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  جمهوري اسالمي ايرانامنيت انرژي  ونفت 
  

  3فاطمه اميرنژاد، 2حسن محسن نسب محمد، 1قنبراميرنژاد
g.amirnejad@yahoo.com  

  
  
  
  

  چكيده :

طوف كـرده اسـت   عاتي كه در جهان وابسته به انرژي ، توجه بسياري از دولتها را به خود معوامروزه يكي از موض
بحث امنيت انرژي است . از آنجائيكه امنيت يكي از موضوعات مهم در هر اجتماعي است سؤال اصلي اين است 

تحليلـي اسـت و ابـزار گـردآوري      –كه امنيت انرژي چيست ؟. از اين رو روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي 
، نشريات تخصصي  بتشامل ك ،ابع دست اول و دومالعه منداده ها با مطالعه كتابخانه اي و اسنادي از طريق مط

 ،و مقاالت اينترنتي بدست آمده است . تهديدات جمهوري اسالمي ايران در مقوله انرژي عبارتنـد از جنـگ نـرم   
 انـرژي،  جهاني شدن و تحريمهاي اقتصادي و تهديدات آژانـس هسـته اي و همچنـين فرصـتهاي امنيـت سـاز      

اين مقالـه ضـمن آنكـه     .ز افزايش قيمت انرژي ، افزايش تقاضاي جهاني انرژيجمهوري اسالمي ايران عبارتند ا
نتيجه مي گيرد . نفت و امنيت انرژي در سطح بازارهاي ملـي و بـين المللـي موجـب اقتـدار بيشـتر جمهـوري        
اسالمي ايران مي شود و بهبود مديريت در عرصه انـرژي ، بهسـازي و بازسـازي شـبكه هـا و خطـوط انتقـال ،        

  مي نمايد . اري نظام رقابتي عرضه و تقاضاي انرژي را پيشنهادبرقر

  نفت ،جمهوري اسالمي ايران ،امنيت انرژي ،انرژيكليدي :  واژه هاي

                                                 
 ، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جامع شوشترمربي  - 1
 ، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جامع شوشترمربي -  2
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد جامع شوشتر كارشناسي ارشددانشجوي  -  3
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  مقدمه : -1
با نگاهي اجمالي به برنامه هاي توسعه كشور در بخش انرژي ، مي توان دريافت كه تحقق توسعه پايـدار در ايـن بخـش ،    

انرژي براي تمامي مصرف كنندگان ، حفاظت از منابع و ذخاير فسيلي بعنـوان ميـراث نسـلهاي آينـده ،     توليد و عرضه مطمئن 
وري انرژي را در سرلوحه كار خود قـرار داده اسـت    زگار با محيط زيست و افزايش بهرهبرقراري نظام توليد و عرضه و مصرف سا

بعـد از پيـروزي انقـالب     ) 1387خورده است ( تازه هاي انرژي ،  .اين اهداف به نوعي با بهينه سازي توليد و مصرف انرژي گره
تالشگران عرصه صنعت نفت با همت و حضور در سنگر توليد ، نقش اساسي براي تأمين ارز و حضور در جبهه ها بـراي  اسالمي 

فـت در جبهـه هـاي    تداوم انقالب اسالمي ايفاء كردند . كه هزار شهيد صنعت نفت خودگواه حضور مستمر كارمنـدان صـنعت ن  
بزرگترين مخزن گازي مستقل جهـان در جنـوب ايـران تمـدني را بـه      هم اكنون  جنگ و همچنين جبهه اقتصادي بوده است . 

وجود آورده است كه شايد بتوان آن را نمونه منحصر بفرد تمدن برمبناي انرژي ناميد . گنجينـه اي كـه توسـعه هـربخش آن ،     
براي اقتصاد ايران به همراه دارد . پارس جنوبي امروزه به كانون يكـي از بزرگتـرين پـروژه اي     ميليارد دالر 5/1درآمدي معادل 

نگاههاي بسياري از وارد كنندگان گاز طبيعـي   ،دنيا تبديل شده است كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان ، در آينده اي نزديك
بحث امنيت انرژي اسـت . مقولـه   ت نفت و گاز مهمترين بحث، معطوف نموده است. امروزه در بخش صنعرا به اين منبع انرژي 

اي چند وجهي كه نه تنها طرف عرضه بلكه طرف تقاضا را نيز به شدت تأثير قرار مي دهد  . وجود برنامه ريزي مدون در مقوله 
از امنيـت   تعاريفيضمن آن است كه  دامنيت انرژي مي تواند تهديدهاي احتمالي را تا حد زيادي كاهش دهد . اين مقاله درصد

 ملي جمهوري اسالمي ايران بيان نمايد . بهبود اقتدارنقش پررنگ آن را در ،انرژي

  
  تحقيق سؤاالت -2

 سياسـت  چـه  و چيسـت؟  انرژي امنيت بيروني و داخلي تهديدهاي  چيست؟ انرژي امنيت :سواالت اين تحقيق عبارتند از

 شود؟ اتخاذ ها آن با مقابله براي بايد هايي

  
 تحقيق روش -3

براي جمع آوري اطالعات به كمك اسناد كتابخانه اي و ميداني اقدام .است تحليلي – توصيفي پژوهش اين در تحقيق نوع
 شده است و براساس روش توصيفي به تحليل اطالعات و نتايج پرداخته شده است.

  
 ها داده گردآوري ابزار -4

 مقـاالت  تخصصي، نشريات كتب، شامل دوم و اول دست منابع مطالعه طريق از اسنادي و اي كتابخانه ابزارهاي با ها داده
 .است شده گردآوري روزنامه و اينترنتي

  
  امنيت انرژي -5

 فرهنـگ  در لغـوي  نظـر  از .نيست ميسر سادگي به آن از دقيق تعريفي اراية كه است اي پيچيده مفاهيم جمله از امنيت
 ايمـن  معنـاي  بـه  امنيـت  معين فرهنگ در .است آمده هراس و بيم نبودن و بودن مانا در شدن، ايمن معناي به امنيت لغات،

 و1379 )عميـد،  فرهنگ(آسودگي و آرامش عميد فرهنگدر  1363 )معين، فرهنگ ( است شده تعريف بودن امان در ، شدن
 عبـارت  سـاده  و اوليـه  ايمعنـ  به امنيت  1973)المنجد، فرهنگ(.است شده معنا خاطر آرامش و اطمينان المنجد فرهنگ در

 گـرفتن  نظر در با و مختلف بسيار را واژه اين اگرچه .كند مي تهديد را آدمي جان كه احتمالي خطرات از نفس صيانت :از است

در مجموع مي توان  كند؛ مي اختيار  را جان حفظ و نفس صيانت عنصر ولي اند؛ كرده تعريف جامعه در گوناگون شرايط و ابعاد
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نبود ترس ، بيم و دلهره نسـبت بـه حقـوق و آزادي     ،صونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت و در مورد افرادامنيت را م
هاي مشروع فردي و اجتماعي و به مخاطره نيفتادن اين حقوق و آزادي ها و مصون بودن از تهديد ، خطر مرگ ، بيماري، فقر و 

 ن را از بين ببرد تعريف كرد.حوادث غيرمترقبه و درك هر عاملي كه آرامش انسا

 در آن گـرفتن  قـرار  لـزوم  و جنـگ  زمـان  در انـرژي  از عرضـه  حفاظـت  ضرورت مفهوم به انرژي امنيت ، 1950 دهه در
 قـرار  نظـامي  صرفاً حوزه وراي انرژي سياست سرد، جنگ دوران در .دبو بزرگ هاي قدرت ويژه به و كنندگان مصرف دسترس

 عنـوان  به انرژي كه نحوي به كرد پيدا صنعتي كشورهاي از بسياري اقتصاد در محوري نقش ژيانر تجارت و مبادالت و داشت

 در را وسـيعي  پيامـدهاي  اخيـر  هـاي  دهه در آسيا اي توسعه تحوالت.شد قلمداد مطرح صنعتي كشورهاي براي توسعه موتور

و  جهـاني  اقتصـاد  در منطقه اين وزن و نقش سريع افزايش تحوالت، اين پيامد ترين مهم است گذاشته برجا مختلف هاي حوزه
 كـرده  معطـوف  خـود  به را جهان كل در انرژى حوزه سياستمداران فكر امروزه كه موضوعى گفت بتوان شايد.است انرژي بوده

 اما .)Imai,98(شد مى خالصه عرضه طرف در تنها انرژى امنيت ميالدى، نوزدهم قرن اواخر تا .است انرژى امنيت مقوله است،

 تـأثير  تحت نيز را تقاضا طرف موضوع، اين كه بردند پى نكته اين به كنندگان مصرف هم و توليدكنندگان هم زمان، گذشت اب

 عرضـه  خـاص  كاالى يك براى تقاضا وجود در فقط بتوان را تقاضا امنيت نظران، صاحب از بسيارى عقيده به شايد .هديدم قرار
 شـده  عرضه خاصِ كاالى يك براى كافى كننده مصرف وجود افراد، از بسيارى گمان به شايد ديگر عبارت به .كرد تعريف شده

 شـده  پذيرفتـه  الملـل  بـين  ، سـطح  در تقاضـا  امنيـت  از تعريـف  ايـن  اسـت  ممكـن  دانست؛ تقاضا امنيت با متناسب بتوان را

ن دنبـال مـي كننـد شـاهد تولـد      بازار جهاني انرژي و كارشناساني كه تحوالت مربوط به انرژي را در جهـا   )razavi,97(باشد
المللـي   يكـي از پيشـگامان بـين   » هرمان شـر « ) بودند. اين سازمان كهIRENA» (هاي تجديد پذير آژانس بين المللي انرژي«

) پيشنهاد تشكيل آن را داده بـود در شـرايطي   1990سال پيش (ژانويه سال  19هاي تجديد پذير در  پروژه ي استفاده از انرژي
عرصه ي حيات گذاشت كه انگيزه ي جديدي در كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده براي تأمين بخشي از انرژي پا به  رسماً

  مورد نيازشان از طريق انرژي هاي تجديدپذير شكل گرفته است.
ـ   رژي اين آژانس كه يك سازمان نوپا در حوزه تأمين انرژي به شمار مي رود قرار است براي دسترسي و توليد اين گونـه ان

سراسر جهان كمكهاي عملي خود را در اختيار كشورهاي عالقه مند به تحقيق و فعاليت دراين عرصه بگذارد.بـدون هـيچ    ها در
ترديدي مي توان گفت، تأسيس آژانس بين المللي انرژي هاي تجديد پذير كه تا چند سال پيش حتي حاميان و طرفـداران آن  

چند در حال حاضر  ژه با اين سرعت محقق شود تحول بسيار مهمي محسوب مي شود هرنيز انتظار چنداني نداشتند كه اين پرو
يـد  دهـاي تج  مجمع جهاني بين المجالس انـرژي » «شوراي جهاني انرژي هاي تجديد پذير« چند نهاد ملي و بين المللي مانند 

» ي انرژيهـاي تجديـد پـذير   اتحاديـه اروپـاي  « ) و REN21» (شـبكه انـرژي هـاي تجديـد پـذير قـرن بيسـت و يكـم        » « پذير
)EUROSOLAR(        در حوزه انرژيهاي تجديد پذير فعاليت مي كنند اما هيچ كـدام از ايـن سـازمانها قـدرت تصـميم سـازي

  نداشتند.
هرچند انواع انرژي اعم از انرژي هاي تجديد پذير و تجديد ناپذير و انرژي هاي طبيعي ديگر نظير انرژي خورشيد و منابع 

بيشـتر اسـت. ايـن          نفتيژه اي در تأمين انرژي مورد نياز دارند اما اهميت انرژي هاي فسيلي مانند گاز و هسته اي، سهم و
سـال   غيررسـمى  آمارهـاى  مطـابق  منابع تا قرن آينده هم چنان نقش عظيم خود را در تأمين انرژي جهاني ايفا خواهند نمـود. 

 جهـان  پرجمعيت كشور 20 بين در را 18 رده جمعيت، نفر ميليون 72 حدود با ايران جمعيتى، كشور نظر از ميالدى، 2009

 كشـورهاى  از پـس  گـاز  مترمكعب ميليارد 132 مصرف با ايران ميالدى، 2009 سال طى. )Duncan,2006.(است بوده دارا

 ٪ 20 انـدازه  بـه  تنها سال اين طى ايران كشور جمعيت كه است حالى در اين  .است داشته قرار سوم رده در روسيه و آمريكا
 تـا  1999 سـالهاى  طى ايران در مصرف روند.  )Duncan,2006. .(است بوده روسيه جمعيت ٪ 50 حدود و آمريكا جمعيت

 ايـن  طـى  مصرف روند شكل، در شده داده نشان كشورهاى از بسيارى در كهيحال در .است يافته افزايش مداوم طور به 2009

 صـعودى  رونـد  مقطعـى  در نيـز،  روسـيه  و آمريكا كشورهاى در .است نهاده نيز كاهش به رو بلكه نيافته افزايش تنها نه سالها

 نظـر  بـه  بهتر طبيعى گاز با مقايسه در خام نفت مصرف لحاظ از ايران كشور وضعيت .است بوده كاهشى يا شده كندتر مصرف
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 مصرف با ايران ، 2009 سال طى .تاس منطقى ايران در خام نفت مصرف روند كه نيست معنى بدان موضوع اين اما رسد؛ مى

در  )Bp,2007(داده اسـت.  اختصـاص  خـود  بـه  را دهـم  رده ديگـر،  كشور 9 از بعد روز، در خام نفت بشكه هزار 1741 حدود
  درچند كشور پرجمعيت دنيا نشان داده مي شود. 2009تا  1999شكلهاي زير ميزان مصرف روزانه گاز و نفت طي سالهاي 

 

  
  
  

  
  
  
  
  
 :است توجه قابل چند نكته ذكر ،ي فوقهالشك به وجهت با

 گزارش نفر ميليون 70 حدود )EIA,2007(ميالدى 2006سال 1385 سال طبق سرشمارى ايران كشور جمعيت .1

 .است بوده نفر ميليون 72 حدود) Duncan,2006( ميالدى 2009 سال در رقم اين  رسمى، غير آمارهاى طبق.است شده
همين  در ديگر سوى از .شده است گزارش نفر ميليون  74حدود  2009 سال در نيز كشور تركيه عيتجم آمار، همين طبق
بوده  نفر ميليون 149 و ميليارد 1 حدود هند كشور جمعيت نفر و ميليون 324 و ميليارد  1حدود چين كشور جمعيت سال،
 .است

 

 در چند كشور پرجمعيت جهان 2009تا  1999ميزان مصرف روزانه گاز طبيعي طي سالهاي : 1نمودار شماره 

 در چند كشور پرجمعيت جهان 2009تا  1999ميزان مصرف روزانه نفت خام طي سالهاي :  2نمودار شماره 
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 شيب كه است حالى اين در .است داشته عودىص روندى اكيداً 2009 تا 1999 هاى طى سال ايران در گاز مصرف. 2

 .است بوده از ايران تر كم ها سال اين تمام در چين نيز كشور مصرف و بوده بسيار ماليم هند و تركيه در گاز صعودى مصرف

 تا 1999 هاىسال كه طى شد خواهد مشاهده گرفته شوند، نظر در كشور ساله توسعه پنج جامع هاى برنامه اگر .3

 ميليارد 58 كشور از در گاز مصرف بوده، چهارم توسعه و سوم برنامه انجام كه زمان  1388 تا 1378 الهاىس  2009

 از مصرف كه رشد گفت توان مى ديگر عبارت به )BP,2007(است يافته افزايش مترمكعب ميليارد 132حدود  به مترمكعب

 .ستا بوده  56 %حدود چهارم برنامه پايان تا سوم  برنامه ابتداى

 72به حدود 2009 سال در رقم اين) IEA,2007(بوده است نفر ميليون 65 حدود جمعيت ايران ، 1999 سال در.  4
 ميزان مصرف كه حالى در است؛ بوده  9٪حدود  كشور در توسعه برنامه طى دو جمعيت رشد بنابراين .ميليون نفر رسيده است

به  را فراوانى مشكالت يابد، روند ادامه همين با آور سرسام مصرفاين  اگر .است داشته درصدى 56 رشدى مدت، اين طى
هاى  انرژى مصرف روند كه مشاهده كرد به خوبى توان مى شده آمارهاى ياد به توجه با روى هر به .داشت خواهد همراه
 .شود مى احساس كامالً نهاآدر  بازنگرى لزوم و بوده نگران كننده بسيار كشور در فسيلى

 مى       تر رو نگران كننده اين از است، افزايش حال ترى در بيش سرعت با گاز شد، مصرف گفته كه طور نهما البته

 28 فوت مكعب تريليون 990 حدود داشتن اختيار در با ايران) IEA,2009 (ميالدى 2010 سال ابتداى آمار طبق.باشد

 گاز ذخاير از سهم  درصد 8/15 متر مكعبي تريليون 177  جهان گاز فوت مكعبي تريليون 6250 ذخاير از  مترمكعب تريليون

   .شود مى محسوب از روسيه پس جهان گازى دارنده ذخاير دومين رو اين از اختيار دارد، در را طبيعى
 فرسوده بودن دليل به انرژى است، اتالف مؤثر كشور در تقاضاى گاز افزايش در كه عوامل مهمى از يكى گفت توان مى

  )badri،2008ها است ( آن پايين دهى بهره در نتيجه و پااليشى و هاى نيروگاهى سيستم از بسيارى
افزايش درتقاضاي انرژي طي سالهاي آينده واقعيتي مهم و اساسي است. بيشتر اين افزايش از ناحيه كشورهاي در حال 

تصادي خود هستند. الگوهاي توليد و توسعه خواهد بود. اين كشورها به موازات صنعتي شدن بيشتر، شاهد تداوم و رشد اق
مصرف، تركيب انرژي و نيازهاي سرمايه اي بر اساس ترجيحات مختلف ملي و در فضاي متغير ژئوپليتيك مناطق مختلف 

خواهد شد و اين تحوالت سياست انرژي ، اثرات خود را بر فضاي متغير ژئوپليتيك خواهد گذاشت. به طور خالصه ، متحول
رژي بيشتر و پاك تر كه در دسترس بخش بيشتري از جمعيت جهان باشد خواهد بود تا بتواند آن را به صورت جهان نيازمند ان

كارآمدتر مورد استفاده قرار دهد. در واقع، امنيت انرژي به طور قطع در عصر ما مسئله اي جهاني محسوب مي شود.(نفت ، گاز، 
ند بعدي است اين امر به بطن منافع ملي كشورها مربوط مي شود. )چالش امنيت جهاني انرژي پيچيده و چ1385پتروشيمي،

هيچ راهكار سريع و قطعي وجود ندارد . مجموعه اي از مسائل مرتبط به مسئله امنيت انرژي آن را به محور گفتمان دائمي و 
، بلكه به گفتمان و محوري براي همكاري نه تنها در سطوح سياسي كشورها و به صورت دوجانبه،چند جانبه و بين المللي

  مشاركتي بين دولت ها و صنعت(انرژي) تبديل خواهد كرد.
  

مصرف انرژي 
مترمكعب گاز بر تن 

  توليد
قند و   شيشه

  شكر
روغن 
كاشي و   آجر  الستيك  نباتي

آهن و   آهك  گچ  سيمان  سراميك
  فوالد

  396  164  45  92  3  127  820  265  949  390  متوسط ايران
  290  95  24  72  2  58  501  158  520  210  متوسط جهان

  ميزان مصرف انرژي در صنايع مختلف :1شماره  جدول
  

  با توجه به جدول فوق ميزان مصرف انرژي در تمامي موارد ايران و متوسط جهان بيشتر بوده است.
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  در كشور   تهديدات امنيتي انرژي -6

  :را مي توان به شرح زيربيان كردكشور  تهديدات امنيتي انرژي
جنـگ   ايـن  در .اسـت  اسـالمي  ايـران  عليه دشمنان آتي و : اين تهديد شكل ديگري از تهديدات موجودنرم الف) جنگ

 و مخالفـان  هـاي  رسـانه  از حمايـت  و راه اندازي در گذشته غرب هاي سال گذاري سرمايه .هستند ابزارها ترين مهم ها رسانه
 فردا، راديو آمريكا، راديو مانند متعدد راديوي ها بودن ده عالف و انقالب ضد ماهواره اي تلويزيون شبكه 30 از شدن بيش فعال

 ايـران  اسـالمي  جمهـوري  قوت مهمترين جنگ نرم در .آنهاست جمله از ايران عليه روز شبانه هاي برنامه و پخش آزادي راديو

 ضـد  هاي رسانه توسط سالميا رهبري جمهوري و (ره) خميني امام هاي آرمان و انقالب اسالم، به اعتقاد مردم و ايمان يعني؛

) تبليغات رسانه اي عليه انرژيهاي جمهـوري اسـالمي از جملـه انـرژي اتمـي      1384گيرد(حمراسي ،  قرار مي هدف مورد انقالب
  كامالً مشهود است.

برابـر   در مقاومـت  و ارضي تماميت حفظ و ملي منافع از ظرفيت حفاظت اسالمي جمهوري به كه ايران قدرت هاي مؤلفه
  :از عبارتند دهد، مي را در ابعاد انرژي استكبار طلبي هزياد

 گسـترش  و راه تـداوم  دليـل  بـه  چـه  و پيـدايش  بـه لحـاظ   چـه  ايران اسالمي جمهوري نظام  :ايمان و باور قدرت .1

 ان،ايمـ  قـدرت  بـود؛  خواهـد  و بوده مند بهره نصرت الهي و غيب و خداوند به ايمان اصلي عنصر از همواره هاي خود توانمندي

 .است ساخته ايران اسالمي از جمهوري قدرتمند نظامي

 مـي          پيـدا  دست آن به مجتهدان عدالت ترين و با تقواترين كه است جايگاهي اسالمي رهبري : رهبري قوت  .2

ي انقـالب  خطـرات ايجـاد شـده بـرا     و بحران عرصه و در است الهي تأييدات به مؤيد اسالمي نظام رهبري شيعه، به باور و كنند
 .است رسيده اثبات به بارها) ره( امام و حضرت انقالب معظم رهبري قدرت و مديريت

زيسـت   ضـرورت  و آنهـا  ايمـان  دليـل  به كه برخوردارند ملي شديدي همبستگي از ايران مسلمان مردم :همبستگي. 3
 دفـاع  و انقـالب  سـال  30 طـول  در بـويژه  مختلف هاي درعرصه و است بخشيده آنها به خاكشان و مرز حفظ و آميز مسالمت

حماسـه  .داشـته انـد   كامـل  آمـادگي  نظـام  و بـه اسـالم   گزاري خدمت نقش ايفاي در است، بوده نياز حضور به كجا مقدس هر
  متخصصان صنعت نفت در خاموش نمودن چاههاي نفت نوروز حاكي از همبستگي عظيم مردم با هم بوده است . 

 انرژي ترانزيتي بزرگترين شاهراه كردن مسدود توان و يجغرافياي برتر موقعيت:موقعيت سوق الجيشي جفرافيايي   .4

 .دهد مي ايران به مهمي قدرت است كه هايي مولفه از هرمز تنگه در سوخت

 در پيشـروي  همـراه  بـه  اي منطقـه   آشكار و پنهان و تأثيرگذاري نظامي مختلف ابعاد در ايران توان :باال توانمندي .5

 تانك سرنشين، بدون هواپيماي رادارگريز، هاي ها، پرنده قايق دوربرد، هاي موشك ساخت و توليد جمله از ظامين صنايع برتر

بديهي تهيه انـرژي و   .است دشمنان با مقابله براي ايران هاي توانمندي ديگر از است؛ منطقه اي برتر نظامي از صنايع كه ....و
 ي دارد . سوخت اين موارد نياز به توان و تخصص باالي

 اجتمـاعي،  اقتصـادي،  سياسـي،  زنـدگي  ابعـاد  تمـام  عصر در اين كه است مفاهيمي از شدن جهاني :شدن جهاني ب)

 وجـود آورنـده   بـه  عامـل  عنـوان  بـه  شـدن  از جهاني نظريه پردازان .است داده قرار خود حيطه در را بشري امنيتي فرهنگي و

 نقـش  بـه ايفـاي   تـأثيرات  ايـن  .)1389(ماهنامه مهندسي فرهنگـي، .رند مي نام بشري جامعه و معضالت مشكالت از بسياري

هـاي   زمينه .دارد بستگي كشور امكانات و ها ظرفيت منابع، و مديريتي كالن سيستم اسالمي، جمهورينفت  نخبگان بازيگري
 كـه  را مناسـبي  و جـدي  هـاي  فرصـت  ميتواند شدن در جهاني ايرانژئوپوليتيكي انرژي  سياسي، و فرهنگي امكانات و مناسب

   )1389(ماهنامه مهندسي فرهنگي، كند فراهم انرژي امنيت بر تضميني است
: جديداً سختگيريهاي آژانس هسته اي عليه ايـران زيـاد شـده    ج) تحريمهاي اقتصادي و تهديدات آژانس هسته اي

  شده اند.است و حتي در بيانه هاي خود حمله عليه تأسيسات هسته اي و انرژي ايران را يادآور 
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  نتيجه گيري: -7

 مندي و بهره سطح افزايش همان پيشرفت و توسعه گفت باشيم، ميتوان داشته تعريفي پيشرفت و توسعه از اگر بخواهيم

 هاي جامعـه  ارزش به معطوف افقي و عمودي اجتماعي تحرك و امكان اجتماعي ارتباطات گسترش آزادي امنيت، ارتقاي رفاه،

 مهندسـي  سـازماندهي و  و آموزش درمان، و بهداشت نظام در دگرگوني تكاملي تكنولوژيك و علمي تپيشرف سايه در كه است

 زنـدگي  كـه همـان   زنـدگي  مطلـوب  هاي افق به رسيدن براي بنابراين .آيد وجود مي به فرهنگي و سياسي صنعتي، اقتصادي

 و ملـي طراحـي   و دينـي  هـاي  ارزش با متناسب يمدل بايد و نيازمنديم مديريت آن به است؛ پيشرفت با همراه و يافته توسعه
 .شود تدوين

 توسـعه يافتـه طبـق    ي جامعه هاي شاخصه از فوق مباحث از جداي .است پيشرفت ساز زمينه خود توسعه يافته جامعه

 :كرد اشاره موارد زير به ميتوان ايران اسالمي انقالب معظم رهبر بيانات

ارتقـاي       5 .سـواد،  سـطح  ارتقـاي  4  .وري، بهـره  افـزايش  3 .شدن فراصنعتي .2 اساسي، نيازهاي در خودكفايي .1
 عناصـر  بـر  تحول روند شدن مبتني  8 .رشد ارتباطات،  7.زندگي، به اميد افزايش 6. شهروندان، به رساني خدمات

 اساحسـ  افزايش 11 .ها،  مديريت علمي ارتقاي . 10  فرهنگي، استقالل 9 .اساسي، هاي و آرمان ملي هويت اصلي

 فساد، بيكاري فقر، با مبارزه  15. ملي، عزت 14. اجتماعي، انضباط 13.قانوني،  بي و جهل با مقابله  12. مسئوليت،

  )1386رسولي،(ملي اقتدار 19 .معنويت، و اخالق رشد   18.ملي، ثروت افزايش 17.طلبي، عدالت 16. تبعيض و
  
  عرصه بين المللي : انرژيفرصتهاي امنيت  -8

اي ، منـابع   سالمي ايران با توجه به نقاط قوت رهبري، توانايي دفاعي ، علمي و تكنولوژيك ، توانمنـدي هسـته  جمهوري ا
 از كشـورها  بررسـي  در .اسـت  خاورميانه منطقه در گذار هاي تأثير قدرت و كشورها از يكي الهام بخشي، و هيدروكربني عظيم

 اسـالمي  جمهـوري  هـاي  فرصت مهمترين .است زياد تأثيرگذار كه هاييكشور رديف در ايران تأثيرپذيري، و گذاري نظر تأثير

  :كرد بيان زير بصورت اختصار به ميتوان را بين الملل عرصه انرژي در ايران
 اسالمي، خودآگاهي و اسالمي بيداري .افزايش 2مردم،  تنفر گسترش و منطقه در آمريكا راهبرد شكست 1.

توليـد  . 6انـرژي،   بـه  جهاني تقاضاي افزايش 5 .انرژي،  قيمت . افزايش 4ايران،  يهمسايگ در متخاصم هاي دولت . كاهش 3
 بازدارنـدگي  قدرت و متقابل ضربه توان 8 . .اسالمي ايران جمهوري بين المللي عزتمند جايگاه و وجهه . ارتقاء 7 بيشتر انرژي

معـادالت   در كشور جايگاه و نقش بهبود  10.جانبه همه و جانبه چند تعامل سياست اتخاذ 9 .با تهديدهاي انرژي  مواجهه در
  )1384المللي انرژي(دهشيري، بين  و منطقه اي كارهاي و دستور فرآيندها بر تأثيرگذاري افزايش و بين المللي و منطقه اي

  
  در عرصه داخلي انرژي فرصتهاي  -9
  امنيت انرژي ، طرف تقاضا را نيز هم چون طرف عرضه در بر مي گيرد. )1
ون كشور امنيت تقاضا در دو شاخه تعريف مي شود كه براي مصون مانـدن از آسـيب هـاي آن، بايـد هـر دو را تحـت       در در )2

كنترل درآورد. بدين معني كه همان گونه كه در يك كشور وجود مصرف كننده كافي از ملزومات امنيـت تقاضـا محسـوب    
حوزه اول باشد؛ به طوري كه عدم كنتـرل آن باعـث    مي شود اسراف در مصرف نيز ميتواند حوزه ديگر و حتي خطرناك از

 گردد. امنيت تقاضا مي ندابه خطر افت

توانـد از عوامـل مهـم     ور مـي شـ تلقي غلط عرضه هميشگي گاز براي هر مقدار تقاضا به دليل وجود ذخاير عظيم گازي در ك )3
 مصرف نادرست گاز باشد.
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عدم وجود ارگان واحدتصميم گيرنده در زمينه گاز، مهم تـرين  فرسايش تجهيزات نيروگاهي، سوخته شدن گازهاي همراه و  )4
 داليل مصرف زياد گاز در كشور محسوب مي گردند.

دست يابي به امنيت انرژي پايدار در كشور در هر دو طرف عرضه و تقاضانيازمند توجه بيشتر به موارد ياد شـده بـه صـورت     )5
  كامالً عملي است.

  
  پيشنهادات -10

ميلياردبشكه در قبل از انقـالب هـم    90و ارقام، مشاهده مي كنيم ميزان اكتشافات ذخاير نفتي كشور از با نگاهي به آمار 
 28بـه   57تريليون متر مكعب در سال  8ميليارد بشكه رسيده است. ضمن اينكه ذخاير گازي كشف شده نيز از  138اكنون به 

  تريليون متر مكعب در سال جاري افزايش يافته است.
مات نشان از توانمندي نظام در طراحي، اكتشاف و توسعه ي ميادين نفتي كشور با وجود همـه ي محـدوديتها از   اين اقدا

پااليشگاه موجود كشور، يك ميليون و هفتصـد هـزار    9طرف استكبار جهاني در بخش انرژي و نفت ايران است.ظرفيت فراوري 
ميليون بشكه خواهـد رسـيد. لـذا در عرصـه      2/3االيشي كشور به پااليشگاه جديد، ظرفيت پ 7بشكه در روز است كه با ساخت 

  انرژي موارد زير پيشنهاد مي شود:
  )1387(بوزان ،بهبود مديريت در بخش عرضه ي انرژي شامل مراحل توليد، انتقال و توزيع؛ -1
 بهسازي و بازسازي شبكه ها و خطوط انتقال به عنوان يكي از مهمترين مراحل تلفات انرژي. -2

 سياستهاي حمايت از توليد لوازم صنعتي و خانگي با هدف سازگار سازي توليد با محيط زيست بازبيني -3

 برقراري نظام رقابتي عرضه و تقاضاي انرژي و محصوالت انرژي بر. -4

سـده ي نفـت      تحقق اين موارد، البته پس از گذشت يكصد سال از نهضت ملي شدن صنعت نفت و درآغازين روزهاي دومين 
تفكـر  .»اسـتفاده بهينـه از انـرژي   « از جنبشي ديگر و دعوت از جامعه براي ايفاي نقش در نهضت نويني است بـه نـام   ايران، آغ

را فـراهم   انـرژي  بخـش  جهـان استفاده بهينه از انرژي درسطح ملي و ايجاد فرهنگ آن موجب اقتدار و ثبات در سـطح ملـي و   
  خواهد آورد.
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  منابع فارسي 
  ، آبان ماه ، تهران  73شماره  نامه علمي تخصصي صعت نفت ،ماهاكتشاف و توليد ،  -1
  ، پژوهشكده مطالعات راهبردي ، تهران  مردم ، دولت ها و هراس) 1387بوزان ، بوزان (  -2
  ، نيمه دوم اسفند  6، سال اول ، شماره  ماهنامه صنعت نفت) 1387تازه هاي انرژي ، ( -3
و عوامل تهديد امنيت ملي ،  الزامات فراروي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران )1384حمراسي فراهاني ، علي اصغر (  -4

  تهران  –مركز آموزش مديريت دولتي 
  ، پرشين بالگ ، اينترنت  راههاي پيشرفت و تعالي همه جانبه آن) 1386رسولي ، اعظم ، (  -5
چشم انداز بيت ساله .  ري اسالمي ايران در پرتو سندالزامات فرآوري سياست خارجي جمهو) ،  1384دهشيري ، محمدرضا ، (  -6

  14و  13فصلنامه انديشه انقالب اسالمي شماره 
  ، مجموعه مقاالت و مفاهيم ملي ، تهران  مصالح ملي)  1380سيف زاده ، حسين (  -7
  فرهنگ عميد  -8
  فرهنگ المنجد -9

  فرهنگ معين -10
، فروردين و ارديبهشت ،  40و  39، سال چهارم شماره  ملي منيت اجتماعي و امنيتمقاله ا،  1389ماهنامه مهندسي فرهنگي ،  -11

  تهران
 ، انتشارات صنعت نفت 14، شماره  1385،  ماهنامه نفت گاز و پتروشيمي -12
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3. BP, (2007) (British Petroleum), Statistical Review of World Energy, June, LINK 
4. BP Statistical Review of World Energy June 2010 
5. Duncan, R. (2006) The Olduvai Theory: Energy, Population and Industrial Civilization, The Social Contract, http://www. 
thesocialcontract.com/pdf/ sixteen two/xvi-2-93.pdf 
6. EIA, (2007) (Energy Information Administration), World Proved Reserves of Oil and Natural Gas, Most Recent 
Estimates,January, 
7.IEA/DOA world oil outlook 2007 
8. El-Badri, A. (2008) The Secretary General of OPEC, Oil Outlook and Investment Challenges, Presentation, Nicosia 
Chamber of Commerce, 16 January. 
9.Ferris-Lay, C. (2008) Oil Could Reach $300 says expert, ArabianBusiness.com, 28 February, http://www.arabianbusiness. 
com/512436- oil-could-reach-us300 claimsexpert 
10. Foroohar, R. (2008) The Coming Energy Wars, Newsweek, 9 June issue, http://www.newsweek.com/ id/139395 
11. Fortson, D. (2008) An Ominous Warning that the Rapid Rise in Oil Prices has only Just Begun, The Independent, 11 
June, LINK 
12. http://sharifnews.ir/?23234 
13. http://www.photius.com/wfb1999/iran/iran_people.html 
14.http://www.eia.gov/cfapps/ ipdbproject / IEDIndex3. cfm?tid=3&pid=3&aid=6 
15.http://www.tehran-bazrasi. ir/?view=20&nu=229 
16. Ryukichi Imai. Marvin Miller, "Synthesis Report for the Pacific Asia Regional Energy Security (PARES) Project", Phase 
1, NAUTILUS INSTITUTE FOR SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, JUNE 9, 1998 
17. Hossein Razavi ,"economic, Security and Environmental Aspects of Energy Supply: A Conceptual Framework for 
Strategic Analysis of Fossil Fuels", World Bank, December 1997 
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  نروژ 68  گينه بيسائو 53 سنگال 38 بوركينافاسو  23  اريتره 8
  نيجر 69  لتوني 54 سوئد 39 پرتغال  24  اسپانيا 9
  نيجريه 70  لوگزامبورگ 55 شيلي 40 پرو  25  استراليا 10
  نيكاراگوئه 71  لهستان 56 صربستان 41 تاجيكستان  26  وونياسل 11
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  هوندوراس 73  ليتواني 58 فرانسه 43 تونس  28  الجزاير 13
  يمن 74  ماداگاسكار 59 فنالند 44 جيبوتي  29  امارات متحده عربي 14
  يونان 75  مالي 60 پينفيلي 45 چاد  30  اوگاندا 15

  فهرست كشورهاي امضا كننده اساسنامه آژانس بين المللي انرژيهاي تجديدپذير: 2جدول شماره 
  )69، ص 1387، نيمه دوم اسفند 6(منبع : تازه هاي انرژي، مجله علمي تخصصي، سال اول شماره  

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2009تا  1999بين سال هاي مقايسه بين مصرف گاز ايران و تركيه : 3نمودار شماره 
  )14، ص 89، آبان 73(منبع: اكتشاف و توليد ، شماره 
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  2009تا  1999مقايسه بين مصرف گاز ايران وچين بين سال هاي : 4نمودار شماره 

  )14، ص 89،آبان 73(منبع : اكتشاف و توليد شماره
  

  
  2009تا  1999ي مقايسه بين مصرف گاز ايران و هند بين سال ها: 5نمودار شماره 

  )14، ص 89،آبان 73(منبع : اكتشاف و توليد شماره
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  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

  5,00  4,99  4,97  4,86  4,89  4,67  4,43  4,41  4,32  4,27  4,12  عربستان سعودي
  3,27  3,55  3,94  3,99  4,05  4,01  4,16  4,01  3,88  3,77  3,58  كويت

  3,92  4,03  4,27  4,35  4,75  4,48  4,56  5,01  5,16  5,04  5,14  امارات متحده عربي
  13,58  13,50  12,52  12,43  12,63  12,42  12,13  12,30  11,86  11,91  11,21  ايران
  0,77  0,79  0,80  0,80  0,81  0,82  0,83  0,83  0,81  0,81  0,80  ژاپن

  2,42  2,49  2,52  2,57  2,56  2,63  2,66  2,76  2,37  2,37  2,26  كره جنوبي
  4,24  4,30  4,45  4,45  4,66  4,87  4,95  4,97  4,98  4,98  5,01  هندوستان
  1,89  1,93  2,64  2,72  2,73  2,71  2,74  2,70  2,65  2,65  2,69  تركيه
  13,95  14,82  15,71  16,32  17,00  17,68  18,41  19,92  20,34  20,34  20,67  روسيه
  7,260  7,424  7,625  7,528  7,426  7,578  7,494  7,679  7,934  7,944  8,270  آلمان
  7,768  7,889  8,021  8,030  8,182  8,158  8,378  8,528  8,622  8,622  8,626  فرانسه
  1,23  1,28  1,29  1,27  1,27  1,23  1,26  1,30  1,32  1,32  1,32  اتريش
  1,52  1,58  1,62  1,64  1,68  1,68  1,74  1,76  1,81  1,81  1,95  امريكا
  2,84  2,99  3,03  3,06  3,03  3,03  3,08  3,24  3,27  3,48  3,59  كانادا

  شدت انرژي اوليه براساس نرخ ارز در برخي كشورهاي منتخب :3شماره  جدول
  )2000بشكه نفت خام به هزار دالر امريكا(ثابت سال  2006تا 1996در فاصله سالهاي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 ت ايران و شركت شلنمودار مقايسه شاخص انرژي در پااليشگاه هاي نف:6نمودار شماره

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 13

                                    
  2030پيش بيني اوپك از ميزان رشد مصارف نفت خام در مناطق مختلف دنيا تا سال  :1شكل شماره 

  

  
  

  2009تا  2005از آينده مصارف نفت طي سالهاي  EIAو  IEA ،OPECتغييرات درپيش بيني هاي : 7نمودار شماره 
  (واحد: ميليون بشكه در روز)

  

  
  2030تا  2008ام طي سال هاي پيش بيني اوپك در خصوص روند مصارف نفت خ: 4جدول شماره

  

  
  

  2030و 2015ازآينده مصارف نفت درسال هاي   IEA،OPEC ،EIAمقايسه پيش بيني هاي : 5جدول شماره
  (واحد : ميليون بشكه در روز)
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  2080پيش بيني توليد نفت دنيا تا سال : 8نمودار شماره 

  
  ساله 10اخته نشده در آينده با توليد نفت طي مقاطع مقايسه ذخاير شناخته شده در گذشته و شن: 9نمودار شماره 

  

  
  2008تا جوالي  1984باالترين و پايين ترين قيمت نفت طي سال هاي : 6جدول شماره 
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  2شكل شماره 

  

  
  

  1990- 2030مصارف انرژي دربرخي مناطق طي سالهاي :  10نمودار شماره 
  

  
  

  1980-2030وع سوخت طي سالهاي مصارف انرژي جهان براساس ن: 11نمودار شماره 
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