .در
اس��تخراج شاخص امنیت انرژی متغیرهای تنوع در عرضه اولیه انرژی ،مصرف
انرژی در مقایس��ه با رشد تولید ناخالص داخلی ،7واردات انرژی ،تنوع در تولید
برق و توان ذخیرهس��ازی انرژی لحاظ شده است .در استخراج شاخص برابری
انرژی در دستههای دسترسی به انرژی ،کیفیت عرضه انرژی و توانایی پرداخت
و رقابتپذیری از متغیرهایی مانند دسترس��ی به الکتریس��یته ،دسترس��ی به
پخت وپز پاک ،کیفیت دسترسی به برق و قیمتهای انواع انرژی استفاده شده
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اس��ت .در استخراج شاخص پایداری محیطزیس��ت از متغیرهای روند انتشار
گازه��ای گلخانهای ،تغییر در مناطق جنگلی ،ش��دت گاز دیاکس��ید کربن،8
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 سیاستهای
منس��جم و قابل پیشبینی ،محیط مقرراتی باثب��ات ،محرکهای ایجادکننده
نوآوری و تحقیق و توسعه ،سرمایهپذیری و آلودگی هوا با اثر بر آب و زمین از
متغیرهایی مانند محیط اقتصاد کالن ،ثبات سیاسی ،درصد فساد ،شفافیت در
سیاستها ،حاکمیت قانون ،کیفیت مقررات ،ظرفیت نوآوری ،تعداد اختراعات
ثبت شده ،نحوه استفاده از آب فاضالب ،آلودگی هوا و ...استفاده میشود[.]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��هگانه
انرژی میپردازد .بخش س��وم به تبیین جایگاه ایران در این شاخص اختصاص
دارد .در بخش چهارم به بحث و تحلیل وضعیت ایران در مولفههای ش��اخص
س��هگانه انرژی پرداخته میشود و بخش پنجم به جمعبندی و نتیجهگیری از  -2جایگاه ایران در شاخصهای سهگانه انرژی
ایران به عنوان چهارمین و نخس��تین دارنده ذخایر اثبات ش��ده نفتخام و گاز
مباحث مطرح شده اختصاص دارد.
طبیع��ی در دنیا در بخش ذخایر هیدروکربوری با چالشهای مختلفی از جمله
 -1جایگاه مناطق مختلف جهان در شاخص سهگانه انرژی
تحریمهای بینالمللی مواجه بوده اس��ت .از اوایل سال  2012میالدی تا پیش
در ج��دول ،1-میت��وان وضعیت مناطق مختلف جهان را در زیرش��اخصهای از اجرایی ش��دن توافق برجام صادرات نفت ایران زیر  1میلیون بش��که در روز
سه گانه انرژی مشاهده کرد .یکی از زیرشاخصهای برابری دسترسی به انرژی ،قرار داشت که پس از رفع تحریمهای بینالمللی در اواخر سال  ،2016صادرات
بررس��ی جمعیت با دسترسی به برق است .همانگونه که مالحظه میشود ،در نفت ایران با افزایش قابل مالحظه ای همراه شد ،بهنحوی که تا پیش از خروج
زمینه درصد دسترس��ی به برق ،مناطق اروپ��ا و آفریقا به ترتیب با  100و  37یکجانبه آمریکا از توافق برجام به حدود  2/5میلیون بشکه در روز نیز بالغ شد.
درصد ،بیش��ترین و کمترین دسترس��ی به برق را به خ��ود اختصاص دادهاند .همچنین طی این دوره ایران تالشهایی به منظور جلب سرمایهگذاری خارجی
منطق��ه منا 9که کش��ورمان نی��ز در این منطقه قرار دارد با دسترس��ی به برق و استفاده از فناوری های با بهرهوری باال انجام داده است؛ برای نمونه ،میتوان

مطلوب  97درصد (از کل جمعیت) ،از این حیث در وضعیت مناسبی قرار دارد.
ش��اخص هرفیندال هیرش��من ( 10)HHIمیزان تمرکز را در تولید انرژی نشان
میدهد 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 دادهاند .منطقه منا از حیث این ش��اخص در وضعیت مناس��بی قرار
دارد .با وجود این ،در منطقه منا شدت باالی انرژی ،انتشار گازهای گلخانهای
و اس��تفاده از س��وختهای پایان پذیر فس��یلی از جمله چالشهای مهم تلقی
میشوند .همچنین میتوان نگرانیهای ناشی از کمبود آب را به موارد یادشده،
اضافه ک��رد .چنانچه برای این مس��ائل چارهجویی نش��ود ،میتواند در تأمین
امنیت انرژی و پایداری محیطزیست تهدیدهای جدی ایجاد کند .همان گونه
که مالحظه میشود ،در زیرشاخص وضعیت انتشار گازهای گلخانهای ،منطقه
منا بدترین وضعیت را در بین مناطق مختلف جهان داراست.

 1وضعیت زیرشاخصهای سهگانه انرژی در مناطق مختلف جهان

منطقه

 GDPسرانه
برحسب شاخص
( PPPدالر)

جمعیت با
دسترسی به
برق (درصد)

دسترسی به
پختوپز پاک در
مناطق روستایی
(درصد)

آسیا

21313

88

75

0/11

اروپا

32390

100

85

0/22

2499

آمریکای التین و
کاراییب

13203

92

85

0/12

3678

0/08

خاورمیانه و شمال
آفریقا (منا)

37417

97

95

0/12

2325

0/08

0/35

آمریکای التین

39141

100

95

0/20

4223

0/10

0/35

0/3

آفریقا

5628

37

50

0/08

3794

0/15

0/18

3/8

متوسط جهانی

22937

88

57

0/18

2920

0/10

0/27

2/5

مأخذ:

قیمت برق خانگی تمرکز در عرضه
جهانی انرژی
(دالر بر کیلووات
()HHI
ساعت)

شدت انرژی
( koeبر دالر)

شدت انتشار
( CO2کیلو دیاکسید
کربن بهازای هر دالر)

نرخ رشد انتشار
گازهای گلخانهای
(درصد)

2284

0/09

0/29

3/9

0/09

0/28

0

0/24

3/4
4/7
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به امضای قرارداد س��اخت نیروگاه پیش��رفته  5000مگاواتی سیکل ترکیبی با
بهرهوری 60درصد با ترکیه اش��اره کرد که قرار بود طی  3سال (سال )2019
به بهرهبرداری برس��د .ای��ران همچنین با برنامهریزی ب��رای نصب  5گیگاوات
پنلهای خورش��یدی و توربینهای بادی تا س��ال  2021گامهایی در راستای
ارتقای بُعد پایداری محیطزیس��ت برداش��ته اس��ت .این طرحه��ا به افزایش
زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر و توان شبکه برق ایران کمک خواهد کرد.13
با وجود این ،خروج آمریکا از توافق برجام و اعمال تحریمهای همهجانبه علیه
اقتصاد ایران ،کاهش تولید و صادرات نفت و نیز خروج شرکتهای بینالمللی
از بخش انرژی کشور و معلق شدن اکثر پروژههای برنامهریزی شده را موجب
شده است.
در جدول ،2-میتوان وضعیت ش��اخصهای س��هگانه امنیت ان��رژی ایران را
طی دوره س��الهای  2014تا  2018در بین  125کش��ور جهان مشاهده کرد.
براساس این ،رتبه کلی ایران در سال  2016میالدی در مقایسه با سال 2014
با بهبود قابل توجه  30پلهای همراه بوده است که به طور عمده به دلیل فضای
ناش��ی از اجراییش��دن و کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی بوده اس��ت .رتبه کلی
ایران در سال  2017و  2018برابر با  81بوده است که  3پل ه نزول را نسبت به
سال  2016نشان میدهد .به طور کلی ایران در سال  2018بهترین 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  2016به
بعد نزولی بوده است.
ً
از آنج��ا که تغییر در رتبه یک کش��ور ممکن اس��ت الزاما 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 -میتوان وضعیت زیرشاخصهای امنیت
سهگانه انرژی در ایران و مقایسه آن با منطقه منا و جهان را میتوان 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
میدهد ،به طور نس��بی ،برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران،
انرژی بیشتری مصرف میش��ود .وضعیت ایران در شاخص شدت انتشار گاز
دیاکسید کربن نیز در مقایسه با میانگین منطقه منا و جهان به میزان قابل
توجهی باالست .علیرغم 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��اخصهای 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 میشود ،منطقه
منا یکی از مناطق با عملکرد ضعیف در مؤلفههای ش��اخص س��هگانه انرژی
محسوب میشود.
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 -3بحث و تحلیل

یکی از عوامل تضعیفکننده جایگاه ایران در ش��اخص سهگانه انرژی و به طور
خاص مؤلفه امنیت انرژی ایران ،وابس��تگی بس��یار زیاد سبد مصرف انرژی به
س��وختهای فسیلی نفت و گاز است .در جدول فوق این وضعیت از طریق باال
بودن ش��اخص تمرکز  HHIنمایشدادهشده است .همانطور که در شکل1-
مشاهده میشود ،براساس گزارش ( )2018شرکت بیپی 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  67درصد
از انرژی اولیه ایران را تأمین میکند .بعد از گاز طبیعی ،نفت خام قرار دارد و
 31درصد از نیاز انرژی کشور توسط آن تأمین میشود .سوختهای هستهای،
زغال س��نگ ،برقآب��ی و تجدیدپذیرها نیز در جایگاههای بع��دی قرار دارند و
روی هم رفته حدود  2درصد از مصرف اولیه انرژی را ش��امل میش��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 دیاکسید کربن است که
همانگونه که در ش��کل 2-قابل مشاهده است ،میزان انتشار دیاکسید کربن
ایران از  37میلیون تن در س��ال  1960با روند افزایش��ی به  672میلیون تن
در س��ال  2017بالغ شده اس��ت [ .]5بر این اساس ،ایران با  1/8درصد از کل
انتشار گاز دیاکسید کربن در جهان ،رتبه هفتم در جهان را به خود اختصاص
داده اس��ت [ .]6تداوم روند موجود باعث کاهش بیشتر کیفیت محیط زیست
 2وضعیت ایران در زیرشاخصهای سهگانه انرژی
مؤلفه /شاخص

رتبه
رتبه
رتبه
رتبه
رتبه
(سال ( )2014سال ( )2015سال ( )2016سال ( )2017سال )2018
79

82

40

40

38

119

119

119

80

78

81

81

امنیت انرژی

75

برابری (دسترسی به) انرژی

33

37

پایداری محیط زیست

116

118

رتبه کلی

107

58

81

مأخذWorld Energy Council :

 3مقایسه زیرشاخصهای امنیت سهگانه انرژی در ایران و منطقه
شاخص

ایران

منطقه منا (خاورمیانه
و شمال آفریقا)

جهان

شدت انرژی ( koeبر دالر)

0/14

0/08

0/10

جمعیت با دسترسی به برق (درصد)

99

97

84

شدت انتشار دی اکسید کربن (کیلو دیاکسید
کربن بهازای هر دالر)

0/53

0/35

0/27

تمرکز باال (تنوع کم)
()HHI=1347

2325

2920

دسترسی به سوخت برای پختوپز پاک (درصد)

100

95

78

نرخ اتالف برق در انتقال و توزیع (درصد)

11/2

12/1

11/9

تنوع در عرضه انرژیهای بینالمللی

مأخذWorld Energy Council :

 (2ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻲﭘﻲ 98 ،درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اوﻟﻴﻪ اﻳﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان

ﻧﺮژي در اﻳﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺮژي ﺣﺪود  67درﺻﺪ از اﻧﺮژي اوﻟﻴﻪ اﻳﺮان را
 .ﺑﻌﺪ از ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻗﺮار دارد و  31درﺻﺪ از ﻧﻴﺎز اﻧﺮژي ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ آن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
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ﻫﺴﺘﻪاي ،زﻏﺎلﺳﻨﮓ ،ﺑﺮقآﺑﻲ و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺟﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ و رويﻫﻢرﻓﺘﻪ

ﻣﺼﺮف
ﺳﺒﺪ
پاریس ازﺗﻨﻮعدر ﻛﻢ
ﻧﺸﺎن از
ﺷﻮدسندﻛﻪ اﻳﻦ
ﺪ از ﻣﺼﺮفدراوﻟﻴﻪ
توجه بهﻣﻲ
ش��ودرا و باﺷﺎﻣﻞ
اﻧﺮژي
ﻣﺴﺄﻟﻪوهوایی
کنوانسیون آب
امضای
کش��ور می
اﻧﺮژيکهدربراس��اس برابری قدرت خرید محاس��به
مختلف جهان
مناطق
ای��ران و
س��وی ایران ،الزام ها و مقررات زیس��تمحیطی بینالمللی این پیمان میتواند شده است ،مشاهده میشود .براساس آمار ارایه شده[ ،]7ایران بیشترین شدت
[.
چالشها و محدودیتهایی را برای ایران ایجاد کند.
مصرف انرژی را در بین کش��ورها و مناطق مورد بررسی در سال  2016داشته
در ش��کل ،3-شدت مصرف انرژی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی اس��ت .نگاهی به آمار و اطالعات موجود درباره فاصله ش��دت مصرف انرژی در
ایران با کش��ورهای توسعهیافته ،نش��ان دهنده مصرف ناکارای انرژی در کشور
بوده که بنابرنظر کارشناس��ان ،از مهمترین دالیل آن ،بازده پایین فناوریهای
تبدیل انرژی و فرهنگ نادرس��ت مصرف انرژی اس��ت .عالوه بر آن ،فرسودگی
ن ﻳﻜﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز دياﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ
ﻗﺎﺑﻞبودن فرآیندهای تولید ،بیتوجهی به فعالیتهای تحقیقاتی
تجهیزات2-،قدیمی
پژوهشیﺑﻪدر672
ﻫﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر دياﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ اﻳﺮان از  37ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  1960ﺑﺎ روﻧﺪ واﻓﺰاﻳﺸﻲ
واحدهای صنعتی ،استفاده از تجهیزات و لوازم خانگی با کارایی
اﻛﺴﻴﺪ
ﮔﺎز دي
نادرس��ت اس��تفاده از انرژی در بخش س��اختمان و فناوریهای
فرهنگ
ﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  2017ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[5ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،اﻳﺮان ﺑﺎ  1/8درﺻﺪ از ﻛﻞ اﻧﺘﺸﺎرکم و
ﺑﻴﺸﺘﺮتولیدی در کشور از عوامل مهم مصرف غیرمنطقی انرژی در
خودروهای
پایین
ﻛﺎﻫﺶ
ﻦ در ﺟﻬﺎن ،رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ در ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ] .[6ﺗﺪاوم روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻋﺚ
مختلف است.
ﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﺳﻨﺪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن آبوﻫﻮاﻳﻲ ﭘﺎرﻳﺲبخازشهای
ﺳﻮي اﻳﺮان،
س��بد انرژی از طریق توسعه و گسترش اس��تفاده از انرژیهای
ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﻲ را متنو
س��ازیاﻳﺠﺎد
ﺑﺮايعاﻳﺮان
تجدیدپذیر نهتنها برای کش��ورهای صنعت��ی و مصرفکننده انرژی از اهمیت
14
برخوردار اس��ت ،بلکه این مهم برای کشورهای درحالتوسعه و بهویژه صاحب
 1حجم مصرف اولیه انرژی ایران در سال 2017
ﺷﻜﻞ  -1ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮف اوﻟﻴﻪ اﻧﺮژي اﻳﺮان در ﺳﺎل  2017مناب��ع طبیعی نیز یک ضرورت به ش��مار میآی��د[ ،]8زیرا افزای��ش فزاینده
مصرف انرژی در این کش��ورها در کنار پایانپذیری منابع فسیلی و نگرانیهای
زیس��تمحیطی در حال افزایش ناش��ی از مصرف این سوختها ،مسأله تأمین
امنیت انرژی درکشورهای درحالتوسعه و از جمله ایران را به صورت تنگاتنگی
٦
با گسترش انرژیهای تجدیدپذیر پیوند میزند.
با توجه به چالشهای زیس��تمحیطی جهاني و اث��رات قابلتوجه تولید انرژي
بر آن ،گرايش عمومي به س��مت كاربرد ش��یوههای تولید برق با كارايي باالتر
و آلودگي كمتر اس��ت .تولید برق از منابع تجدیدپذیر از جمله سیاس��تهای
ان��رژی مؤثر ب��ر ارتقای مؤلفه پای��داری محیط زیس��ت و کنترلکننده میزان
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛﺸﻮر از ﻋﻮاﻣﻞ
انتش��ار گازهای گلخانهای است .در سال  2017میالدی ،به طور متوسط سهم
اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
روند ﺑﺨﺶ
اﻧﺮژي در
ﻣﻬﻢ ﻣﺼﺮف ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ
ﻣﺄﺧﺬ:در سال) (
(میلیون تن
)ﻣﻴﻠﻴﻮن.در
اکسیدکربن
ﻫﺎيدی
انتشاردرگاز
دي 2
Source:
Statistical
of World
ایرانﺳﺎل( )
ﺗﻦ در
اﻳﺮان
اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
ﻜﻞ -2روﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز
تجدیدپذیر منطقه اتحادیه اروپ��ا در تولید برق 30/3 ،درصد بوده
ه��ای
 ReviewSource:انرژی
)
Statistical
Review
of
World
Energy,
2018
(Energy, 2018
است .این سهم در کشور نروژ به  97/9درصد نیز میرسد[.]9
تولی��د برق از منابع تجدیدپذیر از جمله سیاس��تهای ان��رژی مؤثر بر ارتقای
محیط زیس��ت اس��ت .بر اس��اس آمار[ ،]10تولید برق از منابع
ﻣﺨﺘﻠﻒپایداری
ﺷﻜﻞ ،3-ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪي از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ در اﻳﺮان و ﻣﻨﺎﻃﻖ مؤلفه
ﺟﻬﺎن ﻛﻪ
س��ال  1990می�لادی رون��دی صعودی را طی کرده اس��ت و
تجدیدپذی��ر از
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺎس ﺑﺮاﺑﺮي ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ 15ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر اراﻳﻪ ﺷﺪه] ،[7اﻳﺮان
پیشبینی میش��ود از  282تراوات س��اعت در س��ال  2016میالدی به 405
ت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي را در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل  2016داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻣﺎر و
تراوات ساعت در سال  2026افزایش یابد .با وجوداین ،همانطور که در شکل-
ﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در اﻳﺮان ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻛﺎراي
 4مالحظه میشود ،س��هم تولید برق از نیروگاههای غیرحرارتی (تجدیدپذیر)
اﻧﺮژي
برق وکشور چندان قابل توجه نبوده است ،به طوری که این میزان
ﺗﺒﺪﻳﻞتولید
ي در ﻛﺸﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ آن ،ﺑﺎزده ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻨﺎوريﻫﺎياز کل
ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﺗﻮﺟﻬﻲ 7/3درصد بوده که پیشبینی میشود در سال  ،2026حدود
س��الﺑﻲ،2016
ﮓ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻗﺪﻳﻤﻲﺑﻮدن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي در
ﻳﻲ ﻛﻢ و
 7/1ﻛﺎرا
ﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ در واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ
باش��د .به نظر میرس��د ،افزایش تولید برق از نیروگاههای حرارتی
درصد
ﺷﻜﻞ  -3ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪي از  GDPدر اﻳﺮان و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن –
 3شدت مصرف انرژی به صورت درصدی از  GDPدر ایران و مناطق مختلف جهان (به ویژه نیروگاههای گازی و س��یکل ترکیبی) همچنان سهم غالب را در تولید
ﺑﺮاﺳﺎس ) PPPﺑﺮاﺑﺮي ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ( ﻣﺄﺧﺬ.Enerdata )2017) :
براساس ( PPPبرابری قدرت خرید) [(.]Enerdata (2017

٧

ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزي ﺳﺒﺪ اﻧﺮژي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪوﻳﮋه
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ] ،[8زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در
ﻛﻨﺎر ﭘﺎﻳﺎنﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﻴﻠﻲ و ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ
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یکی از موارد تهدیدکننده امنیت انرژی کشور ،عدم تنوع سبد تولید و مصرف
برق کشور به خود اختصاص خواهد داد.
یکی از زیرش��اخصهای س��ه گانه انرژی ک��ه وضعیت ایران در این ش��اخص انرژی در ایران است .براساس آخرین گزارش  ،BPبیش از  98درصد از تولید
به مراتب در مقایس��ه با سایر زیرشاخصها مناسبتر بوده ،برابری دسترسی به و مصرف انرژی در ایران به دو س��وخت نفت و گاز مربوط میشود .این مسأله
انرژی است .وضعیت برقرسانی در ایران را میتوان در شکل ،5-مشاهده کرد .میتواند آسیبپذیری کشور را در مواجهه با بحرانهای احتمالی افزایش دهد.
در سال  1990میالدی 96 ،درصد از جمعیت کشور به برق دسترسی داشتهاند با توجه به ظرفیت فراوان کش��ور در توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر،
به ویژه انرژی خورش��یدی و بادی ،دلیل وضعیت کنونی س��بد تولید انرژی را
که این رقم در سال  2016به  99درصد رسیده است[.]11
میتوان غفلت از ضرورت تنوعبخشی به منابع تولید انرژی در برنامهریزیهای
 -5جمعبندی و نتیجهگیری
حوزه انرژی دانس��ت .هرچند سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر در دوره
باتوج��ه به اهمیت غیرقابل انکار انرژی در توس��عه و پیش��رفت جوامع ،امنیت پس از اجرایی ش��دن برجام با رشد نس��بی همراه بوده ،اما پیشبینیها نشان
انرژی از جایگاه مهمی در سیاس��تهای اقتصادی و سیاسی کشورها برخوردار میدهد ،سهم این انرژی در سبد تولید انرژی کشور بسیار پایین است .ازاین رو،
اس��ت .به دلیل ارتباطات پس��ین و پیش��ین بس��یاری که حوزه انرژی با سایر با توجه به اهمیت استفاده بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر در تنوعبخشی ،لزوم
بخشه��ا دارد ،تهدید امنیت ان��رژی در هر یک از زیربخشهای انرژی ،امنیت حمایت همهجانبه دولت و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در این حوزه ضروری
اقتصادی کل بخشها را تهدید میکند .بنابراین ،رفع آسیبپذیریها و ارتقای است.
امنی��ت انرژی همواره از دغدغههای دولتها به ش��مار م��یرود .همانطور که مس��أله مهم دیگری که امنیت انرژی کش��ور را تهدید میکند ،انتشار فزاینده
اشاره شد ،شاخص س��هگانه انرژی را بهدلیل محور قراردادن سه مؤلفه امنیت گازه��ای گلخان��های در ایران اس��ت .ایران ب��ا  1/8درصد از کل انتش��ار گاز
انرژی ،برابری دسترس��ی به انرژی و پایداری محیط زیس��ت میتوان به عنوان دیاکسید کربن در جهان ،هفتمین کش��ور تولیدکننده این گاز گلخانهای در
معیاری چندجانبه برای س��نجش عملکرد حوزه ان��رژی در جوامع تلقی کرد .جهان بوده است .تداوم روند موجود عالوه بر اینکه یک عامل تهدیدزای محیط
بررس��ی وضعیت کش��ورمان در هر یک از زیربخشهای این ش��اخص نش��ان زیس��ت و اس��تاندارد زندگی در کشور تلقی میش��ود ،به سبب الزام های سند
زﻳﺴﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺤﻴﻂ
اﻧﺮژي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
زیرشاخص
ﻣﺆﻟﻔﻪ در دو
ارﺗﻘﺎيانرژی،
دسترسی به
ﻫﺎيبرابری
زیرش��اخص
ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮجزاز در
دهد که به
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق از می
بوهوایی پاریس میتواند کش��ورمان را درگیر مسایل حقوق بینالملل
پیمان آﺑﺮ 
ﺳﺎل 1990
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮق از
دیگرﺗﻮﻟﻴﺪ
اﺳﺎس آﻣﺎر]،[10
ملموس است.
ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ازکشور
امنیت انرژی
پذیری
آسیب
اﺳﺖت ومحیطی کند.
ﻣﻴﻼدي روﻧﺪي ﺻﻌﻮدي را ﻃﻲ ﻛﺮدهزیس
ﺳﺎﻋﺖ در
ﻣﻴﻼدي
طوراز 282
ﺷﻮد
خاورمیانه
ﺗﺮاواتبرق
405ههای
ترینﺑﻪ شبک
 2016قوی
ﺳﺎلترین و
ﺳﺎﻋﺖاز دربزرگ
ﺗﺮاوات یکی
کلی ،ایران
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲبه
اﻓﺰاﻳﺶنگرانکننده دیگر ،شدت فزاینده مصرف انرژی در کشور است که نشان
ﺳﺎل را2026مسأله
ﻏﻴﺮﺣﺮارﺗﻲ
کشورهایﺑﺮق از
ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
الکتریکیﺷﻜﻞ4-
ﻃﻮر ﻛﻪ در
دارد وﻫﻤﺎن
ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮداﻳﻦ،
ﻧﻴﺮوﮔﺎهمرز
همسایه در
ﺷﻮد،تمام
کشور با
ش��بکه برق
ارتباط
وری بس��یار پایین مصرف انرژی کش��ور در مقایس��ه با میانگین جهانی
ﻫﺎي از بهره
ﺳﺎل 7/3 ،2016
ﻣﻴﺰان
ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻃﻮري
اﺳﺖ ،ﺑﻪ
آمارهای ﻧﺒﻮده
براساسﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻛﺸﻮر ﭼﻨﺪان
خاکیﺗﻮﻟﻴﺪ
)ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ( از ﻛﻞ
اکنون
نیرو،
وزارت
رس��می
برقرارﺑﺮقاس��ت.
ازاین رو ،با توجه به شدت فزاینده مصرف انرژی در کشور به دلیل واقعی
 99دردرصد دارد.
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد در ﺳﺎل  ،2026ﺣﺪود  7/1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق
از جمعیت کش��ور به برق دسترس��ی دارند .به رغم وجود شبکه کامل برق در
نشدن ازقیمت حاملهای انرژی در داخل كشور ،بازده پایین فناوریهای تبدیل
ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ )ﺑﻪوﻳﮋه ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﮔﺎزي و ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ( ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻬﻢ ﻏﺎﻟﺐ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻛﺸﻮر ﺑﻪ
کش��ور ،آمارها نش��ان میدهد که  93درصد از برق تولیدی کش��ور از طریق انرژی ،مصرف غیرمنطقی و ناكارای س��وخت و اتالف فراوان انرژی در زنجیره
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد.
نیروگاهه��ای حرارتی تأمین میش��ود که حاکی از عدم تن��وع در تولید برق تولید تا مصرف آن ،لزوم بهینهس��ازی مصرف انرژی در كش��ور به یك ضرورت
کشور است.
تبدیل شده است.

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

 4سهم تولید برق از نیروگاههای غیرحرارتی (تجدیدپذیر) از کل تولید برق کشور
(درصد) مأخذBMI (2017(. :

.WDIWDI
))2017
مأخذ:ﻣﺄﺧﺬ:
)درﺻﺪ(
اﻳﺮان
ﺑﺮقدردر
میزاندﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺷﻜﻞ 5 -5ﻣﻴﺰان
(2017(.
(درصد)
ایران
ﺟﻤﻌﻴﺖبهﺑﻪبرق
دسترسی جمعیت

ﻳﻜﻲ از زﻳﺮﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﻧﺮژي ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺮان در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺮﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻮده ،ﺑﺮاﺑﺮي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژي اﺳﺖ .وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮقرﺳﺎﻧﻲ در اﻳﺮان را ﻣﻲﺗﻮان در ﺷﻜﻞ ،5-ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
در ﺳﺎل  1990ﻣﻴﻼدي 96 ،درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮق دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  2016ﺑﻪ 99
درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ].[11
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 -5ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﻧﺮژي در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ،اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺮژي از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي
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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 آسیبپذیریهای 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 قیمتهای یارانهای آنها می تواند از جمله موانع جدی توس��عه
اس��تفاده از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در کشور باشد .روند فزاینده انتشار
گازهای گلخانهای در کش��ور نیز یکی دیگر از تهدیدهای امنیت انرژی کش��ور
بوده که لزوم برنامهریزی اصولی در مواجهه با این روند ضروری است .با عنایت
به توضیحات یادش��ده ،اتخاذ راهکارهای زیر میتواند در ارتقای امنیت انرژی
کشور مؤثر باشد:
ال��ف :افزایش تنوع در س��بد انرژی و کاهش آلودگی محیطزیس��ت از طریق
افزایش سهم منابع انرژی کمکربن در سبد انرژی کشور
در بند  14سند ملی راهبرد انرژی کشور از سهم ناچیز انرژیهای تجدیدپذیر
و پاک در سبد انرژی کشور به عنوان یکی از چالشهای 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 سوختهای فسیلی ،افزایش سهم منابع
انرژی کمکربن (به ویژه انرژی خورش��یدی و بادی با توجه به مزیت جغرافیایی
کش��ور در این حوزهها) در سبد انرژی کشور اس��ت .حمایت همهجانبه دولت
از س��رمایهگذاری در توس��عه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند در این خصوص
مؤثر باشد.
ب :بهب��ود بهرهوری انرژی از طریق واقعی کردن قیمت حاملهای
انرژی در کشور

در بند اول س��ند ملی راهبرد انرژی بر باال بودن ش��دت انرژی و پایین بودن
بهرهوری انرژی در ایران در مقایس��ه با کش��ورهای همتراز ب��ه عنوان یکی از
چالشهای اصلی تأکید شده است .میتوان گفت بهبود بهرهوری انرژی ،بهویژه
در بخش تولید برق ،از طریق افزایش بازده نیروگاهها امکانپذیر است .در این
بین ،تبدیل نیروگاههای گازی موجود تولید برق به نیروگاههای سیکل ترکیبی
میتواند مؤثر واقع ش��ود .از س��وی دیگر ،بهرهوری انرژی ارتباط مستقیمی با
قیمت انرژی دارد ،بهطور معمول ،با افزایش و واقعی ش��دن قیمتهای انرژی،
بهرهوری انرژی نیز افزایش مییابد .در این بین ،واقعی کردن قیمتهای انرژی
میتواند بهرهوری انرژی را در کشور بهبود بخشد.
ج :لزوم سرمایهگذاری برای نوسازی و بازسازی سیستمهای انرژی کشور
هر س��ال بخش عمدهای از انرژی تولید ش��ده در کش��ور ب��ه دلیل قدیمی و
مس��تهلکبودن سیس��تمهای تولید ،توزیع و انتقال ان��رژی هدر میرود .برای
کاه��ش تلفات ان��رژی ،برنامهریزی برای س��رمایهگذاری بهمنظور نوس��ازی و
بازسازی سیستمهای انرژی کشور ضروری است.
د :حداقلسازی آثار مخرب زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای صنعت نفت با
جمعآوری گازهای همراه
براس��اس قانون برنامه ششم توس��عه ،وزارت نفت مکلف به کاهش حداقل 50
درصد میزان گازهای همراه س��وزانده ش��ده (به عنوان یکی از منشأهای اصلی
انتشار گازهای آالینده در کشور) است؛ در صورت اجراییشدن این قانون ،گام
مهمی در کاهش انتش��ار آلودگی ناش��ی از فعالیتهای صنعت نفت برداش��ته
خواهد ش��د .در این راس��تا در سند ملی راهبرد انرژی کش��ور بر لزوم کاهش
گازهای گلخانهای کشور از  4تا  8درصد تأکید شده است.

پانویس ها
 .11رقم پایینتر این شاخص بیان کننده تنوع بیشتر در تولید انرژی است.

12. Kilogram Oil Equivalent

 .13خاطرنش��ان میش��ود ،به دلیل اینکه طرحهای مزبور هنوز به بهرهبرداری نرس��یده ،در ارتقای
شاخصهای سال  2018تأثیرگذار نبوده است.
 -14براس��اس مفاد توافقنامه پاریس ( ،)2016ایران متعهد شد که به شرط برداشته شدن تحریمها تا
س��ال  ،2030میزان انتش��ار گازهای گلخانهای خود را در مقایسه با سال  2010تا سقف  12درصد و
چنانچه تحریمها تداوم یابد ،تا سقف  4درصد کاهش دهد.
)15. Purchasing Power Parity (PPP
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