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 چکیده 

های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ و آلودگی ناشی از مصرف این سوخت ها، امروزه توجه به کاهش روز افزون انرژیبا 

و  یدر معادالت جهان یروزافزون انرژ تیبا توجه به اهمهای نو بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بطوری که استفاده از انرژی

راهبرد » کیداشتن  ،یو مصرف کننده انرژ دکنندهیتول یکشورها نیدر ب یانرژ یعرضه و تقاضا تیامن تیبه تبع آن اهم

از  یک.یاست یاساس تیاولو کیبه اهداف چشم انداز  لین یهمه ابعاد برا رندهیسجم، هدفمند و در برگنجامع، م «یانرژ

بر استفاده روزافزون از انرژی های نو می  دیو تاک به منابع نفتی ها ی، کاهش وابستگی کشور ایرانمهم اقتصاد یمحورها

به ویژه انرژی های نو و  یدر بخش انرژ یمل دیاز تول تیو حما یراهبرد مقاومت نیمقاله بر تدو نیلذا ابتدا در ا باشد.

نی بر منابع و اقتصاد مبت یبخش انرژ یراهبردها تیدر نهاپرداخته و  سهم این انرژی ارتقابه نو  یدگاهیاز د،تجدیدپذیر

به شناخت  که میتواند باشد. یم انرژی های نو و تجدیدپذیربر مقوله  یتوجه اساس نیب نی. در اشوندیو ارائه م لیتحل فسیلی

 یمدت، فرصتدر کوتاه نهیفشار و هز جادیا رغمیعل ،یاقتصاد و استقالل در توسعهو  استفاده از آن  ریپذدیتجد یها یانرژ

 کند.بطوری که جادیا سایر منابع فسیلی و به نفت وابسته ریو غ ایپو یحرکت کشور در جهت تحقق اقتصاد یبرا لیبدیب

به  پیرو آن  و به درآمد نفت کشوراز وابستگی اقتصادی ،میتوانیم با جایگزینی انرژیهای تجدید پذیر بجای سوخت های فسیلی

  کاهش آلودگی محیط زیست کمک کنیم.بهینه سازی مصرف و 
 

 ایران ، یاقتصاد توسعه، منابع فسیلی ، نفت ، نو های انرژی واژگان کلیدی:
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 مقدمه .1

 لیبه دل یشده است. موضوعات اقتصاد لیمسائل کشور تبد نیتراز مهم یکیاقتصاد به  ،یمتعدد لیامروز ما به دال یدرجامعه

و تحوالت  یاجتماع یهااست و با توجه به تکانه تیاولو یجوامع دارا یدر تمام ینوعبه ،یو رفاه اجتماع شتیبا مع یوستگیپ

زا، درون ،یمقام معظم رهبر ریعمل کند که اقتصادش به تعب قموف یاقتصاد یهانهیدر زم تواندیم یاجامعه ،یاقتصاد عیسر

تمام و کمال  یمقاوم بوده و به معنا یبیآسو  دیمحور باشد تا بتواند در برابر هرگونه تهدو عدالت انیبندانش ،یگرا، مردمبرون

از  یاست که بخش ییازهاینشیو پ ماتالزا یبرخ ازمندیدر کشور ن یاقتصاد نیچن ی. اما برقراردیایبه حساب ب یاقتصاد مقاومت

است  ریحاصل از صدور نفت خام انکارناپذ یاقتصاد کشور به درآمدها یوابستگ.است یافزارنرم گرید یو بخش یافزارآن سخت

از شصت سال گذشته،  شینفت خام و حضور فعال در گروه صادرکنندگان بزرگ نفت خام در خالل ب دی.سابقه صد ساله در تول

و با استمرار  افتیادامه خواهد  چنانروند هم نیا زین ندهیباور باشند که در آ نیکشور به اشتباه بر ا یاقتصاد استگذارانیس

وجود دارد که با بهره  زیباور ن نیا گر،ید یداشت. از سو مینخواه یارز یبه لحاظ درآمدها یکمبود چگونهیصدور نفت خام ه

گاز  یبرا یداخل یبه تقاضا ییتوان عالوه بر پاسخگو یم یپارس جنوب میعظ دانیاز م ژهیبو یگاز ریاز ذخا شتریب یبردار

توسعه  ندیآن، فرآ یارز یرا صادر کرد و با درآمدها یعیاز گاز طب ی، حجم قابل مالحظه امختلف یدر بخش ها یعیبط

 یاصالحات راهبرد ازمندیو ن یجد یها یکاست یکشور دارا ندهیآ تیاز وضع یریتصو نی. چندیرا سرعت بخش یاقتصاد

 (9831 درخشان، ).است

 روش تحقیق .2
 لیتحل» وهیبه شو استوار است،  قیو تطب یا هبا مطالعات کتابخان یعلم لیاطالعات، تحل یگردآور هایمحور بر قیتحق نیا

و تا حد امکان کوشیده شده است پس از معرفی  و جایگاه و اهمیت انرژی های نو در کاهش نیازمندی به .می باشد «یمحتو

 و عدم وابستگی نفتی کشور ارائه شود. اقتصادی منابع فسیلی و راهکارهای پیشنهادی برای رسیدن به استقالل

 

.3 یافته ها  

که دولت باید با .مشکل اصلی فراروی توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر، سرمایه گذاری اولیه باالی مورد نیاز است 

بینی  تقویت همکاری های بین المللی )به ویژه کمک های مجامع بین المللی مرتبط به کشورهای در حال توسعه که پیش

شده مصرف انرژی آنها به طور غیرمنتظره افزایش می یابد(، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و غیردولتی، زمینه 

مشارکت گسترده انرژی های نو در عرضه انرژی را مهیا سازد، چرا که این امر کاهش هزینه در بلندمدت صرفه جویی سرمایه 

ش درآمد ملی، ایجاد فرصت های شغلی و صیانت از محیط زیست را به همراه خواهد ملی، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزای

داشت.برنامه ریزی کوتاه مدت براساس الگوی تصمیم گیری اقتصادی کنونی بزرگترین مانع در مقابل رشد انرژی های 

اری نیاز دارند، در حالی که به تجدیدپذیر است. این انرژی ها ظاهرا به سرمایه گذاری اولیه بیشتری نسبت به هزینه های ج

علت عدم نیاز به سوخت در طول کار در واقع به انرژی های جاری نیاز ندارند.در این راستا به نظر می رسد بازنگری و بروز 

کردن روش تصمیم گیری های اقتصادی، حذف تدریجی یارانه انرژی فسیلی و سوق دادن درآمد حاصل از آن به تامین بودجه 

سازمانی به منظور  ذاری در انرژی های تجدیدپذیر، تشویق بخش خصوصی به شرکت در سرمایه گذاری ، تاسیسسرمایه گ

پذیر و افزایش بودجه بخش آموزش تجدید جهت افزایش استفاده از انرژی هایتقویت و ایجاد تمرکز بین المللی و رهبری 

افزایش سهم و نقش این دسته از انرژی ها در سبد انرژی کشور انرژی های تجدیدپذیر،می تواند از جمله راهکارهای  تحقیقاتو

       (9819معلمی، )باشد.
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 فسیلی  غیراقتصاد  چارچوب مفهوم .4

مندی تداوم شرایط فعلی زندگی بشر بدون توجه و مدیریت نوین الگوی عرضه و مصرف انرژی امکان پذیر نبوده و رویکرد بهره

 های اخیر از سویی و انتشار بحران انرژی در سال.برای جوامع انسانی ضروری و غیر قابل اجتناب استهای تجدید پذیر از انرژی

ای عظیم قرار داده به توافق جهانی در های فسیلی که جهان را در آستانه فاجعهای به واسطه استفاده از سوختگازهای گلخانه

از .اندای مختلف با مسئله انرژی برخوردی متفاوت را در پیش گرفتهپاریس برای کاهش انتشار و سازگاری منتهی شد و کشوره

اجتماعی و زیست های تجدید پذیر است که به تحقق اهداف توسعه اقتصادی،ها توسعه و گسترش انرژیجمله این تفاوت

از  ایرانکشور  ختانه،خوشبدر این بین .کند و از عوامل اساسی دست یابی به توسعه پایدار استمحیطی کشورها نیز کمک می

های تجدید پذیر از نوع نظر از منابع فسیلی، دارای ظرفیت قابل توجهی در انرژینابع مختلف انرژی غنی بوده و صرفلحاظ م

های های پاکی که عاری از اثرات مخرب در محیط زیست بوده و از دیرباز به روشاست؛ انرژی و دریایی خورشیدی و بادی

این درحالی است که امروزه با استفاده از .گوناگون و دانش سنتی مانند بادگیرهای یزد مورد استفاده قرار گرفته است

تواند برق ساالنه مورد نیاز جهان ی خورشیدی میهای حرارتهای نوین یک درصد صحراهای کره زمین با نصب نیروگاهفناوری

بدون اتکا   یاقتصاد زمهالاست. یاقتصاد نیبارز چن یهااز مشخصه ییخود کفا یبرا دیها و تاک یکاهش وابستگرا تامین کند

 یاقتصاد یها یتوانمند نهیبه تیریو مد شرفتیبه فرصت، حرکت روبه جلو در پ دیتهد لیتبد ،ینیکارافر دیبا  منابع فسیلی به

نگر است. جامع کردیرو کی ازمندین یدر حوزه انرژ منابع فسیلیبدون اقتصاد  نییتبباشد. یمختلف باالخص انرژ یدر عرصه ها

 ران،یگمیتصم سازان،میتصم یرفتار یهامیپارادا دیحوزه، با نیدر ا یو اقتصاد یمال یعالوه بر لحاظ راهکارها بیترت نیبد

است که در آن  یطیشرا ،یانرژ وزهدر ح بدون وابستگی به نفت. اقتصاد ردیمدنظر قرار گ زین یکارگزاران و مهمتر بدنه مردم

اتکا  یهانهیبخش شده و زم نیبه فرصت در ا دیتهد لیمطلوب، منجر به تبد یبه رشد اقتصاد دنیو رس یصنعت شرفتیضمن پ

بین  یکی از روشهای  و در این .کشور به ارمغان آورد یبا منافع بلند مدت را برا یگذارهیو سرما یبوم داتیتول ،یبه دانش بوم

های فسیلی را کاهش تواند وابستگی به سوختمیمی باشد که و تجدید پذیر  های نواستفاده از انرژی ، یاقتصاد چنین تحقق

گذاری بخش انرژی نقش مهمی ایفا کنند و مردم از مزایای توانند در سیاست های تجدید پذیر در کشور ما اینک میانرژی.دهد

های توسعه های محیط زیستی، تنوع منابع مورد نیاز در تولید برق، قیمت پایدار و فرصتمهم آن مانند کاهش آلودگی

در جهت تحقق تواند های نو همچنین میاستفاه از انرژی.اقتصادی بخصوص در مناطق توسعه نیافته و روستایی برخوردار شوند

اقتصاد مقاومتی، وابستگی به منابع فسیلی را کاهش دهد و نیز به کاهش انتشار گازهای آالینده از بخش تولید و مصرف و 

دهد که سهم سوخت مایع در آمارها نشان می.ای شود که تاثیر اساسی در گرمایش جهانی داردتقلیل انتشار گازهای گلخانه

ها نسبت رشد میزان مصرف گاز در نیروگاه 19روند کاهشی مناسبی داشته، به طوریکه در سال  18های کشور از سال نیروگاه

های تواند جایگزین مناسبی برای نیروگاهدرصد افزایش بوده است. با این حال مولدهای برق بادی می 93دارای  18به سال 

های کلی محیط زیست و اهداف توسعه توجه به سیاستهای تجدیدپذیر با در زمینه استفاده از انرژی.گازی و بخاری باشند

اجرا های تجدید پذیر و حرکت به سمت اقتصاد سبز و یا کم کربن برای استفاده از انرژی را های مناسبیپایدار، دولت برنامه

ه و در ارائه . همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت از نوآوری و اختراعات در این زمینه مورد توجه قرار داشتکند

ای و سازگاری پیش بینی شده است، برنامه ششم توسعه با محوریت اقتصاد مقاومتی، جهت گیری کاهش انتشار گازهای گلخانه

البته تحقق این اهداف مهم نیازمند مشارکت هم دستگاهها و دست اندرکاران اعم از دولتی، خصوصی و نیز مشارکت مردم 

 .است
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 توسعه پایدار وانرژی  رابطه.5

 و فسیلی انرژی منابع بودن محدود لذا .است بوده انرژی مصرف و تولید با موازی همواره انسانی جوامع امنیت و توسعه رشد،

 توسعه در بسیاری دگرگونیهای ایجاد موجب که است مسائلی جمله از حاضر حال در گلخانه گازهای انتشارات از ناشی مشکالت

 آن بر را کشورها این از بسیاری جهان، مختلف کشورهای در بحران این ساله هر تجدید طرفی، از .است شده مختلف فناوریهای

 به را زمینه و داده تغییر را خود کشور در انرژی مصرفی سبد انرژی تجدیدپذیر و جایگزین منابع سمت به حرکت با که است داشته
 و مطلوب پتانسیل از برخورداری به توجه با بنابراین .کند فراهم خود کشور در منابع این از بیشتر چه هر  استفاده توسعه منظور

 طریق این از که چرا میرسد نظر به موجه خدادادی و ارزشمند منابع این منطقی توسعه کشورمان، در تجدیدپذیر انرژیهای مناسب
و توجه به  انرژیبحث بنابراین  برداشت گام انرژی مصرف مدیریت و اقتصادی پایدار توسعه سیاستهای و اهداف جهت در میتوان

 و آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی اهمیت بسزایی دارد، توسعه پایدار بدون توجه به رشد اقتصادی

مفهوم  .منابع انرژی از مهمترین عوامل و عناصر توسعه پایدار است(9831 شیروانی، ).شودمحقق نمی انرژی بهینه سازی مصرف

توسعه شگرف علم و  .توان گفت تامین انرژی پایدار ضرورت توسعه پایدار است انرژی پایدار تحقق خواهد یافت،براین اساس می

فن آوری در جهان امروز ظاهراً آسایش و رفاه زندگی بشر را موجب شده ، لیکن این توسعه یافتگی ، مایه بروز مشکالت تازه ای 

امروزه با کاهش مصرف  .(9839فرهنگی، )ه که از آن جمله می توان به آلودگی محیط زیست اشاره کردنیز برای انسانها گردید

محیطی نیز به دنبال نداشته باشند،   نو و تجدیدپذیر که آالیندگی زیست یسوخت های فسیلی در جهان، استفاده از انرژی ها

 با . زیرا راهکاری اساسی در دستیابی به توسعه پایدار استنقش پر رنگی در سبد انرژی کشورهای مختلف جهان، بدست آورده 

، توسعه منطقی این منابع ارزشمند و ایراندر به  توجه به برخورداری از پتانسیل مطلوب و مناسب انرژی های تجدیدپذیر

بطوریکه سرمایه  .برداشتخدادادی موجه به نظر می رسد، چرا که از این طریق می توان در جهت اهداف توسعه پایدار نیز گام 

رشد درآمدهای ملی، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و در نتیجه توسعه  باعث،راستفاده از انرژیهای تجدید پذی در زمینهگذاری 

انرژیهای نو در ایران طی چند دهه اخیر بیشتر در حد این انرژی همچون دیگر متاسفانه توجه به  .شودمی در کشور پایدار

خوشبختانه در سالهای اخیر استفاده از این نوع انرژیها بهبود یافته اگرچه ولی پیگیری فعالیتهای سایر کشورها بوده مطالعه و 

هنوز پتانسیلهای بکارگیری از این نوع انرژیها در ایران کامل نشده لیکن با منطقی شدن قیمت حاملهای انرژی امکان استفاده 

 91طبق پیش بینی کارشناسان مبنی بر متوقف شدن صادرات نفت تا .(9811دی،صفائی ،احم .)از این انرژیها میسر خواهد شد

 روشهای مختلف استفاده و الزمست در این زمینه ،حاملهای انرژیباال رفتن قیمت سال آینده در کشور ما  و از طرفی دیگر 

برنامه ریزی مدون و استراتژیک با توجه به شرایط کنونی و توان بالقوه موجود بمنظور انرژیهای تجدید پذیر طی یک  بکارگیری

 .قرارگیرد قید فوریت در دستور کار دولتبه  رسیدن به سهم مناسب از تامین انرژی 

 

 یاقتصاد و استقالل یانرژ یاستراتژ.6

نقاط  نیگردد تا در کنار فائق آمدن بر ا نیتدو بدون نفتاقتصاد  یبر مبنا دیبا یانرژ نهیما در زمکشور   «یو استراتژ راهبرد»

 رانیا یاسالم ی،جمهور «یانرژ یسند جامع در حوزه » کی نیتدو یبرا.میریبگ شیدر پ زیرا ن یرشد و بالندگ ریضعف، مس

و با نگاه به  یاقتصاد مقاومت یبر مبنا زین یاحتمال یدهایافزون بر توجه به نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهد ستیبا یم

مردم در  «یزندگ وهیشسبک و » اگرچه  رد،یقرار گ یمورد بررس یبه خوب یدر عرصه اقتصاد و انرژ یدشمن جد کیوجود 

و  یدر معادالت جهان یروزافزون انرژ تیرسد با توجه به اهم یاما بنظر م ،یاست ضرور یامر یاز انرژ نهیو به حیاستفاده صح

 یاستراتژ» کیداشتن  ،یو مصرف کننده انرژ دکنندهیتول یکشورها نیدر ب یانرژ یعرضه و تقاضا تیامن تیبه تبع آن اهم

است و به  «یو اساس یجد تیاولو» کیبه اهداف مشخص  لین یهمه ابعاد برا رندهیهدفمند و در برگ جم،جامع، مسن «یانرژ

مدت و  انیکوتاه مدت، م یها یاستگذاریاهداف و س نییو تب نیدر منطقه و جهان تدو رانیا یانرژ ینیع تیمنظور ارتقاء موقع

 .بلند مدت است
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 به وضع مطلوب 14۴4 در افق  رانیا بر طبق سند چشم انداز(وضع موجود) انرژی از  نهیو به حیاستفاده صح:  1شکل

   منابع فسیلیاز  ازینیاقتصاد ب ضرورت.7

 لىیخ نیاست؛ ا شتریب ایى کشورهاى دنمنابعش بر طبق آنچه که تا امروز اکتشاف شده است از همه ران،یاسالمى ا جمهورى»

به حاملهاى انرژى، بهه نفهت و  اتشانیهاى استکبار که رگ حبراى دستگاه ا،یکنندگان نفت در دنجذابى است براى مصرف زیچ

 گهریتا پانزده سهال د گر،یتا ده سال د گر،ی. آنها تا چهار سال دثروتى است نیچن کیکشورى با  رانیا نیگاز وابسته است. بنابرا

نفهت و گهاز  گهریاما جمهورى اسالمى  بر طبق منابعى که تا امروز اکتشاف شده است  تا هشهتاد سهال د شود؛ینفتشان تمام م

در  رانیها یاسهالم یورحهال چهرا قهدرت جمهه نیهبا ا«. ى دارائى نفت و گاز؛جذاب است. کشورى در اوج قله لىیخ نیدارد؛ ا

و  داتیهدر برابهر تهد میتهوانیاسهت  چهرا نمه نییدشهمن آنقهدر پها داتیهمواجهه با تهد یبرا یاستفاده از نفت به عنوان ابزار

از  سهفانهى کشهور مها مت بودجهه»پاسخ روشن است:  م ییاستفاده نما دیتهد یبرا یدشمن از نفت به عنوان ابزار یهاییزورگو

روش در  نیها کننهد؛یههاى دلسهوز رد مه ى اقتصهاددانروش را همه نیى به نفت است. اطرف، وابسته نیبه ا شیها سال پده

کشهور در  .«غلطى است ىوهیش نیکشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند؛ ا

 زیهن رانیهدر ا یانرژ یوربهره یدارد و از طرف یجهان یا استانداردهاب یادیبه شدت با اسراف روبروست و فاصله ز یمصرف انرژ

نقطهه ضهعف  کیهشوم صد ساله و  راثیم کیاقتصاد ما به نفت  یاست. وابستگ نیپائ اریبس یجهان یبا استانداردها سهیدر مقا

 معظهم مقهام)آن حسهاب بهاز کهرده اسهت یبر رو یمن بصورت جددش ینبرد اقتصاد نیو ا ییارویرو نیاست، که در ا یاساس

دهد: مهورد اول  رییخودش را تغ یمصرف انرژ یوهیتنها ما بلکه کل جهان ش که نه کندیم جابیمهم ا لیدل دو.(9819رهبری،

 بیهآب و هوا، تخر یعامل آلودگ نیترمهم یلیفس یهااست. سوخت ریدناپذیتجد یلیفس یهاما به سوخت ریانکارناپذ یوابستگ

قابل استخراج  نفتجستجو کرد. ریدناپذیمنابع تجد یجد تیدر محدود دیامر را با نیعلت دوم ا ی وجهان شیو البته گرما نیزم

به طور کامل مصهرف  ندهیسال آ 3۴ یال 9۴احتماالً ظرف  افتهیتوسعه  یکشورها یمنبع انرژ نیتربعنوان مهم یاز نظر اقتصاد

 نهدیگویم دانشمندانبدان اتکاء کرد. یشیگرما ازین نیتام یکه بتوان برا ستیپاک ن یهایاز انرژ ریغ یخواهد شد و لذا راهکار

 میعمل برسان یو آن را به مرحله یگذارهیسرما نیگزیجا میعظ یمنبع انرژ کی یتا بر رو میسال وقت دار 1۴که ما دست کم 

 تا ابد دوام نخواهد داشت. دیتجد رقابلیغ یهااستفاده از سوخت یعنی ستمیس نیچرا که ا
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 :مقایسه آماری ذخایر نفت و گاز ایران و کشورهای دارای انرژی فسیلی2شکل

بهه  ازمنهدیجامعه به همراه داشته است و کشور را ن یرا برا یبد یامدهای، پینفت یدولت به درآمدها دیشد یوابستگمتاسفانه  

 یلیخ نی. اکنندیم دیباشد، با آن ما را تهد دیتهد یبرا یما به عنوان ابزار یآنکه نفت برا یدرآمدها کرده است و عمال بجا نیا

 یعیمنابع طب یدارا یاز کشورها یاریبس یفقر و عقب ماندگ یکه علت اصل دارنداقتصاددانان اعتقاد  بطوریکه اکثر.درناک است

تها حهد  رانیهاقتصهاد ا.شهده اسهت ریتعب زیمنابع ن نیکه از آن به نفر یزیمنابع است، چ نیآنها به ا یمنابع و اتکا نیداشتن ا،

اقتصهاد  تیریدر اسهتفاده از منهابع در مهد حیحصه یگذارآن نبود هدف  ینبوده است و علت اصل یمساله مستثن نیاز ا یادیز

اقتصاد کالن دامن خواهد زد. بر طبق سند چشم انهداز،  یثبات یدرآمد نفت به ب یثبات یب ،یاقتصاد نفت کی درکشور بوده است.

کننهده نفهت  دیتول نیدوم تیظرف گاهی( حفظ جاالف: بایستی به این اهداف دست بیابد 99۴9 در افق  رانیصنعت نفت و گاز، ا

بهه  یابی( دسهتبباشهد. یمه گاهیجا نیا یرقبا ریبا سا دیتول تیظرف جادیخام در اوپک که مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ا

اول  گهاهیبهه جا یابی( دسهتجبا توجه به ضهرورت اسهتفاده از مخهازن مشهترک. یعیگاز طب دیتول تیدر ظرف یدوم جهان گاهیجا

اول  گهاهیبه جا یابی( دستدکشور. یدروکربوریارزش افزوده از منابع ه نیباالتر جادیبه منظور ا یشیپاال تیمنطقه به لحاظ ظرف

 کشهور. یکربهور درویارزش افزوده از منابع ه نیباالتر جادیبه منظور ا ییایمیپتروش یمواد و کاالها دیمنطقه از لحاظ ارزش تول

مناسهب  یسهاله، از رشهد اقتصهادپنج یبرنامهه کیدر  یحت میاقادر نبوده گاهچیساله هسی و چند مدت  نیا در ولی متاسفانه 

بوده است و نه رشد  ینفت یوجود داشته است، وابسته به رشد درآمدها یو اگر هم رشد اقتصاد میشوو مستمر برخوردار  یواقع

 یدیهتول یاز کاالهها یاریهنوز بس رایبوده است، ز یو خودمصرف یشتیبوده است، در حد مع یدیو اگر هم تول یمل دیتول یواقع

جنبهه  ایهوجهود دارد،  یصهادرات زیهن ییههاشود و اگر در بخشطور مستمر صادر  است تا به دهیاز استاندارد نرس یبه آن سطح

در تهراز  یچندان سهمما  یرنفتیغ ی. ارزش صادرات واقعستیکشور چندان قابل مالحظه ن یدر رشد اقتصاد ایداشته و  یاسیس

 ینهانینااطم طیکهه در شهرا یخهارج گذارانهیورود سرما تیامن ،یارز یهایریگمیدر تصم یقانون تیامن نبودها ندارد. پرداخت

 یانسهان یهاهیما درجها بزنهد. در گهروه سهرما یاقتصاد طیاست که شرا دهیباعث گرد د،یتول یتکنولوژ یو کهنگ ردیگیانجام م

رشد نکرده است و اگر هم رشد کرده باشهد،  یکاف یبه اندازه یودگذشتگو ازخ ثاریهنوز حس ا ان،یو دانشجو کردهلیافراد تحص

 ازشهده اسهت. یاسهیس یروسهیمبتال به و یگریاسیاز س هاتیو اکثر فعال رندیگیقرار نم یدولت و بخش خصوص تیمورد حما

بهوده  هیو سهرما هیبه واردات مواد اول دیمختلف تول یبخش ها یوابستگ ر،یدر دهه اخ رانیاز معضالت اقتصاد ا یکی گریطرف د

  هیسرما یبوده است. سهم کاالها ریامکان پذ یدرآمد حاصل از صادرات نفت قیهم از طر یو فناور هیمواد اول نیاست. واردات ا
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که به طور متوسط در  یکند. به طور یم دییرا ت  تیوضع نیا زیبراساس آمار گمرک ن یواردات الماز مجموعه اق هیو مواد اول یا

 نیها ذکرداده انهد. لیتشک یو واسطه ا یمصرف یدرصد را کاال 38و  یا هیسرما یدرصد واردات را کاالها91هفت سال گذشته 

به واردات  ازیخود ن دیتول ندیدر فرآ یمختلف اقتصاد یصورت گرفته، اگر بخش ها یاست که براساس پژوهش ها ینکته ضرور

همه آنها کاسهته خواههد  یدیواردات رو به رو شوند، آنگاه از توان تول تیبا محدود یلیداشته باشند و به هر دل یخارج یکاالها

حاصل از فروش نفت دارد. درحال حاضهر کشهور بها مشهکل فهروش نفهت و  یارز یدرآمدها تیمموضوع نشان از اه نیشد و ا

شهده  ادی یها تیعبور از محدود یبرا یاقتصاد مقاومت کردیاز رو یراستا مقام معظم رهبر نیروبه روست. در ا یمال یها میتحر

بهر اقتصهاد  دیهاقتصاد مقاوم بها ت ک کیبه  دنیرس یبرا االزم ر یا از مسئوالن کشور خواسته اند تا ابزارهااستفاده کردند و باره

 .را فراهم کنند یرنفتیغ

 ایران نو در راهبرد اقتصاد  یهایانرژ سهم .8

توسهعه  یامهروز کشهورها یتههایاز اولو یکیبرق  دیتول یبرا ستیز طیسازگار با مح یو روشها ریدپذیتجد یهایاستفاده از انرژ

از منابع  یکیعنوان به ندهیجهان در آ ازیبرآوردن ن یبرا تیقابل نیبزرگتر یدارا یدیخورش یرود؛ امروزه انرژ یبه شمار م افتهی

 یههایدر دو بخهش فناور یدیخورشه یهایجهان توسط فناور یدیهزار مگاوات برق تول 11۴ش از یب کهیاست، بطور ریدپذیتجد

 طیشهرا لیهبهه دل رانیها. (9811 ، ابراهیمهی ، بهبهودی, محمدزاده)دشویم نیتام یدیخورش یحرارت یهایو فناور کییفتوولتا

تهوده دارد و  سهتیز زیو ن ییگرمانیزم ،یدیخورش ،یباد ،یآببرق یهایاستفاده از انرژ یبرا یادیز یتهایظرف ،ییایخاص جغرف

واقهع شهده  یادر منطقه کشورمانمند شد.شکل بهره نیبه بهتر ینعمت خداداد نیاز ا توانیتازه م یهایگذارهیدر صورت سرما

هها قهرار رده نینقاط مختلف جهان در باالتر انیدر م یدیخورش یانرژ افتیاز نظر در یروز آفتاب 8۴۴است که با داشتن حدود 

 یشهدن بهه انهرژ لیآسهان و سههولت تبهد یماننهد دسترسه یمختلف لیبه دال یو باد یدیخورش یهایدارد؛ لذا استفاده از انرژ

 یهااسهتیکهه در س ییاز محورهها یکیبرخوردار است. یادیز تیاز مطلوب ،یریدپذیو تجد ستیز طیبا مح یسازگار ،یکیالکتر

له قرار گرفتهه اسهت موضهوع معظم دیمورد ت ک زیمختلف ن یو بارها به انحا کندیجلب توجه م ،جمهوری اسالمی ایران یابالغ

 جههیدولت و ساختار بودجه کشور را )که بارها درنت یعالوه بر آنکه منابع درآمد یدیمقوله کل نیابه نفت است. یکاهش وابستگ

در بر دارد و آن لهزوم  زین یگرید امیپ دهد،ی( مطمح نظر قرار مدهیمنجر گرد یاقتصاد یهانفت، به تکانه متیق دینوسانات شد

موضهوع از آن جههت بها اقتصهاد  نیااست.  یلیفس یهایو انرژ فتصرف به ن یاز اتکا زیکشور و پره یبه سبد انرژ یتوجه جد

 یموضهوع افزونگه ،ی( اقتصهادی)مقهاوم سهاز یآورتهاب یههایژگهیاز و یکهیامهروز  یایهکهه در دن خهوردیمه وندیپ یمقاومت

(Redundancyاست که دالل )نیهاز بحهران دارد و ا یریجلوگجهت  یبانیو منابع پشت یاضاف یهاتیاز ظرف یت بر برخوردار 

 یتهیجوامهع دارد اهم تیهکه در اقتصاد، توسهعه، رفهاه و امن یکیبا توجه به نقش استراتژ یهمچون انرژ یریمعنا در حوزه خط

یافت و جهان برای اولین بار پس انداز انرژی نشان می دهد که تنوع منابع ادامه خواهد  چشم(9831نوربخش،). ابدییمضاعف م

از گذر از دوران های وابستگی به یک سوخت مانند چوب، ذغال سنگ و نفتخام به دورانی خواهد رسید که در آن ههیچ یهک از 

از تقریبا یکسان عرضه و تقاضای سه انرژی اولیهه به چشم اند شکل زیر در.سوخت های فسیلی برتر از سایر سوختها نخواهد بود

درصد از کهل انهرژی اولیهه جههان را در آن 11اشاره دارد که هریک در حدود  1۴81خام در سال  گازطبیعی، ذغالسنگ و نفت

 سهتهنیز نسبتا افزایش خواهد یافت به طهوری کهه، انهرژی ه نو و جایگزینسال به خود اختصاص خواهند داد، و سهم انرژیهای 

  .آبی و سایر انرژی های جایگزین هریک در حدود پنج تا هفت درصد از سبد انرژی را اشغال خواهند کرد ای، برق
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 یالدیم 2۴35تا سال ی اولیه و جایگزین هایانرژ :چشم انداز3شکل

و  یانهرژ تیهاز منظهر امن یعالوه بهر تعهارب بها روق اقتصهاد مقهاومت ستیز طیآن بر مح انباریمنابع و آثار ز نیا یریپذ انیپا

 یاقتصاد مقهاومت یهامشکل همسو با آموزه نیحل ا دیعنوان شاه کل . آنچه بهباشدیمداقه م محل زیبه منابع ن داریپا یدسترس
 باشهدیمه یدیو خورشه یحاصل از منابع باد ی( خصوصاً انرژریدپذیتجد اینو )پاک  یهاینرژراهکار استفاده از ا شودیمطرق م

 یههایموضهوع، سههم انهرژ نیها بهاوجود. سهتیدر کشور برخهوردار ن یاز قدمت چندان ا،یآن در دن ادیرغم سابقه نسبتاً زکه به

 یحال رد نیا رسد،ینم زیدرصد ن کیبه  یآمارها حت نیبوده و براساس آخر یزیناچ اریکشور رقم بس یدر سبد انرژ ریدپذیتجد

 یاست. بررس دهیرس زیدرصد ن 1۴به  یحت ییاروپا یدرصد و در کشورها 9۴در جهان به  هایانرژ نیاست که متوسط مصرف ا

از آن  یجهان رو به کهاهش اسهت و برآوردهها حهاک یاست که سهم نفت در سبد انرژ تیواقع نیا دیمؤ یانرژ یجهان یارونده

 لیدرصهد آن را تشهک 51نهو  یههایرژکه سهم ان رودیم یجهان، به سمت یمصرف یسبد انرژ ،یالدیم 1۴9۴است که تا سال 

نفهت  یاز کشهورها یاریبسه ،یلیکم برخوردار از منابع فسه یگرفته، افزون بر کشورهاهمسو با روند شکل جهینت در خواهد داد.

همچون قطر و امارات که حجهم  ییکه کشورها ییتا جا اندوستهیپ انیجر نیبه ا زیفارس ن جیحوزه خل یاز جمله کشورها زیخ

 یدیعرصه، تا مرز صادرات برق تول نیگسترده در ا یهایگذارهیبه سرما وروددارند، با  اریدر اخت یدروکربوریاز منابع ه یمیعظ

 اند.آن را مطرق کرده یکم ادعادست ای اندرفتهشیپ زیمحل ن نیاز ا

 

 

 تولید انرژی برق در اروپا در یالدیم 2۴4۴نو تا سال  یهایسهم انرژ:4شکل
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 یبرخوردار است. ط یدیو چه درحوزه خورش یچه در حوزه باد یبه مراتب باالتر یهاتیاست که کشور ما از ظرف یدر حال نیا

امر  انیمتول هیاز ناح یبیحوزه، غفلت عج نیدر ا یخداداد یهاو موهبت میعظ یهالیاز پتانس یها به رغم برخوردارسال نیا

که همانا درون  یاقتصاد مقاومت تیبقابل قبول، جز با تمرکز بر شاه گاهیبه جا دنیسصورت گرفته است که جبران مافات و ر

 ،یاست، محقق نخواهد شد که البته عزم جد یانرژ داریپا نیدر حوزه ت م یداخل یهالیاز پتانس یو استفاده حداکثر ییزا

آن،  ییچرا یو بررس یافتادگعقب نیا یشناسبیدر مقام آس اما. طلبدیم زیدرست و تالش مضاعف مسووالن را ن یاستگذاریس

 هیاشاره کرد که به رغم مواد اول دولت یتیحما یهااستیبودن س یحوزه و ناکاف نیباال در ا یگذارهیسرما یهانهیبه هز دیبا

  .کندینم ریتصو گذارانهیسرما یرا برا ییباال تی(، همچنان جذابخورشید)باد و  گانیرا

 در ایرانتجدید پذیر ضرورت استفاده از انرژی های .9

 قرن اواخر از نفت صادرکنندگان جرگه از کشورمان شدن خارج ایران، در انرژی ساالنه مصرف باالی رشد فسیلی، منابع محدودیت
 کشور توسعه  روند الزم پیشرفتهای و ریزی برنامه صورت در که میشود باعث نفت صدور از ناشی درآمدهای قطع بالطبع و حاضر

 فرآیندهای در انرژی کل از درصد 11به قریب رفتن هدر و اقتصادی و فنی  کارایی عدم .بگیرد قرار تاثیر تحت جدی طور به

 بیش را انرژی وری بهره و بازده بودن باال و انرژی مصرف مدیریت ضرورت آن، از ناشی محیطی زیست فزاینده مشکالت و مصرف
 انرژیهای معرفی به باید انرژی طبیعی منابع عرضه نظر از انرژی عرضه ثبات برای)  9838،گیاهی، شهنیا( میسازد آشکار پیش از

 کاهش یاساس یاز راهکارها یکینو  یها یانرژ یریبکارگ کهبطوری.گردد توجه نامحدود خورشیدی انرژی و باد انرژی نظیر نو

اصالق نوع نگاه به انرژی  ضرورتاست. یلیفس یمصرف انرژ یو اصالق الگو یمصرف انرژ یساز نهیبه ،اتکا به منابع فسیلی

اشاره کرد و چهار راهکار اساسی  یبه اهمیت اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژ توان یشود،و میکی از مباحث کلیدی محسوب می

تا  دیو اصالق رفتار مصرف ، ارتقاء تکنولوژی از تول یکودک نیاز سن یدر این عرصه را : اصالق قوانین و مقررات، فرهنگ ساز

امر محقق شود ، هزاران نفر نیروی انسانی متخصص وارد بازار کار خواهند شد و  نیمصرف ، و اصالق تعرفه برشمرد.اگر ا

    .اهد شدو خدمات خو دیبخش تول در ژهیها بو نهیو کاهش هز یبهره ور شی، افزا یعملکرد آنان منجر به کاهش شدت انرژ

 

 :  سهم مصرف انرژی ها در ایران5شکل

 نمودار تولید ما اول مورد در .کرد اشاره مورد دو به توان می "پذیر تجدید" ایران در نو های انرژی از استفاده ضرورت مورد در

 نوسانات تولید دارای اما کرده، پیدا افزایش ثابت شیب یک با ایران در نفت مصرف.کنیم می مالحظه ایران در را نفت مصرف و

 هم با دو نمودار آینده سال چند در یعنی.است ایران در "یخبندان سال" انرژی بحران دارد اهمیت که آنچه بوده زیادی

 (9811 ، جانفزا.)شد خواهد تبدیل آن کننده مصرف به نفت کننده تولید جای به کشور و کرد خواهند برخورد
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 تولید نفت: نمودار مقایسه مصرف و 6شکل

 تقریبا همان ما که است این شود می مشاهده اینجا در آنچه و داشت خواهیم را گاز تولید و مصرف نمودار ما ، دوم مورد در

 بحث اهمیت است حائز اینجا در که دیگری مسئله و گیرد می صورت گاز مصرف میزان همان به داریم را گاز تولید که اندازه

 بسیار دیگر در کشورهای انرژی واحد یک به نسبت در ایران انرژی واحد یک که معنی بدین .است ایران در انرژی تولید هزینه

های سوالر و بادی و سایر  سیستم جایگزینی ، های تجدید پذیر انرژی از استفاده برای مناسب اقلیم وجود . است تر ارزش با

 . سازد می ارزش با و ضروری را انرژی های نوین دیگر

 
 : نمودار مقایسه مصرف و تولید گاز7شکل

 کشور برق دیدر سبد تول ریدپذیمنابع تجد زیسهم ناچ .1۴

 رغمیهعل یبخهش از فنهاور نیهاسهت کهه ا نیها تیهباز شهده امها واقع رانیهاست که در اسال ریدپذینو و تجد یهایانرژ بحث

 دیمهجهور مانهده و علهت آن ههم شها یبه نوع یتعمق کشور کماکان در بخش خصوصقابل یهاتیملموس و ظرف یهاشرفتیپ

وجود دارد. توافهق حاصهل از  هاینوع از انرژ نیتصورات نسبت به ا ینهیاست که اغلب در پس زم یراقتصادیلوکس و غ دگاهید

 .  کندیچندان م مساله را در کشور ما دو نیاست که لزوم توجه به ا یاز موارد یکی سیکنفرانس پار
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 میلیارد دالر 56به مرز 2۴15سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر در سال رسیدن میزان نمودار:  8شکل

امها  شهود،یمه دیهتول یلیفسه یهاو با اسهتفاده از سهوخت یحرارت یهاروگاهیدرصد برق کشور در ن 1۴از  شیدر حال حاضر، ب

 یمانند انهرژ یانرژ هیمنابع اول گریو د یلیفس یهااز سوخت یجهان، برق خود را با استفاده از سبد متنوع یاز کشورها یاریبس

ضهرورت دارد  نیحاصل کنند. بنابرا نانیبرق در بلندمدت اطم داریپا نیکنند تا از تام یم نیتام ریدپذیو تجد یاهسته ،یآببرق

تنهوع  یبسهترها نیتهراز مهم یکیو متنوع کردن آن اقدام شهود. یلیبرق به منابع فس دیتولسبد  یکه نسبت به کاهش وابستگ

هها موجهود اسهت. اسهتفاده از آن یدر کشور بهرا ییباال تیاست که ظرف ریدپذیمنابع تجدبرق، استفاده از  دیبه سبد تول یبخش

ی منابع انرژ نیاستفاده از ا ریدهنده رشد چشمگنشان ر،یاخ یهادر سال ایدن در ریدپذیتجد یهایاستفاده از انرژ زانیم یبررس

 یکشهورها ر،یدپهذیتجد یهها یمرتبط با انهرژ یها یتمام شده فناور متیکاهش ق با(9818،محسنیان(.برق است دیتول یبرا

 یبهرا ییباال تیبرق هستند، اولو دیجهت تول یلیاستفاده از منابع فس یاقتصاد نهیو هز تیکه متوجه محدود یوارد کننده انرژ

کهاهش داده انهد. بهه  یلیخود را به منابع فس یبستگوا یفناور نیبر ا هیشده اند و با تک لیقا یانرژ ریدپذیاستفاده از منابع تجد

 یهها روگهاهیکل ن تیبرابر ظرف 9هزارمگاوات )معادل  8۴۴از   ایدر سطح دن ریدپذیتجد یها روگاهین تیکه تاکنون ظرف ینحو

 یبهاد یهها روگاهیسهم ن انیم نیاست. در ا دهیدرصد رس 1از  شیبه ب ایبرق دن دیمنابع در سبد تول نیکشور( گذشته و سهم ا

درصد از برق بها  19مقابل در کشور ما با وجود آن که  ینقطه درها بوده است. یفناور گریاز د شتریب یدیخورش یها روگاهیو ن

 یصهورت مه یحرارته یهها روگهاهیبهر ن هیهبها تک زیهن یروگاهین تیشود، توسعه ظرف یم دیتول یلیفس یاستفاده از سوخت ها

مگاوات بوده اسهت  119،11نصب شده در سراسر کشور  ریدپذیتجدی هایانرژ تیمجموع ظرف 19 پایان سالتا  بطوری که.ردیگ

مگهاوات  81,11 ،یمگهاوات آن بهاد 995,1۴۴ زانیهم نیهاحهداث شهده اسهت، کهه از ا یدولته ریهو غ یکه توسط بخش دولت

 یههایزیهمزمان بها برنامهه ر خوشبختانه بوده است. یمگاوات آن برق آب 51,9 تیهاتوده و در ن ستیمگاوات ز 1,1 ،یدیخورش

فهاز پهارس  9مترمکعهب گهاز معهادل  ونیهلیم 9۴۴نو، ساالنه  یهایمگاوات برق در سال از محل انرژ 8۴۴ دیانجام شده و با تول

 دیهتول یبرا ریدپذیتجد یهاینحوه گسترش استفاده از انرژ یبررس  .شودیم ییجوصرفه لیگازوئ تریل ونیلیم 9۴۴ ایو  یجنوب

منابع  نیتوسعه ا یبرا یمحدود دولت یهاهیآن که از سرما یبخش به جا نیدر ا شرویپ یکه کشورها دهدینشان م ایبرق در دن

 نیهدر ا ( 9818علهی، عادلی،) بخش فراهم کرده اند. نیدر ا یگذارهیسرما یرا برا یردولتیحضور بخش غ نهیاستفاده کنند، زم

را فعهال کننهد و  یفناور نیا یبازار تقاضا ،«ینیتضم دیخر یراهبرد استیس»اند که با استفاده از کشورها، دولت ها موفق شده

 اسهتیاسهتفاده از س ر،یهاخ یهاسال دربخش شوند. نیرونق و تحول در ا سازنهیزم ،یردولتیبخش غ یگذارهیبا سرما جهیدر نت

 دیهتول زانیهم است،یس نیا یدر کشور مورد توجه قرار گرفته است، اما به علت نواقص موجود در اجرا ینیتضم دیخر یراهبرد

گهام می تواند  ،سیاست  نیا نییدرباره تعبازنگری وجود،  نینداشته است. با ا یتوسعه چندان ریدپذیبرق با استفاده از منابع تجد

 .شوددر کشور محسوب  ریدپذیتجد یهاروگاهیتوسعه ن یبرا طیدر بهبود شرا یمهم
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 رانیا یانرژ ندهیآ نی؛ تضم ریدپذیو تجد نو یها یاستفاده از انرژ.11

نو و  یهایتوسعه انرژ یبرا گذارانهیبهشت سرما کینزد ندهیدر آ ییایممتاز خود از نظر جغراف تیبا توجه به موقع ران،یا

در  ژهیو یمورد توجه ستیز طیبا مح یپاک بودن و سازگار لیبه دل ریدپذینو و تجد یها یشود. امروزه انرژ یم ریدپذیتجد

 نیمثبت استفاده از ا یبه کارکردها شیاز پ شیجامع و بلندمدت، ب یزیبرنامه ر کیبا  دیقرار دارد و با افتهیتوسعه  یکشورها

 مذکور اختالفات به توانیم می ،نماییم تجدیدشونده غیر و تجدیدشونده انرژی منابع بین ای مقایسه اگر بنابراینتوجه کرد. هایانرژ
 .برسیم زیر جدول در

 
 تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر انرژیهای بین اختالفات بررسی جدول: 9شکل 

و مشکالت  هایماریب ،تجدیدناپذیر یادامه استفاده از سوختها امدیپ نیاعتقاد هستند که مهمتر نیکارشناسان بر ا امروزه

از  یریجلوگ یبرا زیهموطنان رقم بزند و  ن یرا برا یبهتر ندهیتواند آ یپاک م یهایاز انرژ یریاست و بهره گ یطیمحستیز

 یپاک مانند انرژ یهایاستفاده از انرژ یایکند و با توجه به مزا یم یط را یدر کشور که روند صعود یانرژ شتریاتالف ب

 ییایقرار داشتن در منطقه جغراف  لیبه دل رانیاباشند. یانرژ نیاستفاده از ا شگامیپ دیبا یو دولت یصنعت یبخشها , یدیخورش

نو و  یهایاستفاده از انواع انرژ یجهان برا یکشورها نیفردتر از منحصربه یکی دیبرابر، بدون ترد باًیبا طول و عرب تقر

روز  8۴۴ایران کشوری است که با وجود ،به گفته متخصصان فن  بعنوان مثال.(9831امیری، و  بهبودی) رودیبه شمار م ریدپذیتجد

کیلووات ساعت بر متر مربع در روز یکی از کشورهای با پتانسیل باال  9,1 – 1,1آفتابی در بیش از دو سوم آن و متوسط تابش 

فراتر نهاده و در حالتی گام را برخی از کارشناسان انرژی خورشیدی  و حتی در زمینه انرژی خورشیدی معرفی شده است.

تواند انرژی مورد های دریافت انرژی تابشی میکنند که ایران در صورت تجهیز مساحت بیابانی خود به سامانهآرمانی ادعا می

 صدور انرژی برق فعال شود. ای از منطقه را نیز ت مین و در زمینههای گستردهنیاز بخش

 
 . میزان تابش خورشید در ایران1۴شکل
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 دیهتول یدو شاخص اصهل توانیرا م یسرعت در حال گسترش هستند. پاک بودن و  ارزاننو در سراسر جهان به یهایانرژ امروزه

 یههایانرژ یخهال ینقهاط جها یاریاند در بسهتوانسهته یخوبباال به یوربهره لیبه دل هایانرژ نیا کهیطورنو برشمرد به یهایانرژ

 یمنابع معمول انهرژ نیگزیجا دیبا کمیوستینو در ادامه قرن ب یهایاعتقادند که انرژ نیبر ا یانرژ کارشناسانرا پر کنند. یلیفس

بهه  یمتکه نهدهیدر آ یکاسهته شهده و اسهتفاده از انهرژ یدروکربوریهه یهافرآورده هیرویمانند نفت و گاز شوند تا از مصرف ب

نشهان داده کهه  تجربهه.رنهدیباد مورد استفاده قهرار گ ای دیخورش یانرژ رینظبدون کربن  یباشد که در آن منابع انرژ یساختار

بخش فراهم  نیتوسعه ا یالزم را برا یرساختهایندارد و هرچند که دولت ز یهیتوج ریدپذیتجد یهایانرژ دیحضور دولتها در تول

فهراهم  یانههیزم دیهالزم با یهابرنامه نیمنظور با تدو نیمحول شود و به ا یبه بخش خصوص دیکرده است، اما در ادامه، کار با

در  یلیفسه یههایانرژ یو ارزانه یفراوان متاسفانهحضور در آن داشته باشد. یالزم را برا یاقتصاد هیتوج یخصوص ششود که بخ

از  یریهبهه سهمت بههره گ ایدن کردیحال آن که رو م،یباش ریپذ دینو و تجد یهایسبب شده تا کمتر به فکر استفاده از انرژ رانیا

 یبهه سهوختها یوابستگ ندهیدولت در آ تیحما زیو ن  یتر بخش خصوص و مشارکت فعال یمل یبا عزم دینو است و با یهایانرژ

 .میرا کاهش ده یلیفس
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بودنهد، بالفاصهله  زده یاسهیدست به انقهالب س ،یاسیکه با هدف کسب استقالل س ییکشورها یدوم، تمام یبعد از جنگ جهان

در جنهگ  یکشورمان که نقشه یول ابند،یدست  زین ینمودند تا به استقالل اقتصاد یاقتصاد مقاومت یهااستیس یاقدام به اجرا

 زیهت و آن نافتاده اس یاقتصاد مقاومت یهااستیس یتازه به فکر اجرا یاسالم نقالبسال بعد از ا 81 دینداشته است، شا یجهان

بهوده اسهت،  یانقهالب مهذهب کیهکه انقالب ما  ییآنجا ازبوده است.  ییاروپا یکشورمان توسط کشورها دیشد میبه خاطر تحر

تها ماننهد قهانون  دیآاجرا در یشود و به مرحله نیتدو یاقتصاد اسالم یاقتصاد مقاومت یهااستیالزم بود که تاکنون س نیبنابرا

اقتصاد  یکشورمان از سلطه آن، یبرسد تا با اجرا بیمانند قانون به تصو ،یاقتصاد مقاومت یهانامهنییو آ نیقوان یتمام ،یاساس

 یانهرژ ینههیدر مصهرف به یاقتصهاد مقهاومت یهااستیس ،یمت سفانه در کشور ما، بعد از انقالب اسالم یولخالص شود. یغرب

 ستیدر کار ن یمقاومت چی. همیاکه انگار از آن خسته شده میکنیاستفاده م گانیارزان و را یچنان از انرژانجام نشده است و آن

 .میآور اجرا در یرا به مرحله ستین شده فیکه کامالً تعر یاقتصاد مقاومت ن،یقوان یبا اجرا میخواهیم یدئولوژیو تنها با شعار ا

بهه  دنیاز الزامات کشهور در رسه گرید یکیآن به نقاط قوت،  لیو تبد ینقاط ضعف کشور در اقتصاد مقاومت ییشناساچاره کار 

در  دولهت.ردیدولت و مردم صورت گ انیم یکینزد یهمکار دیتحقق آن با یاست که برا یدر عرصه جهان شیخو یواقع گاهیجا

 نههیبرخوردار است، هز یفوق العاده ا تیاز اهم شیها استیاز س کیرسالت را دارد. هر  نیبزرگ تر ران،یاقتصاد ا امروز طیشرا

از ملزومات تحقهق اقتصهاد  یکیشود. یدولت احساس م هیاز ناح یو دقت خاص یبه هوشمند ازیفرصت ها به شدت باالست و ن

 میتصهم یو برخه یزیهاست. که بعضاً نحوه بودجه رکنترل تورم  و ارز در بازار  متیق تیثبها بخصوص ت متیثبات ق ،یمقاومت

عرضه و  د،یدر امر تول ینابسامان نهینوسانات موجود در بازار ارز، زم جهیو در نت  ییموجب تورم زا یو مال ینظام پول ها در یریگ

 میمقام تصهم نیتر یرو دولت، به عنوان اصل نیکند. از ا یجمله بازار را دچار اختالل م کیسازد و در  یمصرف کاال را فراهم م

و  رانهیشهگیپ ریاز نوسانات موجود در بهازار ارز را بها تهداب یتواند بخش قابل توجه یکشور، م یو ارز یمال یاستهایدر س یریگ

و  یسهطح ریاز اتخاذ تهداب یناش دیشد یاقتصاد کشور دچار شوک ها نده،یبه حداقل رسانده تا در آ سبمنا یها استیاتخاذ س

 یرا برا نهیزم ،یبر بازار، با اعتماد به نظرات کارشناسان دلسوز اقتصاد رگذاریتاث یرو الزم است، بخش ها نیزود گذر نشود. از ا

 طیدر شهرا.نهدیفراهم نما شیپ از شیخود، ب یرو شیپنظام از حوادث  یعبور کشت دیبه عنوان شاه کل بدون نفت تحقق اقتصاد

  نی.  ا.شود یدر دولت محسوب م از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول یکی ،کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یکنون
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 یصرفاً بها مشهارکت مردمه یاقتصاد چنین تحقق نیا یدارد ولغیر نفتی  در تحقق اقتصاد یاساس یدرست است که دولت نقش

 بر  دیبا ییاستقبال کرد. فضا یمردم یاقتصاد تیاز هر نوع فعال دیبا یبردن مشارکت مردم باال ی. براریاست و الغ ریامکان پذ

و مقاومت کشور، حس کنند و بهرآن  شرفتیدر پ کیخودشان را مولد در اقتصاد و شر ردمکشور و جامعه حاکم گردد که همه م

 است. تیحائز اهم ارینقش مردم به عنوان مصرف کنندگان کاالها بس یاقتصاد یها هیببالند. در نظر

 

 اتپیشنهاد و گیرینتیجه .13

فسیلی، رشد باالی مصرف انواع انرژی در ایران و احتمال خارج شدن کشورمان از جرگه ،محدودیت منابع اقتصاد تک محصولی

صادرکنندگان نفت از اواخر قرن حاضر و بالطبع قطع درآمدهای ناشی از صدور نفت و ... از عمده مسایل حائز اهمیتی بوده و 

روند توسعه کشور را بطور جدی تحت ت ثیر قرار های الزم هستند که در صورت عدم برنامه ریزی و وجود قوانین و پیش بینی

ژی ، از دیگر می دهند، از سوی دیگر عدم کارآیی فنی و اقتصادی مصرف انرژی، هدر رفتن قریب به یک سوم از کل انر

هاست ضرورت مدیریت مصرف انرژی و باال بردن بهره وری انرژی در کشور را  آشکار ساخته که سال معضالتی است

در و  تسریع حرکت ایران در مسیر آینده پایدار انرژی مزایای فراوانی را خواهد داشت ،ن با توجه به این وضعیتاست.بنابرای

، انجام داستیتجدید پذیر به مرور طی سالهای آینده افزایش خواهد یافت.آنگونه که پ سطح جهانی توانایی رقابت انرژی های

 رو،ینو  نفت خانه هایکشور )ائم از وزارت یانرژ یت اندرکاران حوزه مسئوالن و دس یهماهنگ و منسجم از سو یاقدامات

 یسرشار از منابع انرژ رانیکشور ا یاست. از طرف ( کامالً ضروری…و  یارائمجلس، وزارت اقتصاد و د یانرژ ونیسیکم

تعدد و تنوع در استفاده  یخود را به سمت و سو یراهبرد یهااستیس ،یانرژ هدر حوز دیاست و با ریدناپذیو تجد ریدپذیتجد

از  یپاک ، جذب بخش یهایاستفاده از انرژ لیو بدل یالمللنیروز جهان سوق دهد. بر اساس معاهدات ب یهایاز انرژ

از  زیمذکور ن یانرژ یهابخش بصورت بالعوب و دراز مدت به اندازه مدت زمان عمر مولد نیدر ا ازیمورد ن یهاهیسرما

تالش،  ،یزیقادر است با برنامه ر ایرانگفت که  دیبا مطالب ذکر شدهخواهد بود. با توجه به  یاستگذاریس نیمثبت ا یهاامدیپ

که اقتصاد کشور  کند نیتدو یطوررا نظامات مختلف  ،نفتیاقتصاد  حذف تیها و اقدامات الزم با محور یاستراتژ نیتدو

 می پیشنهاد لذاکند.  تیو موضع استقالل کشور را تقو یمعنو یبه همراه داشته باشد و هم تعال ار شرفتیپ یعنی، ابدیسامان 

نوین در  سیستمها و فنآوری های ساخت به کمک صرف این مبلغ،ناپذیر تجدید انرژیهای به یارانه اختصاص بجای گردد

 مصرف در جویی موجب صرفه ،درآمدهای نفتیکاهش وابستگی به  ضمن که کشور گردد در بکارگیری از انرژی های نو

 گردد. می نیز زیست محیط آلودگی کاهش سوخت و 

 

 .منابع 14
 .،11 شماره یاس، راهبرد فصلنامه کشور، گاز و نفت باالدستی های سیاستگذاری تدوین در استراتژیک مالحظات،9831 .م درخشان،

 علم دانشگاه مقاومتی، اقتصاد ملی همایش اولین اسالمی، اقتصاد های آموزه در مقاومتی اقتصاد اصول و مفهوم، 9819مهدی، سید معلمی،

 .صنعت و

 .تهران دانشگاه زیست، محیط مدیریت و ریزی برنامه کنفرانس سومین تجدیدپذیر، و نو ها انرژی، 9831 ،نرگس شیروانی،

 .تهران دانشگاه انتشارات ایران، انرژی پایدار توسعه برای تجدیدپذیر انرژیهای از استفاده ،9839شاهر، فرهنگی،

 نو انرژیهای کاربرد مقاالت مجموعه اجتماعی، و اقتصادی پایدار توسعه و تجدیدپذیر انرژیهای ،9811غالم، صفائی، ،.محمد علی احمدی،

 .تهران

 .9819 کارگزاران،مرداد با دیدار در رهبری، معظم مقام بیانات

 مطالعات نشریه ، ایران در مالی توسعه و انرژی مصرف میان رابطه ،9811 زمستان ، سعید ابراهیمی داوود، بهبودی, پرویز محمدزاده

 .81 شماره,  9۴ دوره:, انرژی اقتصاد
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 ..زیست محیط مهندسی ملی همایش ششمین ، زیست درمحیط(پاک)نو انرژیهای از استفاده ضرورت،9831، سیدمحمدجواد نوربخش،

 ..اکوانرژی،ارومیه کنفرانس اولین اقتصادی، پایدار توسعه در آن نقش و تجدیدپذیر انرژیهای،9838حمیدرضا، گیاهی، ، فرهاد شهنیا،

 منظور به تخت صفحه خورشیدی گرمکن هوا کلکتورهای تحلیلی بررسی عنوان با ارشد کارشناسی نامهپایان ،9811 ، منصوره،جانفزا 

 .آن عملکرد بهبود

 تخت اتصفح حرارتی -افت انرژی برقی تحلیل و سازیبهینه روی بر مطالعه عنوان با ارشد کارشناسی نامهپایان ،9818 ،الیاس، محسنیان

 .خورشیدی

 .برق نشریه. جهان و ایران انرژی ساختار در تجدیدپذیر انرژیهای جایگاه ،9818علی، عادلی،

 .فناوری و علم سیاست، یفصلنامه ایران، در اقتصادی رشد و بنیاندانش اقتصاد بلندمدت یرابطه،9831 ، بهزاد امیری، ، داود ،بهبودی

 .تهران زیست،دانشگاه محیط مدیریت و ریزی برنامه کنفرانس دومین  ، انرژی مصرف سازی بهینه ،981۴، معتقدی،رحمان
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