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  پیشگفتار
هاي پیش روي متخصصان و مدیران ادارة کشورها مدیریت اقتصاد کشور در نظامی  ترین چالش یکی از مهم

المللی بتواند امور  توان یافت که بدون توجه به تعامالت بین جهانی است. در این شرایط کمتر کشوري را می
ها و مقادیر گوناگون  هاي اقتصادي در جامعۀ جهانی به شکل ها و تکانه از این رو تنش اقتصادي را اداره کند.

هـاي غیرقابـل کنتـرل و     اهی بحـران دهـد و گـ   اقتصاد بومی و ملی همۀ کشورها را تحت تأثیر قرار مـی 
کند. افزون بر این، نظام استعماري جهان غرب پس  ناپذیري به اقتصاد کشورها وارد می هاي جبران خسارت

و در سراسر ایـن  نموده دار ادارة جهان را حوزة اقتصاد تعریف  ترین حوزة اولویت از جنگ جهانی دوم مهم
ها  ها و سیاست خود را بر جهان حفظ کند. از این رو همۀ فعالیتدوران تالش کرده است، استیالي اقتصادي 

شود که ضمن حفظ استیالي کشورهاي استعمارگر بر اقتصاد جهانی، هر  در این حوزه به نحوي تنظیم می
شـده بـه دیگـر     ها به شکل مـدیریت  هاي شدید شد، این بحران زمان که اقتصاد این کشورها دچار بحران

  هاي ناشی از آن نیز به کشورهاي مستضعف و محروم جهان منتقل شود.  آسیب کشورها تسري یابد و
هاي ضداستعماري نظام  جمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، ضمن اینکه سیاست

هـاي   شوكشود تا هر روز چشم طمع و دشمنی برآن بیشتر شود و کشور را دچار فشارها و   سبب می .ج.ا.ا
نماید. در این شرایط، اقتصاد کشور عالوه  ،به ویژه حوزة اقتصاد ،هاي ادارة امور کشور ر همۀ حوزهناخواسته د

انسانی بسیاري بر  ها متحمل فشارهاي غیراصولی و غیر هاي شدید داخلی در همۀ این سال بر تحمل نوسان
هـاي   ي است که بـه شـیوه  درپی اقتصاد هاي پی  ترین آنها تحریم ترین و مداوم اقتصاد کشور شده که مهم

  کند. گوناگون نظام تعامالت اقتصادي کشور را با جامعۀ جهانی دستخوش امواج خود می
هـاي شـدید و    در چنین شرایطی اولویت نخست ادارة امور اقتصادي کشور، حفظ این نظـام از تکانـه  

ظم انقـالب اسـالمی بـا    رو، رهبر مع شود. از این هایی است که به دالیل گوناگون بر آن تحمیل می بحران
هاي کلی اقتصاد مقاومتی را براي حفاظـت   سیاست 1392در اواخر سال تفکر راهبردي و هوشمندانۀ خود 

هـاي مقاومـت    هدف تأمین رشد پویا و بهبود شـاخص ها  ابالغ نمودند. این سیاستها  بحرانکشور از این 
دسـتیابی بـه اقتصـادي    و  ساله، با رویکردي جهادي، انداز بیست اقتصادي و دستیابی به اهداف سند چشم

هـاي نخسـت    تصویب و ابالغ شد و جزو اولویت گرا زا، پیشرو و برون ساز، مولد، درون پذیر، فرصت انعطاف
  ادارة امور کشور قرار گرفت.

سـازي همـۀ امکانـات و منـابع بـراي توسـعۀ کـارآفرینی،         ها بر تأمین شرایط و فعال در این سیاست
وري در اقتصـاد و   ماندهی نظام ملی نوآوري، محور قراردادن رشد بهـره بنیان و ساز پیشتازي اقتصاد دانش

ها و کاالهاي اساسی و اولویـت   ها، افزایش تولید داخلی نهاده استفادة بهینه از ظرفیت هدفمند شدن یارانه



 شش

ي وارداتی، تأمین امنیت هادادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي، ایجاد تنوع در مبادي تأمین کاال
و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولیـد، مـدیریت مصـرف و اجـراي      غذا

سازي در این زمینه، اصـالح و تقویـت نظـام مـالی کشـور،       هاي اصالح الگوي مصرف و فرهنگ سیاست
  حمایت همه جانبه از صادرات کاالها و خدمات و توسعۀ حوزة عمل مناطق آزاد تأکید شده است.

پـذیري اقتصـاد کشـور در ایـن      ها به منظور افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسـیب  در این سیاست 
پیوندهاي راهبردي و گسترش همکـاري و مشـارکت بـا     ۀتوسعشود مدیران کشور به  زمینه، پیشنهاد می

هـاي   حمایـت از هـدف  بـه منظـور   اسـتفاده از دیپلماسـی   ، ویژه همسایگان هکشورهاي منطقه و جهان ب
  . کنندتوجه  اي المللی و منطقه هاي بین هاي سازمان استفاده از ظرفیتو  اقتصادي

پذیري اقتصاد کشور در درآمدهاي حاصل از نفت و گاز باید  افزون براین، به منظور جلوگیري از ضربه
مشـارکت دادن بخـش خصوصـی در    ، هـاي فـروش   ایجاد تنـوع در روش ، انتخاب مشتریان راهبرديبه 

  توجه شود.  هاي نفتی فرآوردهو  پتروشیمی، برق، ایش صادرات گازافز، فروش
افزایش ذخایر راهبردي نفت و گاز کشـور، افـزایش ارزش افـزوده از طریـق تکمیـل زنجیـرة ارزش       

هاي عمومی کشور، اصالح نظام درآمدي دولت، افـزایش سـهم    جویی در هزینه صنعت نفت و گاز، صرفه
سازي در ایـن زمینـه و    سازي و فرهنگ صل از فروش نفت و گاز، گفتمانصندوق ذخیرة ارزي از منابع حا

  هاي تعیین شده در این حوزه است. ایجاد نظام شفاف اقتصادي در کشور از جمله سیاست
رغـم گذشـت چهـار سـال از      قدري سترگ بود که به نظران این حوزه به اهمیت موضوع براي صاحب

هـا و   هادهاي علمی و اجرایی کشور دائماً بر اجراي این سیاسـت هاي کلی اقتصاد مقاومتی ن ابالغ سیاست
هـاي همگـان،    کنند. رهبر فرزانۀ انقالب نیـز محـور نخسـت فعالیـت     سازي اقتصاد کشور تأکید می مقاوم

اند بـراي تحقـق اهـداف     اند و از همه خواسته ویژه دولت، را در چند سال اخیر اقتصاد مقاومتی قرار داده به
  ها با رویکردي جهادي تالش کنند.  این سیاست شده در تعیین

نظر به اهمیت راهبردي موضوع، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه فرهنگ 
اسالمی صدرا و صداي و سیماي جمهـوري اسـالمی    –هاي علوم انسانی و معارف اسالمی، مرکز پژوهش

ها از سوي رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی بـا همکـاري        ایران برآن شدند تا در سالروز ابالغ این سیاست
ها و مراکز پژوهشی کشور، کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی را برگزار کنند و ضمن تجمیـع   بسیاري از دانشگاه

گذاري آن بین متخصصان و مدیران اقتصـاد   در این حوزه و به اشتراكآمده  دست هاي به ها و دانش تجربه
  .سازي در این حوزه بردارند ها و گفتمان شدن این سیاست کشور قدمی در راه اجرایی

المللی سازمان صـدا و   هاي بین در مرکز همایش 1393بهمن  29و  28که در روزهاي کنگره این در 
محورهـاي   برهاي اقتصاد مقاومتی  در اجراي سیاستکشور اقتصاد ن و مدیران امتخصصسیما برگزار شد 
 زیر تأکید کردند:

 متناسـب   ةراه روشن براي آیند ۀبومی مبتنی بر گفتمان والیت فقیه و داراي نقش ۀاز نظری يبرخوردار
  هاي بومی جمهوري اسالمی ایران. با ظرفیت



 هفت

 هـاي   خودبـاوري ملـی و سـرمایه    ۀروحی رهاي اخالقی و متکی ب بنیان ۀاقتصادي عدالت محور بر پای
  معنوي نظام اسالمی.

 بـراي   تحکمهـا و پایگـاهی مسـ    کننده از آرمان ها و حمایت ارزش راقتصادي توانمند و پایدار، متکی ب
  نظام اسالمی. یابنده و انقالبیِحرکت بالنده، رشد

 هـاي ملـی بـه     می در تبـدیل منـابع و ظرفیـت   ئاقتصادي مکتبی و الهام بخش با نوآوري و پویایی دا
استحکام سـاخت   ةزا و عدالت محور اقتصادي و بازتولیدکنند هاي راهبردي ، داراي رشد درون قابلیت

  درونی نظام اسالمی.
 با پویایی الزم براي پاسخ به شرایط در حال تحول داخلی و خـارجی و توانمنـد در    گرا تصادي بروناق

پـذیري در مواجهـه بـا     اقتصادي با قابلیت ترمیم هايو تهدید ها هواکنش سریع و هوشمند به مخاطر
 هاي محیطی. تکانه

  

در انتشـارات دانشـگاه شـهید    مقاالت ارائه شده در ایـن کنگـره در دوازده مجلـد و    نتایج تحقیقات و 
نظران و مدیران کشور بتوانند از ذخـایر دانشـی    منتشر شده است، تا استادان، صاحبسازي و  بهشتی آماده

گیري بهتر، مجلدات اول تا نهم با محوریـت مباحـث    مند شوند. براي بهره آمده در این کنگره بهره دست به
هـاي نظـري    مجلدات دهم تا دوازدهم با محوریت مبانی و مولفهراهبردي (در دانشگاه عالی دفاع ملی) و 

  اند. نام این مجلدات به شرح زیر است: (در دانشگاه شهید بهشتی) تنظیم شده
  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت نییتبجلد اول: 
  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس يساز ادهیفرهنگ و رسانه در پ گاهینقش و جاجلد دوم: 

  یاقتصاد مقاومت يو اجرا يساز ادهیدر پ يا و برنامه یساختریز ،ينهاد يالزامات راهبردم: جلد سو
  یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم: 
  يها و اقتصاد نفت و گاز و انرژ تکانهجلد پنجم: 
  اقتصاد يساز در مقاوم هینقش اقتصاد عدالت محور و مردم پاجلد ششم: 
  اقتصاد يساز در مقاوم یو رقابت انیبن اقتصاد دانشنقش جلد هفتم: 

  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیبا س یاقتصاد مل يجار يها يناسازگار یشناس بیآسجلد هشتم: 
  یو اقتصاد مقاومت يبانکدارجلد نهم: 

  )  1هاي اقتصاد مقاومتی( جلد دهم: مبانی و مؤلفه
  )2مقاومتی(هاي اقتصاد  جلد یازدهم: مبانی و مؤلفه

    )3هاي اقتصاد مقاومتی( جلد دوازدهم: مبانی و مؤلفه
  



 هشت

دانیم قدردان همۀ اندیشمندانی باشیم که با ارسال مقالـه بـه کنگـرة ملـی      در پایان بر خود فرض می
  هاي نظام اسالمی به اثبات رساندند.   اقتصاد مقاومتی تعهد خود را در حمایت از آرمان

ویژه جناب آقـاي   هاي مختلف به هاي همۀ مسئوالن و مدیران دستگاه ها و حمایت همچنین از تالش
انشگاه عالی دفاع ملی)، جناب آقاي دکتر محمدمهدي طهرانچـی  دکتر ابراهیم حسن بیگی (رئیس وقت د

گـذاري   (رئیس وقت دانشگاه شهید بهشتی)، جناب آقاي دکتر محمدجواد ایروانی (رئیس شوراي سیاسـت 
هـاي    کنگره)، جناب آقاي دکتر محمود شمس دولت آبادي (دبیرکل کنگره)، معاونان پژوهشـی دانشـگاه  

دفاع ملی، جناب آقاي دکتـر احمـد سـلمانی (دبیـر اجرایـی محـور نظـري        شهید بهشتی و دانشگاه عالی 
ـ اسالمی صدرا)، استادان  االسالم و المسلمین دکتر رضا غالمی (رئیس مرکز علوم انسانی کنگره) و حجت

اهللا ضـرغامی (رئـیس    هاي علمی محورهاي نظري و راهبردي و جناب آقاي مهندس عزت محترم کمیته
 نماییم.   یماي جمهوري اسالمی ایران) تقدیر و تشکر میوقت سازمان صدا و س

هـاي   این مجموعه به کوشش جناب آقاي دکتر بهروز طهماسب کاظمی تـدوین شـده اسـت و بـا تـالش     
  وقفه سرکار خانم آذرمه سنجري (معاون انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) به زیور طبع آراسته شده است.   بی

آرایـی و   جلدي از زحمات سرکار خانم سـمیرا دهقـان بـراي صـفحه     12موعۀ سازي این مج در آماده
  ها سپاسگزاریم.  خوانی متن کتاب همچنین از سرکار خانم بهاره بهمنی و آقاي علی باقري براي نمونه

  
  
  

  مازار عباس عرب  مراد سیف اله
  ي ددبیر علمی محورهاي راهبر

  کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی
  دبیر علمی محورهاي نظري 
  کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی

  
  
  

   



 

1  

  
  

   اقتصادازي س ممقاو يدر راستا يانرژري و هبهر يارتقا
  ران)یدر ا يانرژ يرو هاعتبارات بهر به برنامۀ يردکی(رو

  **نسب ي، زهرا ستار*انیمسعود هاشمدیس

  دهیکچ
 يبـرا  يارکعنـوان سـازو   بـه  يانـرژ  يرو هل بازار اعتبارات بهریکتش ةدیردن اک ن پژوهش مطرحیهدف ا

 يارتقـا  يزه الزم بـرا یـ جـاد انگ یجاد بازار و ایق ایواند از طرت یماست. این ایده  يانرژ يرو هش بهریافزا
نـه گـردد.   ین زمیـ در ا ينـوآور  زةیـ انگ يو ارتقـا  يانرژ وییج هصرف ياه هنیاهش هزک، موجب يرو هبهر

 یاقتصاد مقـاومت ازي س هادیپ یل به سطوح اساسیموجب ن يانرژ يرو هاعتبارات بهر برنامۀ يرو اجرا نیااز
، موجـب  يرو هبهـر  يق ارتقـا یـ از طر يل بازار اعتبارات انرژیکران خواهد شد. تشیا یاسالم يدر جمهور

و  یدرونـ  يموجب توانمندسـاز گردد، و  می يورزة نوآیانگ يو ارتقا يانرژ وییج هصرف ياه هنیاهش هزک
ـ  ییتوانا ين ارتقایو همچن یذات يدارسازیپا اهش کـ ش صـادرات و  یق افـزا یـ (از طر لملـل ا نیدر سطح ب

جملـه  از یخـارج  ياهـ  هانـ کن) در مقابـل ت یل و بنـز یـ مانند گازوئ ینفتاي ه هر واردات فراوردیواردات، نظ
ن یـی جهت تب "يانرژ يرو هبازار اعتبارات بهر"و  "بازار مجوزها يتئور"ن منظور از یود. بدش یما ه میتحر
ل بـازار مجوزهـا در   یکق ضمن استناد بـه تشـ  ین تحقی. در اشود  یاستفاده م ين بازاریل چنیکار تشکسازو

 ين بـازار یچن یح و بررسیدنبال توض شرفته، بهیپ يشورهاکات موفق یتجرب یگوناگون و بررس ياه هنیزم
در  ياقتصـاد  يگـذار  اسـت یهرگونـه س  يبرا یاستیس يعنوان راهنما به يانرژ يرو هبهر يارتقا منظور به
ف یـ مختلـف تعر  ياهـ  شدر بخـ  يانرژ يرو هبهر يسبد استاندارد برا کیه کب ین ترتیم. بدیشور هستک
هسـتند. بـا    يانـرژ  يرو هبهـر  ينظور ارتقام هشده ب نییبه استاندارد تع یابیا ملزم به دسته هود و بنگاش یم

 ییوجـ  هصـرف  ياهـ  هنـ یواننـد هز ت یاعتبارات پرداخته و م ا به مبادلۀه ه، بنگايانرژ يرو هل بازار بهریکتش
 يانـرژ  ياه لشده، حام انجام ياه یند. با توجه به بررسیرا حداقل نما دو در واحد خو یدر سطح مل يانرژ

ن یو حمل و نقل، همچن یخانگ نندةک فمصر ياه شدر بخ ینفت ياه هوانند فراوردت یمشتمل در برنامه م
  و صنعت، باشند. یخانگ ياه شو برق در بخ یعیگاز طب
  ی، اقتصاد مقاومتيانرژ وییج هصرف د،ی، بازار مجوزها، اعتبارات سفيانرژري و هبهر :اه هواژکلید

                                                        
-(دکتري علوم استراتژیک) گذاري سرمایه جذب و اقتصادي کل مدیر و بازرگانی والملل  بین امور در وزیر معاون مقام قائم *

hashemian@nioc.ir. 
  .zsattarinasab@yahoo.com-اقتصاد انرژي دانشگاه تربیت مدرسارشد  کارشناس **
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  مقدمه
شـور  کبـر اقتصـاد    يا هات عمدتأثیرا ه میجمله تحراز ياقتصاد یخارج ياه هانکر وجود تیاخ ياه لسادر 

بـا   مقابلـه  بـراي  عنـوان روشـی   بـه  یان اقتصاد مقـاومت ین میدر ا لملل داشته است.ا نیب ازجمله در حوزة
عنـوان   ف گشته، بهیشدت تضع به واردات و صادرات که شرایطی شده، در تحریم کشور یک علیه اه متحری

اي فشـار و متعاقبـاً تـالش    ه همعنی تشخیص حوز اقتصاد مقاومتی به .ودش یدر نظر گرفته ممؤثر  یحل راه
. اشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت استب یها متأثیرکردن آن ثرا یبراي کنترل و ب

اي خارجی کاهش یابـد و بـر تولیـد داخلـی کشـور و      ه یبراي رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگلذا 
 و چـاالك  پذیر، انعطاف پایدار، پویا، مستمر، باال، رشد خالصه، طور به .گردد تأکیدتالش براي خوداتکایی 

 اقتصـاد  ايهـ  یژگیو از نشود، هم یستز طمحی تخریب به منجر که ريو هبهر رشد به مبتنی و بنیان دانش
 و داخلـی  ايه رفشا و اه هتکان برابر در که هدد یم رخ اقتصادي در پایدار ان رشدین میدر ا .است مقاومتی
دن بـه  یاقتصـاد تنهـا راه رسـ    يازس ممقاو ببنید. لذا را آسیب کمترین و داده نشان انعطاف خود از خارجی

ط یدر شرا یو ثمرده یرونیب ياه ندر برابر طوفا یستادگیبودن، ا یاست. منظور از مقاومت یاقتصاد مقاومت
ـ  ياهـ  كشو بلمقا در اندازه چه تا اقتصاد کیه کن پرسش یبه ا یینامساعد است. پاسخگو ـ  و یفعل  یآت

ـ  اقتصـاد  بودن مقاوم درجۀ يریگ هانداز يبرا ییاه صشاخ چه و است مقاوم ـ گ قـرار  مـدنظر  وانـد ت یم رد، ی
در مقابل  يداریپا يبرا یاقتصاد مقاومتاي ه تاسیبه س یابیو در دستر  شیپ یواند جزو اقدامات اساست یم
ـ ارز يگرفته بـرا شاخص درنظررین ت مجمله مهل شده باشد. ازیتحم یخارج ياه هانکت ازي سـ  ممقـاو  یابی

اقتصـاد   يازس ممقاو يارهاکاز راه یکیه ک يا هاشد. به گونب یم به واردت ینفتریاقتصاد نسبت صادرات غ
ابـزار بهبـود،     ن باره و ارائـۀ ینقاط ضعف در ا یش صادرات است. بررسیبه وادرات و افزا یاهش وابستگک

  راهگشا باشد. دتوان می ن شاخصیت ایدر تقو
 يرو هس بهـر کـ (ع 1يت شاخص شدت انرژیبهبود وضع يح در راستایاست صحیرد و اتخاذ سکیرو 

ـ ریصـادرات غ  يمنظـور ارتقـا   شـور بـه  ک يور  شیپ ياه شن چالیرت ممهاز  یکیواند ت ی) ميانرژ و  ینفت
، ینـون کت یژه در وضعیو هن گردد. بیجمله بنزاز ینفتاي ه هواردات فراورد یژهو هباهش واردات کن یهمچن

ـ  یا یاقتصاد مقاومتاي ه تاسیس يو ضرورت اجرا لمللیا نیباي ه میوجود تحر ش از گذشـته  ین الـزام را ب
 يبـرا  یتـوجه  ل قابلیه در مناطق مختف جهان پتانسکهد د یشده نشان م مطالعات انجام ود.ش یادآور می

 يذارگـ  هیازمند سرماین يشتر در مصرف انرژیب ییاراکبه  یابیوجود دارد و دست يبهبود بازده مصرف انرژ
ـ ا هـ  تسوخ ینیگزیدر جاذاري گ هیو سرما یمیع قدیارخانجات و صناکدر  یتوجه قابل ن ی. بنـابرا اشـد ب یم

ـ مـورد ن  ۀین سـرما یمو تـأ  يانـرژ  ةو بهبود بازد يردن مصرف انرژک یعرضه و تقاضا و منطق موازنۀ از و ی
مختلف جهـان مـورد    يشورهاکدر  يت انرژیریمد چارچوب برنامۀست در یط زیب محیاز تخر يریجلوگ

                                                        
  نامند. می انرژي شدت طور خالصه، به یا و انرژي مصرف شدت را خدمات و کاالها تولید از واحد هر ازاي به انرژي مصرف میزان .1



  3              سازي اقتصاد وري انرژي در راستاي مقاوم ارتقاي بهره

 

، يت انرژیریو مد یاست مقاومتیس يا در راستاه يگذار استین سیا ينظر به اجرا توجه قرار گرفته است.
ـ 1مربوط به بـازار مجوزهـا   ياه هجمله برناماز ين اقتصادیابزار نو يریارگکب  یار مناسـب کـ وانـد راه ت ی، م

  محسوب گردد.
 يشـورها کدر  یتحـوالت شـگرف   ين اقتصـاد ینـو  يردهاکیرو يق اجرایگذشته از طر ۀسه دهدر  

با  ییرو ها در روبیدن يشورهاکر یسا يبرا یخوب يراهگشا واندت یمه کوجود آمده است  به یشرفته صنعتیپ
، يمصـرف انـرژ  ازي س هنین تحوالت، بهیات این خصوصیرت ممهباشد.  يمعضالت مربوط به مصرف انرژ

  اشد.ب یجامع م و توسعۀ يرو هش بهریافزا
گوناگون، اعـم از بـازار سـقف انتشـار و      ياه هنیجاد بازار مجوزها در زمیق با استناد به این تحقیدر ا 
) در 5دی(اعتبـارات سـف   4يانـرژ  يرو ه) و بـازار بهـر  3(اعتبـارات سـبز   ریذپ دیتجداي ه ي، بازار انرژ2مبادله

شـور  ک ياقتصـاد  ياهـ  شدر بخ يانرژ يرو هبهر يبرا ين بازاریح چنیتوضدنبال  شرفته، بهیپ يشورهاک
. در کشور باشـیم اقتصاد در  يازس ممقاو وواردات  يبر رو ینفتریبهبود شاخص صارات غ هستیم تا شاهد

ـ  ابازار سقف  يتئور ین پژوهش ابتدا به معرفیا ـ  ممهـ نـوان  ع هنتشار و مبادلـه ب ن بـازار از انـواع بـازار    یرت
ح داده شده اسـت.  یه مشابه آن است توضک يانرژ يرو هار بازار بهرکپرداخته شده و سپس سازو ا،ه زمجو

برنامه سـقف انتشـار و مبادلـه و بـازار اعتبـارات       يشرفته در اجرایپ يشورهاکات یدر ادامه توجه به تجرب
 يرو هبهـر  ياعتبـار  ۀبرنامـ  ياجـرا  یران، بـه چگـونگ  یدر ا يانرژ يرو هبهر شاخص ید، ضمن بررسیسف
  ران پرداخته شده است.یا در يانرژ

  بازار مجوزها .1
نظیر بـازار سـقف انتشـار و     یایه ربازا .ندي استب هاي اقتصادي با تکیه بر جیره ربازار مجوزها یکی از ابزا

 در اهـ  نآ تفـاوت  تنهـا ذیر از این مجموعه هستند. پ داي تجدیه يانرژي و بازار انرژري و همبادله، بازار بهر
، "يانـرژ  يرو هبهـر  اعتبار بازار" در مبادله قابل ياالک هک يورط هب .ا استه ربازا نیا در مبادله قابل ياالک

 مبادلـه  قابـل  ياالکـ  هکـ  یالحـ  رد .است يانرژ ییوج هصرف یمشخص مقدار نیمب است که دیسف اعتبارات
انتشار  در یمشخص اهشک نیمب هک باشد می 6اه هانتشار آالیند ياه زمجو ،"مبادله و انتشار سقف بازار"در

ـ  هکـ  هسـتند،  "سـبز  اعتبـارات "ریدپذیتجد ياه يانرژ بازار" در مبادله قابل ياالک. اما است  مقـدار  نیمب
ـ   واقع همۀ در. اندریذپ دیتجد يانرژ منابع از يانرژ دیتول یمشخص ي از یـک  ا همجموعـ ا زیرهـ  هایـن برنام
نـدي در  ب هزیست و انرژي را در قالـب جیـر   بین محیطلی هستند که تحت یک زنجیره، رابطۀ کۀ مجموع

                                                        
1. certificate market 2. cap and trade market 
 

3. "green certificate" 4. energy efficiency certificate market 
 

5. "white certificate" 6. allowances 
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ا سیستم بازاري در رسیدن به میزان کمی مـورد  ه رمایند. تنها تفاوت عمده در میان این بازان یبازار حفظ م
ـ   اعتبارات سبز، هدف ویـژه، اسـتفادة  مثال در بازار  عنوان  هنظر در هر هدف است. ب صوصـی از  خ همقـدار ب

این هدف کمی، خـود موجـب    که عالوه بر استه تجاي سایر سوخ جایگزینی آن بهذیر و پ دانرژي تجدی
 شـده و ا هـ  هکاهش انتشار آالیندکه باعث  است.ري و هبیشتر در مصرف انرژي و افزایش بهر وییج هصرف

  ود. ش یبه ارتقاي کیفیت محیط زیست منجر م

  بازار مجوزها ينظر یمبان. 1.1
ـ  نديب هسهمی بحث برگرفته از اه زمجو بازار با ارتباط در ينظر يمبنا  اینجـا  (در xياالکـ  نـدي ب هجیـر  ای

 خـرد  اقتصـاد  ينظر مباحث خرد است. در اقتصاد در) اشدب یم هوا ايه هآالیند همان ،xکاالي  از منظور
حـال  . اشـد ب یمـ  وي 1فاوتیت یب یمنحن نیباالتر با فردۀ بودج خط تماس نقطۀ ،نندهک فمصر نۀیبه نقطۀ

 LMسـت، خـط   ا  هدشـ   هداد نشـان  )1شکل ( در ورکهط نکنیم. هما فرض را) yx,( ییاالکدو ییایدن اگر
 از قبـل  .اوست درآمدي قید همان که اشدب یم نندهک فقید مصر ، تنهاx کاالي نديب هسهمی اعمال از قبل

و مقـدار   شودبندي جیر xاگر کاالي  حال .اشدب یم نندهک فمصر تعادلۀ نقط Ε نقطۀ ندي،ب هسهمی اعمال
ـ   دوجـو  اهیسـ  بـازار  هکـ  یورت زمـان صـ   ن، در ای)α =rx(باشد  αآن برابر با  شدة نديب هجیر  يفضـا  داردن
 نـین چمه .اشدب یم F فرد، تعادل نقطۀ و OLFH يندب هریج اعمال از بعد نندهک فمصر يبرا حصول قابل
ـ  در. یـد آ یم جودو هب فرد يبرا يدرآمد دیق بر عالوه يدیجد دیق يندب هیسهم اعمال از بعد  یحـالت  نیچن

 .ابدی یم کاهش 1Uبه 3Uاز فرد تیمطلوب
 است قادر نندهک فمصر یحالت نیچن ست، درا  هآمد جودو هب آزاد بازار ای اهیس بازار شود فرض حال اگر

 از یکـ ی اما. ندک برطرف را ازشین و آورد يرو آزاد بازار به شده نییتع ۀیسهم مقدار از شیب ازین صورت در
 بـه . اشـد ب یمـ  نـدي ب هجیر یرسم بازار به نسبت بازار آن در االک متیق باالتربودن آزاد بازار ياه همشخص

 FMاز  داخـل  طرف به و شده شکسته F ۀنقط درننده ک فمصر بودجۀ خط آزاد، بازار وجود با جهت نیهم
  ید.آ یدرم TFL شکسته صورت به فرد جدید بودجۀ خط رتیبت  نبدی و یردگ یم فاصله
 حالـت  ایـن  در .بـود   خواهد OLFT چهارضلعی کننده، مصرف براي حصول قابل فضاي ترتیب این به
 حـالتی  چنـین  در وي مطلوبیـت . بود  خواهد 2U او مطلوبیت مقدار و باشد می R کننده مصرف تعادل نقطۀ
 شـده،  اعمال بندي سهمیه که است حالتی از بیشتر اما نداشت، وجود بندي سهمیه که است میزانی از کمتر

دارد،  بـازار  در x کـاالي  قیمـت  بـه  بستگی Mاز  T نقطۀ فاصلۀ اندازة هرحال به. ندارد وجود  آزاد بازار اما
 بیشـتر TM باشد، فاصـلۀ  بیشتر )رسمی بازار( بندي حالت جیره به نسبت آزاد بازار در x قیمت هرچه یعنی

طـور مثـال    خاص به کاالهاي بندي سهمیه مبحث بین ارتباط توضیح با توجه به توان می بود. حال خواهد 
  .پرداخت ها مجوز بازار مبحث و) ها آالینده انتشار(

                                                        
1. utility curve 
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  ]1[ اعتباري مبتنی بر بازار نظري برنامۀ مبانی .1شکل 

  بازار سقف انتشار و مبادله. 2.1
 هلحاظ شـد  شده نديب هکاالي جیر عنوان هوا به ايه هانتشار آالیند اغلب مطالعات اه زمجو بازار ۀیظرن  رد 
ـ ب را جیه هیعنی انتشار آالیند(ود ش یآالینده تعیین م نیا انتشار سقف هک يطور ست.ا   بـه  وند) وشـ  یندي م

ـ  تیوضع نیا در. ودش ینم داده شده نییتع سقف از شتریانتشار ب اجازة هندهد رانتشا ياه هبنگا  ياهـ  ههزین
کاهش دهند کـه   ا باید تولید خود را تا سطحیه نآ از دامکهر هکچرا ،ودش یم لیتحم اه هبنگا به یمتفاوت

 بـازار  اگر خرد اقتصاد یمبان به با توجه .شده تجاوز نکند توسط تولیدکننده از سقف تعیین اه هانتشار آالیند
نـدي  ب ها مشـمول جیـر  هـ  هشود، تمـام بنگـا   نییتع انتشار يبرا یمشخص سقف صرفاً و نشود فیتعر آزاد

 بـه  شـده  نیـی تع سقف از مترکا ه هآالیند انتشار نديب هجیر از قبل هک یبنگاه تعداد آن ود، بلکهب  دنخواهن
 از شـتر یب هک آنان . در نتیجهرندیگ ینم قرار نديب هجیر عمل تأثیر تحت نهیهز حاظل هب رداختندپ یم انتشار
 شدة نییتع سقف زانیم از هک نندک میتنظ يا هگون به را خود تیوضع باید می داشتند انتشار شدة نییتع سقف

  ندهند. انجام انتشار ،شتریب
نـدي بـه دو   ب هاي مشـمول جیـر  ه هشده توسط بنگا ا در سقف مشخصه هعمل به تعهد انتشار آالیند 

هـد.  د یم ا رخه هرین روش کاهش تولید و به تبع آن کاهش انتشار آالیندت تواند رخ دهد؛ راحت یصورت م
بـوده و حتـی ممکـن اسـت بـا      بـر   ا هزینـه هـ  رروشی در سطح کالن براي کشـو در عمل پیگیري چنین 

کاهش سطح رفاه  مانندون بیکاري و فقر و پدیده اقتصادي چماي اجتماعی هه هکردن تولید، پدیدمحدود
ـ تعر روش دوم، .اقتصادي افراد و کاهش رشد اقتصادي در جوامع رخ دهد ـ خر ةاجـاز  و آزاد بـازار  فی  و دی

 انتشار سقف از هک آنان چه اه هبنگا گروه دو با این عمل، هر اشد.ب یبازار م نیا در انتشار ياه زمجو فروش
ـ انگ و نندک یم سبک منفعت رداختند،پ یم انتشار به شتریب هک نآنا چه و مترک  يبـرا  يشـتر یب تـوان  و زهی
 انتشـار  به شده نییتع سقف از مترک هک ییاه هبنگا آن هک بیترت نیبد. وردآ  دخواهن ستد هب انتشار نترلک
 و ننـد ک یمـ  ییاز ددرآم خود يبرا و ردهک سبک منفعت بازار، در خود مازاد ياه زمجو فروش با ردازند،پ یم
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ـ ن آن نتـرل ک و انتشار اهشک ةزیانگ ن،یا بر عالوه. نندک یم سبک را انتشار شتریب اهشک یمال توان  در زی
 انتشـار  به شده نییتع سقف از شتریب هک ییاه هبنگا از دسته آن. در این شرایط ودش یم تیتقو اه هبنگا نیا
 هنـد د یم حیترج باشد بازار از انتشار مجوز دیخر هزینۀ از شتریب اه نآ انتشار اهشک ۀنیهز ردازند، اگرپ یم

 به باشد مجوز دیخر از مترک اه نآ يبرا انتشار نترلک نۀیهز اگر. اما نندک هیته بازار از را انتشار ياه زمجو
 طی تبادل قابل ايه زمجو بازار در عملکرد ورد. در عمل نحوةآ  دخواهن يرو مختلف طرق از انتشار اهشک

 :رددگ یم تعیین سه مرحله
 X ياالکـ نـدي  ب هرین سقف همان مفهوم جیردد. اگ یم نییمورد نظر تع ندةیآال يسقف برا کیابتدا . 1

نده ملـزم  ین آالینندگان اکدیود و تمام تولش ین مییتعور کمذ ةندیانتشار آال يبرا یسقف یعنی اشد.ب یم
 اشند.ب یشده م نییبه انتشار آن تنها تا سقف تع

ـ هوا ارتبـاط پ نندگان ک همجوزها به آلوداست انتشار و فروش  يف مجوزهایسپس حق انتشار با تعر. 2 دا ی
ـ ی، تعـداد مع یآلودگ یمقدار مشخص يازا ست بهیاب یننده مک هآلوداي ه نتمام سازما یعنیند. ک یم از  ین

 ردد، ارائه دهند.گ یم نییه توسط دولت تعکمجوزها را 
ـ ن ترتیرا دارنـد. بـد  ننـده  ک هآلـود  يو نهادهـا ا هـ  هن گروید و فروش بیت خریمجوزها قابل. 3 ـ ی  يازا هب ب

 یانتشار آلـودگ  يشده برا نییشتر از سقف تعیه بک ینندگانکدین بازار، تولیدر ا یانتشار آلودگ يمجوزها
متـر از  که کـ زان انتشارشان مطابقت دارند، و آنـان  یه با مکهستند  یید مجوزهایردازند ملزم به خرپ یم

ـ مازاد خود را در بازار به فروش برسانند. بـا ا  يردازند بتوانند مجوزهاپ یشده به انتشار م نییسقف تع ن ی
ا هـ  تسـوخ  ینیگزیبـر و جـا   يل انرژین وسابهبود راندما يو تالش برا یاهش آلودگک زةیزم انگیانکم

 ]2[ردد. گ یم تیتقو

  "سقف انتشار و مبادله "ستم یدرآمده در ارتباط با ساجرا مهم بهاي ه هبرنام. 1.2.1
 ده شده بود.ید 1990در سال  كپا ياقانون هو ۀیه در اصالحک 1يدیباران اس برنامۀ 
 ـ "نام  بهه ک) 1998( 2تروژنین يدهایسکقانون ا ياجرا برنامۀ ـ  "تـروژن ین يدهایسـ کاعتبـار ا ۀ برنام ا ی

 افت.یز شهرت ین "3تروژنین يدهایسکاعتبار ا برنامۀ مبادلۀ"
 1999در سال  4حمل و نقل ازن تۀیمک برنامۀ.   
 2005در سال  5اروپا ۀیانتشار اتحاد برنامۀ مبادلۀ. 
 آالیندةمربوط به  2009در سال 6 كپا يهوا یالتین ایقانون ب NOX. 

                                                        
1. the acid rain program (ARP).     2. the NOX state implementation plan. 
 

3. the NOX budget trading program (NBTP).  
4. the ozone transport commission (OTC). 

5. EU ETS: eu Emission trading system.     6. the alean air interstate rule (CAIR). 
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 ةندیالآ به مربوط 2010 سال در كپا يهوا یالتیا نیب قانون SO2. 
 اي هـ  هنـد یالمربوط به آ كپا يهوا یالتین ایته حمل و نقل ازن و قانون بیمک فاز دوم برنامۀNOX  و

SO2  2014در سال.  

  شده در ارتباط با بازار سقف انتشار و مبادله مطالعات انجام. 2.2.1
 ياهـ  زمجـو  از اسـتفاده  تـأثیر  بـار  نخسـتین  ي) بـرا 1968( 2) و دالـس 1960( 1وزک کیتئور ياه شوشک

) و 1972( 3مونتگـومري  سـپس . سـاخت  ارکآشـ  یطـ یمح سـت یز التکمشـ  با مواجه يبرا را مبادله قابل
  دادند. حیتوض را مبادله و انتشار سقف برنامۀ ياقتصاد ي) تئور1974( 4تنبرگیت

ـ  بـا  ارتبـاط  در را " 6تـروژن ین يدهایسکا اعتبار" در مطالعۀ خود برنامۀ )2000( 5فارل   سـقف  ۀبرنام
ـ ا در شده نییتع انتشار سقف هک هدد یم حیتوض مبادله تشریح کرده است. وي و انتشار  يبرنامـه، بـرا   نی

 آن، عـالوه  ياجرا از حاصل ياه هتجرب به توجه با و است شده اجرا و نییتع امریکا التیا 22 ياه هروگاین
ـ  تـروژن ین ياه دیسکا انتشار اهشک جهت نهیهز مک یراه مذکور را برنامۀ هکنیا بر  باعـث  را آن انـد، د یم
  ]4[ .دیمان یم یمعرف زین انتشار سقف به متعهد عیصنا در رقابت و ينوآور جادیا

 ياهـ  هنهـاد  عنـوان  بـه  را ارکـ  يروین و سوخت گاز، انتشار ،يا همطالع ) در2006(7کانسیدین و الرون
ـ  ینیگزیجا انکام و ندا هگرفت نظر در ثابت ياه هنهاد عنوان به را هیسرما و مجوز حجم و ریمتغ ـ متغ نیب  ری
ـ  جینتـا . قـرار دادنـد   سـنجش  مورد را يدیتول ياه هنهاد گرید با نهاده کی عنوان به ستیز طیمح  ۀمطالع

ـ یهزة سـتم کاهنـد  یس عنوان به را مبادله و انتشار سقف ستمیس کی ا،ه نآ  اهـداف  بـه  یابیدسـت  ياهـ  هن
  ]5[ .ستا هردک یمعرف یطیحم تسیز

 انتشـار  مبادلۀ ستمیس"در  مبادله و انتشار سقف ۀبرنامبررسی  ) به2009( 8ونالدد ککانجو و مکاکر،  
 :دادنـد  حیا توضـ هـ  نآ. پرداختند بود شده یطراح ربنکدیسکا يد انتشار تیریمد يبرا هک "9ه اروپایاتحاد
 متعهـد  هکـ نل آیدل رفت بهگ دخواه قرار تأثیر تحت انتشار؛ مبادلۀ برنامۀ از متأثرنندگان کدیتول درآمد سطح

 بایـد  افتنـد، ی صیتخص یمجان صورت هه بک يانتشار ياه زمجو بخش از آن لذا ند.ا هشد انتشار اهشک به
  ]6[ .ردیگ رقرا مورد استفاده روش نیسودآورتر و نیبهتر به نندگانکدیتول توسط
ـ  در هنـگ  Co2 انتشـار  کاهش جهت در اییه رراهکا ارائۀ به ،)2012( 10همکاران و چوي لنون  گ کن

                                                        
1. Coase 2. Dulles 
 

3. Montgomery 4. Tietenburg 
 

5. Farrell 6. the nox budget 
 

7. Considine and Laron. 8. Kockar, Conejo and Mc.Donald. 
 

9. european union emission trading scheme (E U E T S) 
10. Lennon H.T. Choy 
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 در عاملرین ت ممه برق مصرف که دادند نشان کنگ هنگ ۀساالن ايه هداد از استفاده با اه نآ. ندا هپرداخت
سـایر   و بـرق  مصـرف  کـاهش  ازجملـه  سـنتی  ايهـ  شرو تکمیـل  براي سپس .اشدب یم Co2  گاز تولید
  نمودند.  ارائه اه هآالیند انتشار کاهش نهایت در و برق مصرف کاهش براي را دیگر روش دو اه تسوخ

  ]7[ .مختلف صنعتی و تجاري کاربران براي متفاوت قیمتی ايه خنر در برقعرضۀ . 1
ـ  ايه زگا انتشار براي مبادله و انتشار سقف بازار اندازي راه. 2  ايهـ  هبنگـا  توسـط  تولیـدي  يا هگلخان
  .ندا همعرفی نمود اقتصادي توجیه داراي را دو هر پیشنهادي، ايه شرو از هریک ا با ارزیابیه نآ .محلی
ـ  کـ داشـتند   اعالم یابی نهیق مدل بهیخود از طر در مقالۀ ،)2014( 2و داس 1جویف  ۀه اسـتفاده از برنام

ش یموجـب افـزا   یطور محسوسـ  به یندگیاهش آالک، عالوه بر یبرقاي ه هکسقف انتشار و مبادله در شب
  ]8[ ردد.گ یاهش مصرف برق مکمت و یق

  د)ی(اعتبارات سف يانرژ يرو هبازار اعتبار بهر. 3.1
ـ  يصورت جـد  د بهیاعتبار سف برنامۀ 2005ۀ اروپا در سال یانتشار اتحاد با شروع برنامۀ مبادلۀ مطـرح  ري ت

است. اعتبار  يانرژ ییوج همگاوات ساعت صرف کین یمب د عموماًیا اعتبار سفی يانرژ يرو هشد. اعتبار بهر
ـ ین يانرژ ییوج هد و اعتبار صرفیارت سفکچون  ینیبا عناو يانرژ يرو هبهر ود. بـا اعمـال   شـ  یز شناخته م

ـ  يانـرژ  ییوجـ  ههر مگاوات سـاعت صـرف   يازا ، بهيدیتول يواحدها يبرا يسبد استاندارد انرژ کی  کی
ـ  ابـد. ی یمـ  صینندگان تخصک دیبه تول اشد)ب یمبادله م ه قابلک( دیاعتبار سف حـد مصـرف   اا معـادل هـر و  ی
شـتر از  یه بکـ  ییم گـردد. لـذا واحـدها   ید به مقامـات تسـل  یاعتبار سف کی باید ، شتر از استانداردیسوخت ب

 ییوجـ  هه با صـرف کهستند  یید از واحدهاید اعتبار سفیملزم به خر ،ردازندپ یم ياستاندارد به مصرف انرژ
 نـد. ا هردکـ افـت  ین بازار دریا ن اعتبار را از مقامات مسئولیشده) ا نییش از استادارد تعیمصرف سوخت (ب

ـ د یتحت عنوان بازار اعتبار سف يد در بازاریاعتبار سف مبادلۀ اهش کـ قـادر بـه    يانـرژ  يرو ها بـازار بهـر  ی
ایـد  بي انـرژ  ییوجـ  هه جهـت صـرف  کـ  ییواحدها زیرا است. یدر سطح مل يانرژ ییوج هصرف ياه هنیهز
واحـد   يانرژ ییوج هصرف يار باالیبس ياه هنین اعتبار از بازار از هزید ایباال متقبل شوند با خر ياه هنیهز

 ییوج هش از استاندارد، به صرفیاهش مصرف سوخت بکنه با یهز مک ياهند و در عوض واحدهاک یخود م
ردازند و در عوض اعتبار پ ینه میپرهز يواحدها يواحد خود و هم برا يشده هم برا نییزان تعیبه م يانرژ
ـ کطـور   آورند. بـه  یدست م واحد خود به يبرا یید را در بازار به فروش رسانده و سود باالیسف در بـازار   یل

 ییاهـ  هش خواهند بود آن بنگـا یه در طول زمان رو به افزاک ییبا وضع استانداردها يانرژ يرو هاعتبار بهر
ه کـ  یحـال . درواننـد اعتبـار خـود را بفروشـند    ت یفراتر روند مـ  يرو هبهر يشده برا نییه از نقطه هدف تعک

به سـبد   یابیدست يگر براینندگان دک دید اعتبار را از تولینجا برسانند باه نتوانستند خود را به آک ییاه هبنگا
  ]9[بخرند.  يانرژ يرو هاستاندارد بهر

                                                        
1. Feijoo  2. Das 
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ـ یتطابق تعهدات و قوان یستم تخصصید، سیردن بازار اعتبارات سفک درست عمل يبرا   یسـت یاب ین م
ف یه تعهدات و وظاکاست  ينندگان انرژک هیته يبرا یمیستم، وجود جراین سیا یشود. عنصر اصل یطراح

ـ م بایه جـرا کن است یت شود اید رعایه باک یجمله اصولهند. ازد یانجام نم یخوب همحوله را ب شـتر از  ید بی
ـ عدم انجام تعهدات با یعنیتعهدات باشند.  يالزم جهت جبران عدم اجراذاري گ هیسرما د بـا عـوارض و   ی
  ند.کدا نیپ یفرد خاط ياز مثبت برایامت کیل کچ وجه شیهمراه بوده و به ه یفراواناي ه تخسار
عهـده دارنـد، برحسـب     را بـه  يانـرژ  ةریذخ فۀیه وظکد، یستم اعتبارات سفیدر س یو اصل يدیلکگران یباز 

  ر هستند:یموارد ز یو اصل يدیلکگران یوند. بازش یم میر، به دو گروه تقسیا خیرند یذپ یم را يا تعهدیه آکنیا
 وند. ش یم نییه توسط مراجع و مقامات مسئول تعکدارند  یف و تعهداتینندگان گاز و برق، وظاک فمصر

ـ ن ينند. براکره یذخ ینیمع ةرا در دور يانرژ ینید مقدار معینندگان باک فن مصریا ـ ل بـه ا ی  ن هـدف، ی
م یطور مسـتق  ، بهیهر بخش مورد بررس يرا براي ا هژیو يانرژ يرو هبهراي ه حد طرینندگان باک فمصر

 ش دهند.یم، افزایمستقریا غی
 ـ را ته يت انـرژ یریه خـدمات مـد  کـ هسـتند   یمستقلاي ه تکگران، شرین گروه بازیدوم  كه و تـدار ی

ان کـ اما هـ  نامـا آ  ،ودشـ  یوضـع نمـ  ا ه تکن شریبر ا يانرژ ییوج هصرف يبرا يتعهد نند. عموماًیب یم
 را انجام دادند. يانرژ ییوج هه صرفکنید را دارند، البته بعد از ایاعتبار سف يت در طرح تجارکشر
  آورده شده است: 2ل کدر ش يانرژ يرو هبازار اعتبارات بهر یلکساختار 

  

  
   ]10[ ساختار بازار اعتبار سفید .2شکل 

  
  اشد:ب یمضروري  یاقدام مقدمات 3 يل باال، اجراکبا توجه به ش يانرژ يرو هرد بازار بهرکارکف یتعر يبرا
ـ تول يبه واحـدها ا ه نتوسط مسئوالن و ابالغ آ يمصرف انرژ يارهاین استانداردها و معیتدو. 1 جملـه  : ازيدی

ارهـا و  یمع ين و اجـرا یشـور، تـدو  کدر  يمصرف انرژازي س هنیند بهیردن فراک نهیدر جهت نهاد یاقدامات اصول
ـ اشـد. عـالوه بـر ا   ب یشور مک کی ياقتصاد ياه شبخریز یدر تمام يمصرف انرژ ياستانداردها  ن مسـئوالن ی

  نند، بپردازند.ک یت نمیار مصرف سوخت را رعایه معک ییمه از واحدهایست به وضع جریاب یم
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و  ينترل انرژکل به یه ماکاست  یهر سازمان یاساساي ه تیجمله فعالاز يانرژ يزی: مميانرژ يزیمم. 2
ر و ی، مقادی، چگونگییه جهت شناساکاست  یاقدامات مجموعه يانرژ يزیاشد. ممب یمربوطه م ياه هنیهز

 ییوجـ  هانـات صـرف  کو اما هـ  تآن فرص یند، انجام و طیا فرایت یفعال کیدر  يمصرف انرژاي ه تیموقع
اهش مصـرف  کـ  يبـرا  ییاهـ  حـل  هن راییتع يانرژ يزیود. هدف ممش یم یابیمشخص شده و ارز يانرژ
 اشد. ب یم يدیدر واحد تول يردارب هبهر ياه هنیاهش هزکو  يانرژ

و  يت انـرژ یریانجـام مـد   يمستقل برااي ه تکجاد شریف و ای: تعريخدمات انرژاي ه تکجاد شریا .3
 .يدیتول يدر واحدها يانرژ ییوج هصرف يارهاکراه ياجرا

  يانرژ يرو هبازار اعتبارات بهر نۀین در زمیشیمطالعات پ. 1.3.1
ند ا هنند، پرداختک ید را با چالش مواجه میارات سفباعت ه برنامۀک ی)، به مسائل2006(1سیس و پراتوریالنگن

نمودن گروه هـدف   ۀ اروپا و مشخصیانتشار اتحاد ۀ مبادلۀن برنامه با برنامیا يجمله سازگار(ازند ا هپرداخت
  ]11[ ند.ا هردکها استفاده  ح آنیتوض يمبادله را برا ياه هنی.) و مبحث هز.مورد نظر برنامه و

پرداخته و  یینهاننده ک فبر رفتار مصر يانرژ يرو هبه اثرات گسترش بهر )2007(2ارانکونامو و همکا
  ]12[ ند.ا هقرر داد ید در هلند را مورد بررسیاعتبارات سف برنامۀ یثرات احتمال

ـ ا ياجـرا  بـالقوة اي هـ  ترصـ فد و یعتبارات سف برنامۀ یتجرباي ه هافتی ،)2008( 3نین و وایهمر ن ی
  ]13[ ند.ا هردک یا را بررسکیبرنامه در امر

 ید را مـورد بررسـ  یاعتبارات سـف  ۀبرنام يو اقصاد یطیمح ستیاثرات ز ،)2009( 4ارانکسورل و هم 
عمـدة  اي هـ  تمیبرق، ق يمعلوم بر تقاضاندة نایا فزایاهنده کفوق اثر  ا برنامۀیه آک هن مسئلیداده و ا قرار

دارنـد را مـورد    يانرژ يرو هدر اقامات بهرذاري گ هیربن و سرماکنتشار ابرق،  یفروش و عمده یفروش خرده
  ]14[ند. ا هآزمون قرار داد

 قیتلف انکام و ردهک یبررس اروپا در را سبز باراتتاع و دیسف اعتبارات برنامۀ ،)2012( هالد و يبرتولد
  ]15[ .هدد یم حیتوض نترنتیا بر یمبتن ستمیس کی دررا  برنامه دو نیا

ذ ارائـه داده و  یاعتبارات سف برنامۀ یابیارز ياره برایمعچارچوب چند کي یا هدر مقال ،)2012(5اکموندا
شـده در انگلسـتان را مـورد    د اجرایا) در برنامـه اعتبـارات سـف   ه هنیاهش هزک(ي ا هنیهز یبخشمسئلۀ اثر

  ]16[ت قرار داده است. یحما
 ياجـرا  يد را برایو اعتبارات سف 6توافقات داوطلبانه از دو برنامۀ یبیکتر ي،ا هدر مقال ،)2013( وناموکا

  ]10[ رده است.کا برآورد ه هنیاهش هزکد را همراه با یاعتبارات سف آزمون و برنامۀ
                                                        
1. Langniss and Praetorius 2. Oikonomou et al 
 

3. Hamrin and Vine 4. Sorrell et al 
 

5. Mundaca 6. voluntary agreements 
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 يد بـرا یل بـازار اعتبـارات سـف   یکل تشـ یپتانس یخود به بررس در مقالۀ ،)2014(2و دوزگون 1مورگزک
 ییوج هدن به صرفیل رسیه پتانسیکه ترکافتند یه پرداخته و دریکو برق در تر یعیگاز طب يانرژاي ه لحام
  ]17[ق دارد. ین طریاز ا 2023تا سال  را يدر مصرف انرژ يدرصد 20

  شورکد در چند یطرح بازار اعتبارات سف ياجرا یلکج یتجارب و نتا .2.3.1
ه تمـام  کـ شنهاد شـده اسـت   یپ يانرژ يرو هبهر يبراازي س دسبد استاندار کیا کیاالت امریاز ا یدر برخ

و طبـق اسـتاندارد    يانـرژ  يرو هبهبـود بهـر   يخـود را در راسـتا   يانرژ يازهایست تمام نیاب یم اه شبخ
 ياهش مصـرف انـرژ  کصنعت فرصت  کین و مقررات مشخص، یشده به انجام رسانند. تحت قوان ینیتع

 يرو هواند اعتبـارات بهـر  ت یال مح  نیار دارد و در عید مربوط با صنعت خود را در اختدن به استانداریتا رس
 ياهـ  دند. اسـتاندار ک يداریبه تعهداتش خر یابیدست يد مجوزها در بازار مجوزها) برایرا (مانند خر يانرژ

سبز هستند  يانرژ ياه داعتبارات مانند استاندار د و فروش مبادلۀیو خر يانرژ يرو همرتبط با اعتبارات بهر
 يرو هاعتبـار بهـر   ۀا، مبادلیجمله نوادا و پنسلوانالت ازیچند ا یتازگ ند. بها هار گرفته شدک الت بهیا 20ه در ک

منظـور   د را بـه ی، اعتبارات سفکیبزرگ مثل نا ياه تکاز شر ین برخیند. همچنا هآوردرا به اجرا در يانرژ
  ند.ا هردک يداریربن خرکار اهش انتشکبر  یبه تعهداتشان مبن یابیدست

ـ د را به انجـام رسـاندند، ا  یاعتبار سف فرانسه برنامۀ یتازگ ا و بهیتالیاروپا انگلستان و ا یۀدر اتحاد ن در ی
ـ اازي سـ  هند آمـد یشورها در فراکگر یه دکاست  یحال ـ  ی از ي ا هخالصـ  1اشـند. در جـدول   ب ین برنامـه م

  ا و فرانسه آورده شده است.یتالیانگلستان، اشور ک 3د در یاعتبار سف ۀبرنام ايه یویژگ
  

  شورکد در چند یطرح اعتبار سف یاصلاي ه یژگیاز وي ا هخالص .1جدول 
  شورهاک  3انگلستان  ایتالیا  فرانسه

  تراوات ساعت 54
  ژتاژول 194

ون تن معادل نفت خـام،  یلیم 8/5
  پتاژول 243تراوات ساعت،  67

  تراوت ساعت 130
  پتاژول 468

 ییوج ههدف صرف
  يانرژ

2008-2006  
2014-2009  

  (ساالنه)2009-2005
2015-2010  

2005-2002  
2008-2005  
2014-209  

  دوره

سـتم  ینندگان گاز و برق و سکدیتول
ــروش یش و ســرمایگرمــا ــا ف ش ب

ــادل  ــاالنه مع ــس ــتر از یا بی  0.4ش
 LPGنندگان ک دیتراوات ساعت، تول

شتر از یا بیمعادل ساالنۀ با فروش 
  ساعتتراوت  0.1

ش از یگاز و برق با بنندگان ک عیتوز
  يمشتر 100000

نندگان بـرق و  ک دیتول
ــگـــاز  ــکـ ش از یه بـ

ــتر 15000 را  يمشــ
  هند.د یم پوشش

  هدفاي ه هگرو

                                                        
1. Komurgoz 2. Duzgun  

 

3. scheme implemented in england, wales, and scotland 
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   .1جدول ادامۀ 
  کشورها  انگلستان  ایتالیا  فرانسه

اي هـ  تکهـدف + شـر   ياهـ  هگرو
ه کـ ن + تمـام فعـاال  يخدمات انرژ
 1از ش یب يانرژ ییوج هبتوانند صرف

  گاوات ساعت انجام دهند.یگ

ــرو ــ هگ ــدف+ اي ه ــروه ــ هگ  ياه
خـدمات  اي هـ  تکهدف+ شـر ریغ

  يانرژ

 ياهـــــــ هگـــــــرو
  .اران جزکمانیهدف+پ

گران مجــاز یبــاز
  به مبادله

گروه  23+ يانرژننده ک دیتول 2400
ــکــهــدف  درصــد از  90ش از یه ب

 را انجام يانرژ ییوج هتعهدات صرف
  هند.د یم

ــا  یعــیگــاز طب ننــدةک عیــتوز 22 ب
ــاز  يمشـــــتر 9630000 ل کـــ

ــتر 16000000  8+ يمشــــــــ
 98 بـاً یه تقرکـ بـرق  ننـده  ک عیـ توز

 ن را پوشــشاکل مشـتر کــدرصـد  
ــ ــد. د یم ــدف)،  (ه ــروه ه  570گ
 550ر هــدف)+ یــ(غننــده ک عیــتوز
  .يت خدمات انرژکشر

ــتول 8 ــده کــ ک دی ه نن
درصـــد  99 کیـــنزد

 عرضه بـازار را انجـام  
  هند.د یم

  بازار اندازة

 يانرژ نندةک فمصر ياه شتمام بخ
مشتمل بـر بخـش صـنعت،     یینها

  مل و نقل ی،خانگ

 ننــدةک فمصــر ياهــ شتمــام بخــ
  يانرژ یینها

 ياهــــ شبخـــ   یفقط بخش خانگ
ننــده  ک فمصــر 

  یینها
  مبادله اعتبار:  اعتبار مبادلۀ

 برق يد برایبار سفتاع 
 گاز يد برایاعتبار سف 
 ــفعا ــار سـ ــرایتبـ ــا يد بـ ر یسـ

  یلیفساي ه تسوخ

ــدات و   ــه تعهـ مبادلـ
ــرف ــ هص ــام  ییوج انج

  شده، مجاز است

  نوع مبادله

اسـاس  ل بریـ ره و دیـ خسال (ذ 10
  )1مل منطقه ب ویضرا

  سال 5
  2)يه بندیره همراه با سهمی(ذخ

  عمر اعتبار  سال 3

لووات ساعت، یکهر  يازا ورو بهی 2
ه کد اعتبار، یمت خریحداقل همن ق

وات لـو یکهـر   يورو بـرا یـ  2حدود 
زده ن یتخمـ  یینهـا  يساعت انـرژ 

  ود.ش یم

م یده اما جریمشخص نگرد یبه روشن
شتر از یمتناسب و بسته به مورد، ب يا

جبران عدم  يالزم براذاري گ هیسرما
ردد. گـ  یم برنامه وضع يا اجرایقبول 

هـر   يورو به ازای 150- 200ش از یب
 ییوجـ  هتن معادل نفـت خـام صـرف   

  ود.ش ین زده میتخم

درصد  10تا ي ا همیجر
  نندهک دیمد تولدرآ

مه در حالـت  یجر
ــول  ــعــدم قب ا ی

  نجاما

اي هـ  هق تعرفـ ینه از طریجبران هز
  برق و گاز

تا  0.3نندگان با ک فت مصرکمشار
ش صورتحســاب یدرصــد افــزا 0.5

  شانینرژا

اي هـ  هق تعرفینه از طریجبران هز
  برق و گاز

ق ینه از طریجبران هز
  برق و گازاي ه هتعرف

ــأ ــالیمتـ  ین مـ
  برنامه

انتشـار   برنامۀ مبادلـۀ   نشدهیري گ میهنوز تصم  نشدهیري گ میهنوز تصم
  مازاد

ــا   ــاط بـــ اتبـــ
  .گریداي ه هبرنام

  ]18[و ]15[ خذ:مأ

                                                        
1. 10 years (banking and adjusted according to regional factor coefficient) 
2. 5 years (banking with quota) 
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  رانیدر ا يانرژ يرو هبهر .2
در تمام جوامع جهان روشن و مشخص است. در اقتصـاد   يات اقتصادیعنوان شاهرگ ح به يت انرژیاهم

شـتر  یمراتـب ب  بـه  ياقتصاد ياه شر بختشیدر ب يمنابع انرژرفتن ل هدریدل به يت بخش انرژیران اهمیا
د هـزار دالر ارزش فـزوده، معـادل    یتول يطور متوسط برا ، در سطح جهان به2011در سال  ]19[ اشد.ب یم
برابـر مقـدار متوسـط     4به  کیران نزدین رقم در ایه اک یحالمصرف شده، در يه نفت خام، انرژکبش 7/1

 ياهـ  شاز بخـ  ياریدر بسـ  ين مسئله، اتالف انرژیا اشد.ب یه نفت خام مکبش 82/6معادل  یعنی، یجهان
طـور   ند. بهک یم ارکرا آش يمختلف اقتصاد ياه شدر بخ يانرژ يرو هشور و لزوم توجه به بهرک ياقتصاد

ـ و م يمصرف انرژ یمختلف جهان از نظر چگونگ يشورهاکت یوضع یلک ۀ آن بـر توسـع   یزان اثربخشـ ی
ـ ینما يالن اقتصاد انرژکاي ه صبا استفاده از شاخ ، غالباًياقتصاد ـ ود. در اشـ  یش داده شده م ن راسـتا  ی
ـ  ، نشـان 1391 يانـرژ  مندرج در ترازنامۀ )يس شدت انرژک(ع يانرژ يرو هشاخص بهر مطالعۀ هـد،  د یم

ـ  ،دار نبـوده برخـور ي ا همالحظ رات قابلییشور از تغکدر  يانرژ يرو هر شاخص بهریاخ حداقل در دهۀ  یول
هـر   يازا ال بهیهزار ر 494اهش به کدرصد  7/5آن با  نسبت به سال گذشتۀ 1391خص در سال ن شایا

 يشـتر یب ي، انـرژ ید ناخالص داخلیال تولیآوردن هزار ر دست به يازا گر بهید عبارت ده است. بهیه رسکبش
ماننـد  ا هـ  صگر شـاخ یو د يانرژ يرو هشاخص بهر یار گرفته شده است. با بررسک نسبت به سال قبل به

ر هند و ینظ ییشورهاک یا حتیافته و ی توسعه يشورهاکر ینظا ه رشوکر یبا ساا ه نآ سۀیو مقا يشدت انرژ
ر ینظ ینفت ياه هاهش واردات فراوردکو  یرنفتیش صادرات غیاز به افزایز نین ه، ویکو تر يعربستان سعود

 يرو ها، ضـرورت بهبـود بهـر   هـ  میجمله تحـر از یخارج ياه هانکتاقتصاد در برابر ازي س ممقاو ين برایبنز
شـدت مصـرف    1ردد. بـا توجـه بـه نمـودار     گ یم ارکش آشیش از پیدر مصرف آن ب ییوج هو صرف يانرژ
  اشد.ب یه میکشور ترکبرابر  5برابر هند و  2برابر عربستان،  5/1ش از یب 2011 ،ران در سالیدر ا يانرژ

  

  
  ]3[ 1378- 1391هاي  وري انرژي طی سال شاخص بهره .1نمودار 
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  ]20[ 2011دالر تولید ناخالص داخلی در سال  هزارازاي هر  شدت مصرف انرژي براساس بشکۀ نفت خام به .2نمودار 

  رانیدر ا يانرژ يرو هبازار بهر یبررس .1.2
بودن شـاخص   نییپا و متقابالً يمصرف انرژ يشدت باال توجه به د بایتر بدان اشاره گرد شیه پکطور همان

در مصرف  ییوج هجهت صرف ياقتصاد يعنوان ابزار د بهیبرنامه اعتبار سف ي، ضرورت اجرايانرژ يرو هبهر
 ياه لع حامیتوز یچگونگ 4و  3 ةاشد. در جدول شمارب یامل مشخص مکطور  به يرو هش بهریو افزا يانرژ
ردد، گ یم مالحظه 4ه در جدول ک گونه است. همان دهیشور مشخص گردکمختلف در  ياه شدر بخ يانرژ

 بخش در. اشدب یم برق و یعیطب گاز ،ینفت ياه هفراورد به مربوط رانیا در یمصرف يانرژ درصد 99 از شیب
 بـه  مربوط آن از پس و %)53.69( نقل و حمل به مربوط يانرژ مصارف از یمین از شیب ینفت ياه هفراورد
 به مربوط یعیطب گاز مصرف از% 70 از شین بیهمچن. اشدب یم %)12.51( تجارت و یعموم ،یخانگ بخش

 و هستند دارا را برق مصرف زانیم نیشتریب یخانگ و صنعت ياه شبخ است. و یخانگ و صنعت ياه شبخ
هدف  ياه هگرو رو شیپ اطالعات به توجه با لذا. ندیمان یم مصرف را برق يانرژ% 70 از شیدر مجموع ب

   1نمود. نییتعتوان  می را نظر مورد يانرژاي ه لحام و برنامه درننده ک تکشر
  

  ]3[ ام)خ  تون تن معادل نفیلی(م 1391در سال  يانرژ ياه لحام کیکمختلف به تف ياه شبخ يمصرف انرژ .3جدول 

 ياه هفراورد  
  ینفت

گاز 
زغال   برق  یعیطب

  سنگ
ذیر پ دیمنابع تجد

  احتراق قابل
ل مصرف ک

  يانرژ
  7/55  1/1  01/0  7/7  7/39  2/7  و تجارت یعموم، یخانگ

  5/41    01/0  8/5  3/30  4/5  صنعت
  0/41      03/0  0/6  0/35  حمل و نقل

  5/6      5/2  0/7  3/3  يشاورزک
  8/16    0/3    7/9  8/6  يانرژریمصارف غ

  5/161  1/1  3/0  03/16  3/86  7/57  يانرژ ییل مصرف نهاک
                                                        

 باشد. یدر مصرف حامل انرژي مشخص شده م نظر دهندة اهمیت بخش مورد اي رنگی نشانه ، قسمت3با توجه به جدول . 1
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  ]3[ (درصد) 1391در سال  يانرژ ياه لمصرف حامل کدر  یینهانندگان ک فسهم مصر .4جدول 

  
 ياه هفراورد
  ینفت

گاز 
  یعیطب

  زغال سنگ  برق
قابل ذیر پ دیمنابع تجد

  احتراق
  100  34/3  02/46  98/45  51/12  و تجارت ی، عمومیخانگ

    52/3  10/26  14/35  35/9  صنعت
      19/0  9/6  69/53  حمل و نقل

      87/15  77/0  27/5  يشاورزک
    14/93  82/1  21/11  75/7  يانرژ ریمصارف غ

  100  100  100  100  100  يانرژ ییل مصرف نهاک
ل کاز  یسهم مصرف

  6/0  /1  92/9  4/53  7/35  يانرژاي ه لحام

  
 و يمصرف انـرژ پر ياه شبخ در خام معادل نفت تن ونیلیم 7/125 مجموع از ،5 جدول به توجه با 
ــرژاي هــ لحامــ ــه شــده، اشــاره يان ــوط يمصــرف انــرژ در% 5 چنانچــه یفرضــ طــور ب  ســال بــه مرب

ـ لیم 075/8 بـا  برابر يانرژ مصرف اهشک واندت یم دهیگرد نییتع هدف گردد، ییوج هصرف1391  تـن  ونی
هـدف مشـخص    ياه هگرون یدر ب يانرژ ییوج هدرصد صرف 6ه معادل کگردد  محسوب ام،خ  تنف معادل
  اشد.ب یشده م
  

  ]3[ هدف) ياه ه(گرو يانرژ ياه لحام کیکبه تف يانرژ عمدةننده ک فمصراي ه شبخ يزان مصرف انرژیم .5جدول 

  یمصرف يانرژ  نندهک فمصراي ه شبخ  يانرژاي ه لحام
  ون تن معادل نفت خام)یلی(م

  2/7  و تجارت ی، عمومیخانگ  ینفت ياه هفراورد
  35  حمل و نقل

  7/39  تجارت و یعموم ،یخانگ  یعیگاز طب
  3/30  صنعت

  7/7  تجارت و یعموم ،یخانگ  برق
  8/5  صنعت

  7/125  ده در برنامهننک تکهدف شر ياه هگرو يل انژکمصرف 
  5/161  لک يمصرف انرژ

  075/8  ياهش مصرف انرژک% 5
  075/8  ده در برنامهننک تکهدف شر هاي هگرو ياهش مصرف انرژک% 6

  
ر یشـده در سـا   ربهد تجیاعتبار سف مشابه با برنامۀ يا هس برنامینو شیده پیبا توجه به موارد اشاره گرد 

  آورده شده است: 6ر در جدول یبه قرار ز شورها،ک
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  رانید در ایاعتبار سف برنامۀ یس فرضینو شیپ .6جدول 
  پتاژول 263 ،ون تن معادل نفت خامیلیم 285/6  يانرژ ییوج ههدف صرف

  ساله دورة سه کی  دوره

  هدفاي ه هگرو

  و تجارت: ی، عمومیبخش خانگ
 ینفت ياه هفراورد.  
 برق.  
 یعیگاز طب.  

  بخش صنعت:
 برق.  
 یعیگاز طب.  
 بخش حمل و نقل.  
 ینفت ياه هفراورد.  

  يخدمات انرژاي ه تکهدف+ شرریغ ياه هگروهدف+ اي ه هگرو  گران مجاز به مبادلهیباز

  بازار اندازة
 ياه هواند بنگات یمربوط به هر بخش مي حامل انرژ یجوی صرفهاي ه لیبا توجه به پتانس

شـده از   نییـ زان تعیـ م کیـ هر بخش موظف بـه   یلکطور  اما بهالزم وارد برنامه شوند. 
  است. ياهش مصرف انرژک

  نوع مبادله

  اعتبار: مبادلۀ
 برق يد برایاعبار سف. 
 گاز يد برایاعتبار سف. 
 ینفت ياه هفراورد يد برایاعتبار سف.  

  سال 5  عمر اعتبار
  1)يبند هیره همراه با سهمی(ذخ

مه در حالت عدم قبول یجر
  نجاماا ی

هر مجوز  يازا به ياهش مصرف انرژک يالزم براذاري گ هیشتر از سرمایا بیحداقل برابر و 
  ياعتبار

از  یکـ یوانـد  ت یدار برنامه، میپا اهداف توسعۀ يدر راستا لمللیا نیالت بیاستفاده از تسه  برنامه ین مالیمتأ
  محسوب گردد. برنامه ین مالیمتأمناسب در جهت اي ه تفرص

  گریداي ه هتباط با برنامرا
 دایـ ز پیـ سقف انتشار و مبادله ن ه با اعتبارات سبز و برنامۀک یواند با توجه به ارتباطت یم
با  یطیافته با لحاظ شرایانتشار يمجوزها ،ورکمذاي ه هبرنام يدر صورت اجرا ،دیمان یم

  رند.یهم مورد مبادله قرار گ
  قیتحقاي ه هافتیخذ: مأ 

  
مبادلـه   يبـرا  یانکعنوان م به يرا با حضور بورس انرژ يانرژ يرو هبازر اعتبار بهر یلک ينما 3ل کش

 3ل کهد. با توجـه بـه شـ   د یم ن راستا، نشانیگوناگون در ا یمال ين استفاده از ابزارهایاعتبارها و همچن
                                                        
1. 5 years (banking with quota) 
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  :گردد می تعیین مرحله سه طی يانرژري و هبهر ياعتبار بازار زمیانکم
 هکـ  مختلـف  ياه شبخ در سوخت مصرف اریمع و استاندارد نیتدو گام نینخست بازار، نیا جادیا يبرا. 1

ـ عمل فاز هر یط از پس هکآن ضمن. اشدب یم نگرفته انجاما ه نآ در اقدام نیا  اعتبـارات  برنامـۀ  در یاتی
  .هستند برنامه يبعد فاز يبرا دیجد يارهایمع بیتصو و نییتع به مورمأ امر انیمتصد د،یسف

ـ ا ردد.گـ  یمـ  نیـی هـر بنگـاه تع   يانرژ وییج هصرفزان یا میو ننده ک فهر واحد مصر يزان مصرف انرژیم .2  نی
 نیـی تع ورکمـذ  هـر واحـد   يمصرف انرژ يبرا یسقف یعنی .اشدب یم X ياالکندي ب هریج مفهوم همان هدف

ـ م تـا  يرو هبهـر  يبه ارتقـا  مورد هدف، ملزم يحامل انرژ نندگانک فمصر تمام و ودش یم  شـده  نیـی تع زانی
 يانـرژ ننـدگان  ک فمصـر  بـه  مجوزهـا  نیا فروش و انتشار يمجوزها فیتعر با مصرف حق سپس. اشندب یم

 مقـدار  يازا بـه  سـت یاب یمـ  عضـو در برنامـه   يانـرژ ننده ک فمصراي ه نسازما تمام یعنی. ندک یم دایپ ارتباط
  .دهند ارائه ردد،گ یم نییتع دولت توسط هک را مجوزها از ینیمع تعداد ،يانرژ ییوج هصرف یمشخص

ة ننـد ک اتقاضـ  و عرضـه  عنـوان  بـه  يانرژ ةنندک فمصر ينهادها وا ه هگرو نیب فروش و دیخر تیقابل مجوزها .3
ـ ا در شـده  نیتـدو  ياسـتانداردها  براساس افتهی صیتخص يمجوزها ربازا بیترت نیبد. دارند را اعتبار  بـازار،  نی

ـ خر بـه  ملـزم  باشـند،  داشته يانرژ وییج هصرف شدة نییتع سقف از مترک هک ینندگانک مصرف  ییمجوزهـا  دی
 شـده  نیـی تع سـقف  از شـتر یب هک آنان . در این شرایطدارند مطابقت نظر مورد وییج هصرف زانیم با هک هستند
ـ ا بـا . برسـانند  فـروش  بـه  بازار در را خود مازاد يمجوزها ندوانت یمند ا هنمود يانرژ وییج هصرف به مبادرت  نی

ـ تقوا هـ  تسـوخ  ینیگزیجـا  و بـر  يانرژ لیوسا راندمان بهبود يبرا تالش و وییج هصرف شیافزا زمیانکم  تی
 اعتبـار  یکـ یزیف بورس لیکتش اطالعات، شتریب تیشفاف نیهمچن و مجوزها تبادل در سهولت يبرا. رددگ یم

  .باشد یمال سودمند يابزارها يریارگکب يبرا یمناسب محل واندت یم يانرژ
  

  
  وري انرژي با استفاده از بورس فیزیکی نماي کلی بازار بهره .3شکل 
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ـ د اقدامات مـورد ن یبا یلکور ط هشور، بکد در یل بازار اعتبارات سفیکمنظور تش ر است بهکالزم به ذ از ی

  رد.یر انجام پذیشرح ز به
 ـ مماي هـ  هانجـام پـروژ   ي: اقدام بعديانرژ يزیمم  همچنـین مربوطـه و   ياهـ  شدر بخـ  يانـرژ  يزی

 ند.ا هشد يزیمم ه قبالًکاست  ییاه هدر مورد بنگا يانرژ يزیمماي ه هردن اطالعات پروژکروز هب
 ت یری: مـد یصـنعت  يدر واحـدها  يدار مصرف انـرژ یو پا ینترل دائمکمنظور  به يت انرژیریاعمال مد

 ت است. ین اهمیشتریب يدر صنعت دارا يانرژ
اشـاره  ا هـ  نر بـه آ یه در زکز ضرورت دارد یگر نید چند مرحلۀ يو اجرا یطراح ،عالوه بر موارد فوق

  خواهد شد:
 در هر بخش ياطالعات انرژ کو بان یرسان ستم اطالعیجاد سیا. 
 هدفاي ه هدر گرو يت انرژیریالت مناسب مدیکجاد تشیمنظور ا به یانسان يرویآموزش ن. 
 يانرژ ییوج هصرفاي ه يورتوسعۀ فنا. 
 هدفاي ه هدر گرو يانرژ ةش بازدیو افزا ییوج هصرفاي ه حطر يبه اجرا کمک. 
 مصرف سوختازي س هنیمنظور گسترش فرهنگ به ج بهیغ و ترویتبل.  
 ياهش مصرف انرژکاي ه حطر ياز اجرا یت مالیحما. 
 يخدمات انرژاي ه تکجاد شریا. 

  يریگ هجینت. 3
اي هـ  يمصـرف انـرژ   گـر ید يسـو اشد. ازب یشور مک توسعۀ يبرا يضرورعوامل رین ت ماز مه یکی يانرژ
ـ و ه، بـ ين مصـرف انـرژ  ینـ چمود. هشـ  یر منجـر مـ  یت اتمام منابع و ذخایاهش و در نهاکبه  یلیفس ژه ی

 ل اسـتفادة یـ ن دلیاشد. به همـ ب یم ییواه و برات آییهوا و تغ ین عامل آلودگیرت ممه یلیفس ياه تسوخ
دار و به طبـع آن،  یپا هدف مهم در توسعۀ کیعنوان  همواره به ياقتصاد ند توسعۀیدر فرا ينه از انرژیبه

 ياه صبا توجه به شاخ يف در مصرف انرژیرد ضعکاقتصاد مدنظر بوده است. با توجه به عملازي س ممقاو
ـ شـده عل  گونـاگون وضـع  اي ه میو وجود تحر یآن با متوسط جهان سۀیوردشده و مقابرآ  موجـب  شـور که ی

ر یمسـ  شود. در نتیجـه بـراي   می يانرژ نۀیمصرف به يدر راستا يو رشد اقتصاد يانرژ يرو هبهر يارتقا
 لملـل ا نیاهش واردات در سطح بکو  یرنفتیش صادرات غیو افزا یشتر بر توان داخلیب ۀیکترا  يهموارتر
  آید.  میفراهم 
و  ين اقتصـاد ینو يردهاکیاز رو یکیبازار مجوزها در قالب  ید تا با معرفیگرد ین پژوهش سعیدر ا 

شـور،  کدر  يمصـرف انـرژ   یدهـ  توجه به ضرورت سامان معرفی شود.ا یتجربه موفق در دن کیعنوان  به
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 يارتقـا  برداشته شـود و موجـب   يمصرف انرژ يازس هنیبه يا درراستاه هن برنامیا يدر جهت اجرا یقدم
 يبـرا  یاسـت یس يراهنما عنوان به یقاومتم  داقتصا یلک ياه تاسیس تحقق و یطیحم تسیز ياه صشاخ

   شود. شور،ک در ياقتصاد يگذار استیس هرگونه
ـ ران، با الهام از آیا یاسالم يدر جمهور یاقتصاد مقاومتازي س هادیپ يها گامناسی ش حدر سط   29 مـۀ یرک ۀی

 يهـا  ه شـامل گـام  کـ اسـت   ییشناسـا  قابـل  یتحقـق اقتصـاد مقـاومت    يهـا  از گام یفتح، سطوح ةسور
ن سطوح بـه  یاست. ارتباط ا "یدر سطح جهان يتوانمندساز"و  "یذات يدارسازیو پا یدرونازي س دتوانمن"

گـر  یسـطح د  ين حـال هـر سـطح بـرا    یمل خواهد بود. در عکصورت م ها به آن يصورت متقابل و اجرا
سـطح   يتحقق آن در سطح باالتر خواهـد بـود. در مقابـل سـطوح بـاالتر بـرا       ساز نهیاز است و زمین شیپ
نند و ک یم تیگر را تقویدکیمتقابل صورت  ن سطوح بهیازد، لذا اس یت و منابع فراهم میر خود ظرفت نییاپ
  است. ینظام اسالم یقتصاد ملا یبخش و الهام يداری، پايجاد توانمندین راهبردها ایا همۀ یلک ۀجینت

طـور   واند بهت ی، ميشدت انرژاهش کو  ییاراکش یق افزایاز طر يانرژ يل بازار اعتباریکل، تشین دلیبه هم
ـ ک ياه تسیاسح یصحازي س هادیب موجب پین ترتیده و بدین گردیین سطوح تعیا يمداوم باعث ارتقا  یل

   شور گردد.کدر  یمقاومت اقتصاد
توسـط   يمختلـف انـرژ  اي هـ  لت مصـرف حامـ  یوضـع  ین پژوهش، ضـمن بررسـ  یدر ا یلکطور  به

 ياعتبـار  ت در برنامـۀ یمنظور عضو هدف به ياه هن گروییشور و تعکدر ننده ک فمختلف مصر ياه شبخ
ـ ز ياه تیشور، مزکور در کمذ برنامۀ ي، اجرايانرژ يرو هبهر  يانـرژ  يرو هبهـر  يارتقـا  ير را در راسـتا ی
  همراه خواهد داشت: به یقاومتم  داقتصا یلک ياه تسیاس حیصح يازس هادیمنظور پ به
درسـتی   چنانچـه بـه   يانـررژ  يرو هبهـر  ياعتبار رنامۀ: یک بیذات يدارسازیو پا یدرونازي س دتوانمن )الف

ن سـاختار منعطـف بـازارمحور برنامـه، از     یو همچن يانرژ يرو هش بهریواند با افزات یطراحی شده باشد، م
  شور گردد:کدر  یذات يدارسازیو پا یدرونازي س در موجب توانمنیق اقدامات زیطر
 يانرژ ییوج هصرف یمل ياه هنیاهش هزک.  
 اقتصـادي بـراي    ةق ایجاد انگیـز ی(از طر يانرژ ییوج هاي مداوم براي نوآوري در صرفه هانگیز يارتقا

  .انیبن دانش اقتصاد يشتازیذاري در تحقیق و توسعه) و پگ هسرمای
 شده يگذار هدف اي انطباق با برنامۀه هکاهش هزین.   
 يو مصرف انرژ دیدر تول ییاراکش یق افزایاز طر( یدات داخلیت تولیفیکش یافزا(.  
 ا در هـ  هبنگـا  يبـرا  یار گذاشتن فرصـت یق در اختیاز طر(است نرم و پربازده یس کیار گذاشتن یدر اخت

  .)يورت و نوآیب خالقیکتر
اقتصـاد در برابـر   ازي سـ  مو مقـاو  لمللـی ا نیدر سطح ب ییتوانا يازتقا: یدر سطح جهانازي س دتوانمن )ب

، از طرق ياهش شدت مصرف انرژکو يانرژري و هل بازار بهریکتشبا ا ه میجمله تحراز یخارجاي ه هانکت
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 ود:ش یم سریر میز
 یا و خدمات صادراته االک یفیکو  یمکش یافزا.   
 ل)ین و گازوئیجمله بنزاز ینفتاي ه هدات فراوردرجمله وااز به واردات (ازیاهش نک. 

  یلیمکپیشنهادات ت. 4
حاضر و با توجـه بـه    قیروند تحق ۀادام در جهت یلیمکت شنهاداتیموضوع، پ تیبا توجه به اهم ان،یپا در

  ردد:گ یاشند، ارائه مب یم نهیزم نیدر ا شتریب یبه بررس ازمندیکه ن یموضوعات
ـ برنامه بدان اشاره گرد ياجراازي س هنیعنوان زم ه بهک ياز موارد کیهر. 1 ـ ی ـ عنـوان   وانـد بـه  ت ید م  کی

 رد.یقرار گ یگسترده مورد بحث و بررس یموضوع مطالعات
 از شـده  بررسـی  مطالـب  حجم گستردگی از پرهیز و مبادالت رابطۀازي س هساد منظور به تحقیق این در. 2

 چگـونگی  کـه  درحـالی  اسـت،  شـده  خـودداري  اعتبـارات ذاري گـ  تقیمـ  مبحـث  بـه  مفصل پرداخت
 در عضـو  ياهـ  هبنگا از هریک تولیدي محصوالتة شد تمام قیمت بر آنتأثیر  و مجوزها ذاريگ تقیم

تأثیر  همچنین. است گسترده بررسی نیازمند که اشدب یم آن روي پیش هاي چالشرین ت ممه از برنامه،
 رو پیش مهم مسائل از یکی نیز قیمتی آثار این درننده ک فمصر سهم و صادرات بر بازار مجوزها برنامۀ

 .اشدب یم برنامه این تشکیل در
از مباحـث   یکیعنوان  واند بهت یم ياعتبار يجاد بورس مجوزهایگوناگون و ا یمال ياز بازارهااستفاده . 3

نـد  یل فرایه موجـب تسـه  کرد یگ ربرنامه مورد توجه قرا ياجرا نۀیزم يازس مبعد از فراه یمورد بررس
 د.ینندگان خواهد گردک همبادل یمال زةیانگ ين ارتقایمبادالت و همچن
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  کلی اي ه تتحقق سیاسارزیابی ظرفیت اوپک در 
  مقاومتی جمهوري اسالمی ایران اقتصاد

  **، امیر اشرفیان*امیر راحمی

  چکیده
هـوري اسـالمی   جانبه و غیرانسـانی غـرب علیـه جم    هاي یک یافتن تحریم در چند سال اخیر و با شدت

بـه ادبیـات   » اقتصـاد مقـاومتی  «جدید ة واژ ،اي آمیز هسته  هاي صلح هکردن برنام  متوقفایران با هدف 
اما بررسی  .اقتصادي کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است

شرایط اقتصادي ایران یعنی جایگاه نفت در بودجه و درآمدهاي ارزي حاصل از آن، به تبع آن اثراتـی را  
ي اهـ  نسـازما معـدنی و   اهمیت این مادة هندةد ننشاکه تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد خواهد گذاشت 

د تحقق اقتصاد مقاومتی یعنی . به همین دلیل در این تحقیق یکی از ابعااست وابسته به آن براي کشور
 اهـ  نسـازما اوپک یکی از این  .ی مورد بررسی قرار گرفته استلمللا ني بیاه نسازمااستفاده از ظرفیت 

اشد و بـه فراخـور شـرایط اقتصـادیش نقـش ایـن       ب یم ن آنیکی از مؤسسا است که ایران عضو آن و
دارد. ي ا هها بر اقتصاد اهمیـت ویـژ   وكهاي قیمتی نفت و اثرات نامعلوم این ش سازمان در تعدیل شوك

انداز مصرف انرژي جهان در آینده تنها  دلیل چشم هد که اوپک و اعضاي آن بهد یم نتایج تحقیق نشان
  هاي نفتی است.  شوكة نندک لسازمان تعدی

 مقاومتی اقتصاد ظرفیت مازاد، اوپک، :ها واژهکلید

  مقدمه  
ران، عراق، یه عبارت بودند از اکگذار  انیشور بنکدر اجالس بغداد، توسط پنج  1960سپتامبر  14در  کاوپ
درصـد از   67در آن زمـان،   کشور مؤسس اوپکن پنج یس شد. ایو ونزوئال، تأس يت، عربستان سعودیوک

ـ اجـالس ژانو سـازمان در  ۀ ار داشتند. اساسنامیدرصد بازار نفت جهان را در اخت 36ذخایر نفت و   1961 ۀی
 6سازمان ملل متحـد در   6363ۀ قطعنام یس آن طید و تأسیب رسیاس به تصوکاراکدر  کنفرانس اوپک

ـ ا( ایآسـ ة قـار  سه از عضو 12 يدارا کاوپ نونکد. ایبه ثبت رس 1962نوامبر  ـ وک عـراق،  ران،ی  قطـر،  ت،ی
  .است) ونزوئال و وادورکا( امریکا و) هیجرین و یبیل ر،یالجزا آنگوال،( قایفرا ،)یعرب متحد امارات و عربستان

                                                        
 Rahemi1368@yahoo.com اقتصاد اسالمی دانشگاه آزاد مرند.دانشجوي کارشناسی ارشد  *

  aamirjavan@gmail.com ریزي و توسعۀ اقتصادي دانشگاه تبریز. دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه **
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 ،ياقتصـاد  رشد و در تولید مهمی نقش نفت قیمت و تقاضا عرضه، کهند ا فواق نظران صاحب و اقتصاددانان
 و مسـتقیم  طور به قدرت، و ثروت معادلۀ در يانرژ و نفت که نقشی به توجه با .دارد سطح معیشت و ثروت ایجاد

 بـا  در مقایسـه  نفتـی اي هـ  تشـرک  وا هـ  نسازما و جایگاه کشورها و آناي ه سمقیاو ا ه صشاخ اساسی دارند،

تعیـین   ضـمن  تشـکیالت  این .باشد تواند می جهان قدرت معادالت در اعتنا، قابل بسیاراي ه يندب هرتب از یکدیگر
 نفـت  جهـانی  يتقاضـا  عرضه و مکانیسم، این باند. ک یندي مب هاعضا سهمی بین را آن ،سازمان نفت تولید سقف

  )17 ،1383 (همتی، .شود می متأثر حیاتی ةماد این قیمت نتیجه در گرفته و قرار تأثیر تحت
این سازمان  این مقاله در سه بخش به بررسی سازمان اوپک پرداخته است: بخش اول سهم و جایگاه

ـ  کار سازمان اوپک در مدیریت بازار جهانی نفت در در بازار جهانی نفت، بخش دوم سازو اي هـ  هبرابـر تکان
   .نفتی و بخش سوم جایگاه ایران در سازمان اوپک

  نفت یجهان بازار در کاوپ نقش. 1
ـ ا ردنکدر متقاعـد  شورک نیااي ه ششد. تال سیتأس ونزوئال ارکابت به 1960 سپتامبر 14 در کاوپ  ران،ی

 ینفتاي ه تکشر ،1971 سال تا اما مؤثر بود، اریبس سازمان نیا لیکتش ضرورت مورد در عربستان و عراق
 آن، برابرشدن 4 و خام نفت متیق دیشد شیافزا با 1973سال  نشناختند. در تیرسم به را کاوپ سازمان

 رارکت عدم و کاوپ با مقابله يبرا یصنعت يشورهاک شد. يارکیب شیافزا و دیتورم شد دچار یجهان اقتصاد

 است. اهداف سیدر پار آن مقر هک ردندک سیتأس را يانرژ یلمللا نیب آژانس 1974 نوامبر در یوضع نیچن

ا هـ  يانـرژ  سـایر  ینیگزیجـا  استیرد. سک خالصه يانرژ تیریمد اعمال قالب در وانت یم را این سازمان
 لمللیا نبی آژانس ياه تسیاس ازجمله زین نفت يجا به )...و باد يانرژ ،يدیخورش يانرژ ي،ا ههست ي(انرژ

  است. يانرژ
 يدارا اوالً هکرد ک جوو جست ییشورهاک در دیبا را کاوپ ثقل زکمر یصنعت بزرگ يشورهاک دید از

ـ با را کاوپ ن قدرتیبنابرا است، مالحظه قابل اه نآ داتیتول اًیثان و هستند نفت بزرگ ریذخا  شـش  در دی

 خام نفت دیتول در شورهاک نیا سهم ردک جوو ونزوئال جست و رانیا امارات، ت،یوک عراق، عربستان، شورک

 را جهان خام نفت دیتول از درصد 7/9فقط  کاوپ ياعضا ریسا هک یحالاست، در درصد 8/31 حدود جهان

  دارند. اریاخت در

  سهم و جایگاه اوپک. 1.1
نفـت، تولیـد و    اشد؛ ذخـایر ب یم 2013سازمان اوپک که مربوط به پایان سال  طبق آخرین ابالغیۀ سالیانۀ

  اشد.ب یزیر مصورت جدول  هصادرات نفت اوپک ب
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  2013میزان ذخایر نفت، تولید و صادرات نفت اوپک و جهان در سال . 1جدول 
    ذخایرنفت موجود  تولید  صادرات  جمعیت

)m(438.440  )b/d 1000(24054  )b/d 1000(8/31603   )mb(1206170  اوپک  

)m(7125   )b/d 1000(39830  )b/d 1000(2/72842   )mb(1489865  جهان  
OPEC Annual Statistical Bulletin2014 

  
شدة نفتی جهـان را   شناخته درصد از ذخایر 80درصد جمعیت جهان حدود  6اعضاي سازمان اوپک با 

  درصد ذخایر نفتی را دارا هستند. 20مردم جهان فقط  درصد بقیۀ 94که  دارند، درحالی
  بشـکه   میلیـون  120 تـا  110 مسـتلزم تولیـد   جهـان  نیـاز  آینده هۀد سه تا که حاکی است برآوردها

(world energy outlook, 2008) بـه  اتکـا  با نفت يتقاضا رشد که است آن انتظار بود. خواهد روز در 

 بزرگ يتهدیدها وا ه تاز فرص یکی واندت یم امر شود. این برآورده اوپک ياعضا مثل کشورهایی ذخایر

 و ثـروت  ،درآمد افزایش  يمعنا به زیرا است، آینده فرصت در اوپک به اقبال و تقاضا افزایش باشد. اوپک
 بـازیگران  نیاز از يبزارا  استفادة يبرا تالش و نفت تحصیل يبرا تشدید رقابت اما .است آن يبرا قدرت

 یعنی نیازمندان ،باشد تهدید تواند می آن ياعضا و اوپک يبرا ها آن قراردادن فشار تحت نفت و به بزرگ

ـ  و ضـعف  از و خود برسند نفتی اهداف و مطالبات به فشار اعمال با بخواهند بزرگ بازیگران و نفت ۀ تفرق
   کنند.رداري ب هسازمان بهر این ياعضا

 تولیـد  از و درصـد  60 قریـب  جهانی تجارت و صادرات از سهم اوپک که ودش یم مالحظه جدول در

 در سـازمان  ایـن  ةبـالقو  و بالفعـل  جایگـاه  هنـدة د ننشـا  نیزا ه هرتب این از هریک .است درصد 43 حدود

  کرد. خواهد اعتبار حاصل اعضا يبرا و است جهانیندي ب هرتب

  موقعیت اعضاي اوپک. 2.1
ـ  تأمین نفت وسیلۀ به جهان مصرفی انرژي از درصد 50 به نزدیک با توجه به اینکه درصـد   80ود و شـ  یم

 و تولیـد  ،قیمـت  میـان  تـوازن  ایجـاد  کشـورها در  این دارد، قرار اوپک کشورهاي در شده ذخایر شناخته
ـ  .نندک یتولید نقش مهمی را ایفا م مقابل در قیمت کردنحداکثر کـه بـا توجـه بـه جـدول زیـر        طـوري  هب

(بشـکه در روز)   3575300(بشکه در روز) و ایران با تولید میـانگین   9637000عربستان با تولید میانگین 
 این سازمان دارند. دري ا هنندک ننقش تعیی
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  2013-1960متوسط تولید نفت اعضاي اوپک از سال  .2جدول 

  

  نفتی ايه هتکان برابر در نفت یجهان بازار تیریمد در کاوپ سازمان ارکسازو. 2

  ینفت كشو. 1.2
 هکآن خصوصاً شود، نفت بازار در آن متعاقب و نفت يتقاضا ای عرضه در اختالل بروز سبب هک یعامل هر

 نفـت  بـازار  بـر ي ا هانکت عنوان به نباشند، لیتعد قابل زین مدت وتاهک در و بودهینی ب شپی رقابلیغ عامل نیا

 ود.شـ  یمـ  منجر نفت متیق در ش)یافزا ای اهشک( رییتغ به مواقع ثرکا درا ه لاختال نیاود. ش یم قلمداد

 اقتصاد هک گذارند اثر ينحو به شورک چند ای کی ياقتصاد صحنۀ بر گسترده طور بها ه لاختال نیا اگر حال

   .شد خواهد آنان اقتصاد يبرا یبحران به لیتبد كشو نیا شود، گسترده لکمش دچار آنان یداخل

 ینفت يها كشو ۀخچیتار. 2.2

 كشواست.  افتاده اتفاق مختلف لیدال به هک دارد ینفتاي ه كشو در شهیر ریاخاي ه هده در ینفت بحران
 در لیاسرائ و اعراب جنگ با همزمان هک است، ـ اعراب نفت میتحر ـ پوریک ومی جنگ با متقارن ینفت اول

 بها ه تمیق العادة فوق تیحساس .شد جهان اقتصاد در نفت عرضۀ مبودک به منجر و شده آغاز 1973 تبرکا

ـ ا ینفت كشو نیا .شد ارکآش وضوح به ماه شش ظرف آن يدرصد 400 شیافزا با نفت ۀعرض مبودک  نی
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 ضـرورت  و يانرژ مقولۀ به یصنعت يشورهاک توجه در یمیعظ تحول منشأ هک دربرداشت را مهم یژگیو

 متـر ک يانـرژ  مبحـث کـه   طوري به دردارد.  تداوم هنوز آن آثار و دیگرد آن و بلندمدت جامعیزي ر هبرنام

 .نمود مالحظه وانت یم آن به توجه بدون راي ا همقول
 سـال  در عـراق  و رانیا روابط در بحران بروز سپس و رانیا یاسالم انقالب با همراه ینفت دوم كشو
 و تهـران  در اکـ یامر سـفارت  اشغال .شد نفت بازار در نفت هکبش ونیلیدوم مبودک به منجر هک بود 1980

ـ کن. زد دامـن  مسـئله  ابعـاد  به رانیا نفت عاملۀم و واردات میتحر صورت بها ه یایامریک متقابل نشکوا  ۀت
 وقوع دوم، یجهان جنگ از پس خیتار در نفتاي ه تمیق نیباالتر بروز یاصل عامل هک بود نیا توجه قابل

 .شد آن تداوم سبب زین رانیا هیعل عراق جنگ شروع و بود رانیا انقالب
 هماهنگ و افتهی سازماناي ه شتال. بودا ه تمیق نترلک در کاوپ ستکش با همراه ینفت سوم كشو

 در بـود،  شده آغاز اول بحران از پس نفت به یوابستگ اهشک هدف به عمدتاً هک غرب یصنعت يشورهاک
 و یصنعت يشورهاک يانرژۀ سران مصرف در نفت سهم اهشک موجب این شوك .دیرس جهینت به 80ۀ ده

 ۀیسـهم  تـا  ردکـ  تـالش  کاوپ ،1985 تا 1982 سال از. دیگرد یجهان بازار در نفت يتقاضا اهشک بالتبع
 عمـل  در امـا . آورد نییپـا  نفـت  یجهـان اي هـ  تمیق تیتثب هدف با را سازمان نیا عضو يشورهاک دیتول
. شـد  مواجه ررکماي ه تسکش با سازمان، جانب از شده مشخص ۀیسهم از عضو يشورهاک عدول خاطر به
 نفت دیتول اهشک. ردک دایپ شیافزا روز در هکبش ونیلیم 2/6مصرف جهانی نفت  1997 تا 1990 سال از

ـ  هکـ  يطـور  هب داشت، اییبسز نقش دوره نیااي ه تمیق شیافزا در زین هیروس  تـا  1990اي هـ  لسـا  نیب
 امـا  .افـت ی اهشک هکبش ونیلیم 6 از مترک به روز در هکبش ونیلیم 11 حدود از هیروس نفت دیتول ،1996

ـ  جانـب  از 1998 و 1997اي ه لسا در ایآس ياقتصاد بحران آثار هک لیدل نیا بها ه تمیق شیافزا  کاوپ

 .دیرس انیپا به سرعت به نگرفت قرار توجه مورد
 1990 سـال  اوت ماه در نفت متیق .است 1990 سال در نفت متیق در اختالل ،ینفت چهارم كشو

 ملـل  سازمان، جنگ افتنی انیپا با. افتی شیافزا گرید%  13 اکیامر مانانیپ هم و عراق نیب جنگ علت هب
 بـه  گـر ید بـار  مـاه  9 یط نفت متیق تا شد باعث ملل سازمان اقدام نیا. ردک میتحر را عراق نفت صدور
ـ  2007 -2008اي هـ  لسـا  یطـ  نفت يجد كشو ،ینفت پنجم كشو. برسد يدیجد اوج نقطۀ  .اشـد ب یم

 دالر 150 هـاي  بشـکه  بـه  2008 سال در و شد کینزد دالر 100ي ا هکبش به 2007سال  در نفت متیق
 حباب جادیا. دیگرد منجر يدیجد بحران به نفت منابع مبودک از ینگران و نفت متیق دیشد شیافزا. دیرس
ـ گرد 2007 سـال  اواسـط  در یمال بحران بروز باعث اکیامر یپولاي ه تاسیس و نکمس متیق در ـ ا. دی  نی

ـ دن یمـال  بحـران  نیتـر  بزرگ به و گسترش جهان تمام به 2008 سال در بحران  بـزرگ  بحـران  از بعـد  ای
  )1387 ،یعی(شف .شد لیتبد 1929 -1933اي ه لسا
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  نفتیاي ه هنقش اوپک در مدیریت تکان. 3.2
ـ ( ياقتصـاد  عوامل. است داشته قرار مختلفی عوامل تأثیر تحت زمان طی نفت قیمت  تولیـد اي هـ  ههزین
 سیاسـی  يبرخوردها( سیاسی عوامل و) نفتی بزرگ ياه تشرک اوپک( يانحصار عوامل ،)تقاضا و عرضه

 اشدب یم ياقتصاد و کمیاب يکاال یک عنوان به نفت که آنجایی از) نندهک فمصر و تولیدکننده يکشورها
ـ  متـأثر  را کاالهـا  تمام قیمت که هستند عواملی همان اوالً است، متأثر را آن قیمت که عواملی  ننـد، ک یم

 دیگـر  قیمـت  هماننـد  نفـت  قیمـت . ذارندگ یم تأثیر کمیاب يکاالها قیمت يرو که هستند عواملی دوماً
 طـی  نفت قیمت چرخۀ .است کرده تجربه عرضه افزایش یا عرضه کمبود يها زمان در را تغییراتی کاالها

 يا گسترده تغییرات غیراوپک و اوپک نفت ۀعرض همچنین نفت يتقاضا تغییرات به پاسخ در اه لسا این
  )96 ،1392،فام پاشائی (.است داشته

  امنیت عرضه .1.3.2
 نحـو  بـه  نفـت  یبازار جهـان  در را متیق و عرضه از یناشاي ه نبحرا واندت یم هک است ينهاد تنها کاوپ

 جینتا هک است ينحو به کراوپیغ و کروابط اوپ و نفت یجهان بازار ساختار هکهرچند .ندک تیریمد يمؤثر
ۀ شـرفت یپ يشـورها ک در بـزرگ نندگان ک فمصر نفع به مت معموالًیق بحران تیریمد يبرا کاوپ اقدامات

 يراهبـرد  مسـائل  اهم از خام نفت عرضۀ تیامن موضوع .ودش یم تمام کراوپینندگان غکدیتول و یصنعت
 به گریدکی اندازه با نیبد تا یصنعت شرفتۀیپ يشورهاک يموردر تمک در دیشا و ودر یم شمار به جهان غرب

ـ  .باشـند  ردهک یمساع کیتشر آن تحقق راه در و دهیرس توافق ـ اۀ ازجمل  آژانـس  سیتأسـ  ،اقـدامات  نی

 يانـرژ  هماهنگاي ه تاسیس نیتدو منظور به و ینفت كشو نیاول از بعد 1974 سال در يانرژ یلمللا نیب
 شیافـزا  ازجملـه  يمتعـدد اي هـ  تاسیس یصنعتۀ شرفتیپ يشورهاک .اشدب یم عرضه تیامن نیتأم يبرا
اي ه يانرژ از استفاده و يانرژ مصرف در مختلفاي ه یویج هصرف ،یدات صنعتیتول نظام در يانرژ ییاراک

 گاز ازر تشیهرچه بة استفاد استیس نیهمچنند ا هردک اتخاذ يانرژ عرضۀ تیامن نیتأم يبرارا ذیر پ دتجدی

 سـنگ  زغال از شتریبرداري ب هبهر یحت وي ا ههست يانرژ از استفاده نفت، يبرا ینیجانش عنوان به یعیطب

  هستند. اه تاسیس نیاۀ ازجمل
 اسـت  درآورده ضروري و حیاتی کااليیک  صورت به را آن بشر زندگی زوایاي تمامی در نفت رسوخ

 هـد د یم نشان موجود مطالعات اکثر. نیست ممکن نفت وجود بدون زندگی صنعتی حاضر حال در اساساً و
 ا،ه هزمین برخی در مناسب جانشین وجود عدم نقل و و حمل در سهولت ازجمله گوناگون دالیل به نفت که
 رو ازایـن . خواهـد داشـت   اختیار در را جهان انرژي مصرف کل از زیادي سهم متمادي همچنان سالیان تا

 آثـار  بخـش  این بر تأثیرگذار متغیرهاي سایر و عرضه، قیمت تقاضا، روند در نوسانی هرگونه است بدیهی
 مـوارد  بعضـی  در و و دارد داشـته  درپـی  نفـت  ةنندک فمصر وننده ک دتولی کشورهاي بر اقتصاد را بسیاري
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  خود مقالۀ در همیلتون مثال عنوان به. است گردیده این کشورها اقتصادي سیستم در اختالالتی بروز سبب
 نفت اسمی قیمت از ناشی امریکا در واقعی ملی ناخالص تولید در کاهش علت که است داده نشان) 2003(

تنها  نه که اعتقادند این بر همیلتون نظیر نمحققا برخی. است اوپک بوده تأسیس از بعد و قبل هاي دوره در
 نفتـی  هاي تکانه بلکه ،دارد وجود نفتیاي ه هتکان و کالن اقتصاد متغیرهاي تحوالت بین مستقیمی رابطۀ
  )23 ،1392 ،همکارانابونوري و  (اسمعیل .است بوده رکودهاي اقتصادي وجودآمدن به عامل

  مازاد ظرفیت تولید .2.3.2
 نفت عرضۀ انیجر خطرافتادن به احتمال ینظام ای یاسیس مسائل علت ه بهک یتیوضع در ،دیتول تیظرف مازاد

 نقش برخوردارند، دیتول يباالاي ه تیظرف و میعظ منابع از هک ییشورهاک در ،دارد وجود ینیشور معک از

 تا .ندک یم فایا متیق شیافزا و مبود عرضهک جهت در انتظاراتیري گ لکش لیتعد ای يریجلوگ در يمؤثر

ـ جر اسـتمرار  هیعل يدیتهد ینظام و یاسیساي ه نبحرا هک یزمان  وجـود  باشـند،  خـام  نفـت  عرضـۀ  انی

 خاطر نانیاطم و نفت یجهان بازار در تعادل يبرا یمطمئن گاه هیکت ،کدر اوپ ژهیو به ،دیتول مازاداي ه تیظرف

  )68 ،1388 ،يارکاست. (ش یصنعتۀ شرفتیپ يشورهاک در بزرگنندگان ک فمصر يبرار تشیب
 لغو احتمال ،يدیت تولیظرف توسعۀ يبراذاري گ هیسرما به لیتما ،کاوپ در ژهیو به دیتول تیظرف مازاد

 در عرضـه  مبودک ای وفورة دربار دادن انتظارات لکش در یمهم نقش ،دیجداي ه میتحر يبرقرار ای میتحر

 گرفت نظر در زین را یاساسۀ تکن نیا دیبا .هدد یم قرار ریتأث را تحت خام نفت متیق رو نیازا و دارد ندهیآ

ـ  ،تقاضاسـت  شیافزا از یناش متیق شیافزا از متفاوت عرضۀ اهشک از یناش مت نفت،یق شیافزا هک ه ک
ـ ذخ نـده یمصارف آ يبرا وانت یم را امروز يدیتول خام نفت هک است موضوع نیا در تفاوت نیا علت  رهی

 یناگهان اهشک با معموال هک یرساند. ازجمله عوامل مصرف بهتوان  نمی را فردا يدیتول نفت امروز اما ،ردک
 ماننـد ي ا همنطقـ اي هـ  گجن بروز خام، نفت دیتول یز اصلکمرا در يارگرک اعتصابات ،است همراه عرضه

اي هـ  هحوز در دیشد يسرما مانند یحوادث و 1991 سال در تیوک به عراق حملۀ ل،یاسرائ و اعراب جنگ
 منظـور  بـه ازي سـ  هریذخ يبرا تقاضا دیشد رشد ای و یصنعت بزرگ يشورهاک در خام نفت مصرف یاصل

  )69 (همان، است. کینزدة ندیآ در عرضهة شد ینیب شپی يمبودهاک با مقابله
 نوسـانات  بـا  مواجهـه  و مدت وتاهک در داتیتول در رییتغ يبرا کاوپ اریاخت در ابزاررین ت ممه ازجمله 

 نترلک يبرا را دیتولندي ب هیسهم ستمیس کاوپ ،1980-82 سال در .است دیتول مازاداي ه تیظرف ،متیق

 کاوپ داتیتول لک يبرا یسقف ستمیس نیا ابتدارد. در ک آن اتخاذ دیشد اهشک از يریجلوگ و نفت متیق
 شورک آن دیتول قدرت براساس هاي سهمیه اعضا از کیهر يبرا يبعداي ه لسا در سپس و گرفت نظر در

یـري  گ لکشـ  به منجر ،کاوپ يازسو شده نییتعیۀ سهم براساس دیتول و اعضا داتیتول اهشک .ن شدییتع
ـ ظرف ينگهدار يبرا اعضا یاصلة زیحاضر انگ حال در هک یدرحالشد.  دوره نیا در دیتول مازاد تیظرف  تی
  )70(همان،  است. لمللیا نیب عرصۀ درا ه نآ ياقتصاد و یاسیس مانور قدرت شیافزا ،مازاد
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 دنبال به و يدیتول توسعۀ توان يبرا ندهیآاي ه يگذار هیسرما روند در ییسزاب ریتأث نفت متیق راتییتغ

 هک کاوپ ياعضا يبرا متیق نزول ای و ه سقوطک نیهمچن .دارد دیتول مازاداي ه تیظرف سطح شیافزا آن
 سـم یانکم .اسـت  برخـوردار  دوچندان یتیاهم از ،استه نآ يارزاي ه دن درآمیتأم بزرگ منبع نفت درآمد

 نـۀ یزم ،شـود  نـد ک متیق شیآهنگ افزا یلیدل به هرگاه هک استي ا هگون به مدت وتاهک در متیق راتییتغ

 متیق اهشک دوران دنیفرارس احتمال ،نفت متیش قیافزا دنبال به رو نیااز .ودش یم فراهم متیق اهشک

 فرض اگر .را داشت ندهیآ در متیق شیافزا انتظار دیبا ،متیق اهشکهر  پس در هک نیاست. همچن ادیز

مـت  یق رشد آهنگ از يزود به هک دارد وجود احتمال نیا یلیدال به اما ند،ا شیافزا به ا روه تمیق هک مینک
 ا،ه تمیق ریآثار چشمگ بروز از قبل و درآمد يثرسازکشرط حدا براساس خام نفت فروشندگان ،شود استهک

ند م هبهر بد تیوضع ظهور از قبل خوب بازار تیوضع از تا نندک یم عرضه بازار به خام نفتري تشیب ریمقاد
 دسـت  از يزود به نندک یم گمان هک يباالتراي ه تمیاز ق واهندخ یم نندگانکدیتول ،گرید انیب به .شوند

 درا ه تمیق هک یهنگام یحت متیق یآت اهشک يجد انتظار بیترت نیبد .را ببرند بهره ثرکحدا داد خواهند

ـ  و شیافزا ارکسازو نیا .باشد متیق اهشک يبرا یمناسب نۀیزم واندت یم دارند، قرار ير صعودیس  اهشک

ـ  قـرار  ریتأث تحت مشابه طور به را کراوپیغ و کاوپ رفتار مت،یق ـ ا تفـاوت  تنهـا  .هـد د یم ـ  اسـت  نی  هک
ـ  اتیبازار، خصوصـ  تیوضع به توجه با آزادانه وانندت یم کراوپیغ يشورهاک ـ م یفن ـ  نیادی  حجـم  و ینفت

 بـه  ملزم کاوپ عضو يشورهاک هک یدرحال ،نندک نییتع خود را دیتول زانیم شده، انجاماي ه يگذار هیسرما

 مقـررات  و ضوابط از تخلف به متهم صورت نیا ریدرغ هستند، کاوپة شد نییتعاي ه هیسهم سقف تیرعا

 )71 (همان، وند.ش یما ه هیسهم ناظر بر
ـ تول يبـرا  شانیها هیسهم از اعضا هک اه تمیق اهشک مواقع در  درآمـد  منظـور جبـران   بـه ر تشـ یب دی

ـ  اعضا است نیا يبرا دیتول مازاد تیظرف تنها نند،ک یم یتخط افتهی اهشک ـ ک  را داتشـان یتول وانـد ت یه م

 يبرا الزم شرط د،یتول مازاد تیظرف ریمتغ رو نیازا .ندک جبران راا ه نآۀ افتی اهشک درآمد و داده شیافزا
ـ  اسـت  یتیوضع در کاوپ يسواز متیق اهشک استیس تیموفق  یتینارضـا  موجـب  مـت یق شیه افـزا ک
اي ه تاسیس قیتوفۀ الزم دیتول تیظرف مازاد .است یصنعت پیشرفتۀ يشورهاک بزرگ درنندگان ک فمصر

یۀ سـرما  بـا  تیظرف مازاد نیا متأسفانه .است نفت یجهان بازار در متیش قیافزا بحران تیریمد در کاوپ
 را بـزرگ نندگان ک فمصر منافع هک ،متیق بحران بروز نگامه به تا ود،ش یم جادیا کاوپ عضو يشورهاک

 اهشک ند،ک دایپ ینزول ریخام س نفت متیق یلیدال به هک یهنگام .ردیگ قرار استفاده مورد ند،ک یم دیتهد

 آغـاز  سرعت به يدیتول تیظرف مازاد کمک عرضه به يصعود انیجر رایز رد،یگ یم شتاب سرعت به متیق
 دیآ یم وجود به یتیوضع و وندش یم پر جیتدر به یاتیعمل و ي، تجارکیاستراتژ ریذخا ب،یترت نیبد ود،ش یم
، یاحـوال  و اوضـاع  نیچن در .داشت خواهد دنبال به را متیق دیشد اریبس اهشک عرضه،ر تشیب شیافزا هک
 توقـف  يبـرا  نـه را یزم خـام،  نفت عرضۀۀ مالحظ قابل اهشک با واندت ینم کاوپ از ریغ به یسازمان چیه

  )72 ند. (همان،ک فراهم آن شیافزا يبرا مناسب تیوضع جادیا و متیق اهشک
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 جایگاه ایران در سازمان اوپک. 3
 قـدرتی  توانـد  مـی  ی که در سطح جهـانی لمللا نهاي بی جمهوري اسالمی ایران کشوري است با توانمندي

ژئوپولتیـک وژئواکونومیـک از    ،ژئواسـتراتژیک لحاظ  ي بها هایران با سایر کشورهاي منطق گذار باشد.تأثیر
لحـاظ   را به یلمللا نبر نظام بیذاري گ رتأثیموقعیت برتري برخوردار است و بیشترین مزیت نسبی و توانایی 

نحوي است که در همسـایگی   ولتیک موقعیت جغرافیایی ایران بهپاز نظر ژئو این سه عنصر در اختیار دارد.
گـرفتن در  قرار یعنی جنـوب خلـیج فـارس قـرار دارد.     امریکانفوذ  و حوزة هاي بزرگی چون روسیه قدرت
هـاي بـزرگ    راه از نظر اقتصادي نیـز شـاه   ند.ا لهاي بزرگ منافع حیاتی براي خود قائ اي که قدرت منطقه

ایران با برخورداري از  ضمن اینکه. ذردگ یم تجاري جهان در دریا و خشکی یا از ایران یا از نزدیکی ایران
داشتن تسلط ژئوپولتیکی بر بـیش از نیمـی از ذخـایر انـرژي دنیـا در       ،انرژي جهان توجهی از خش قابلب

مین امنیت نقش بالقوة ایران در تأ میان کشورهاي عضو اوپک و نهایتاً خلیج فارس جایگاه مهم در ۀمنطق
  )47، 1390،(ایزدي ي دارد.ا صادي و انرژي در جهان نقش برجستهاقت

  
  2014میزان تولید، ذخایر و صادرات نفت ایران در سال  .3جدول 

    ذخایرنفت موجود  تولید  صادرات  جمعیت
)m(77097   )b/d 1000(1215  )b/d 1000(3/3575   )mb(157800  ایران  

OPEC Annual Statistical Bulletin2014 

  
 بـا  ایـران  .است 1960 سال در اوپک مؤسس و گذار بنیان کشور پنج از یکی ایران اسالمی جمهوري

 ود،شـ  یمـ  ذخایر اوپـک محسـوب   کل از درصد 13 که نفت شدة اثبات بشکه ذخایر میلیارد 157 دارابودن
 در خام نفت عنوان دومین تولیدکنندة ۀ ایران بهرتب 2012 اواسط و 2011 اواخر درا ه متحری اجراي از پس

 عربـی  متحـد  امـارات  عراق و سعودي، عربستان از پس ، کاهش یافت که2013 سال در چهارم به اوپک
رسیدن بـه جایگـاه    باعث، 2014 اول سال نیمۀ در ایران افزایش تولید نفت خام این قرار گرفت. با وجود

  ).79 ،1393 ی اقتصاد در شرایط تحریم،لمللا نمقاالت دومین کنفرانس بی (مجموعه اوپک شد. در سومین
 ازدیـاد  ضـریب  بـودن  نیپای(هنه کاي ه تل زیرساخیدل به قدیمیاي ه هحوز در دیتول سهم حفظ عدم

 تا را خود دیتولاي ه تیظرف باید اوپک، خود در يدرصد13حدود  دیتول ۀیسهم حفظ يایران برا )برداشت

ـ ترت به 2020 و 2015 سال ـ لیم 6 و 5 حـدود  بـه  بی  زکـ مر گـزارش (دهـد   افـزایش  روز در بشـکه  ونی
 بازیافـت  ایـران، ضـریب   در دیتول حال در نفت مخازن اغلب در فرسودگی،ل یدل به) مجلساي ه شپژوه

ـ دل نیهم  بهود. ش ینم يریگیپ جدیت با هم ادینیم به این گاز تزریق و یافته اهشک شدت به مخازن ل، ی
ـ تول هـدف  به ابییدست امر نیهم و اهش استک حال در مدام زین موجود ادینیم از نفت دیتول زانیم  5 دی
ـ  اسـت  حالی در این .ازدس یم مواجه مشکل با را توسعه پنجم برنامۀ پایان در خام بشکه نفت ونیلیم  هک
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 غربـی، اي هـ  تکشـر اي هـ  يفناور ازیري گ هبهر با كمشتر ادینیم در ویژه عراق، به همسایه يشورهاک

  ) 33 ،1391، آفرینی ۀ نوآوري و ارزشفصلنام( .است ادینیم این توسعۀ حال در سرعت به
 ا،هـ  يذارگ هسرمای فعلی روند ۀادام صورت در و آینده سال سه ظرف ایران اوپک،ینی ب شپی براساس

 رفت خواهد چهارم ردة به ونزوئال و اناداک عربستان، از پس نفت ذخایر نظر پربازده، از مخازن يریپ لیدل به

 6 ةرد به اناداک احتماالً و عراق ن،یچ ،امریکا ه،یروس عربستان، از ز پسین جهان در روزانه دیتول لحاظ از و
ـ پ تنـزل  5 پلـۀ  بـه  جریـه ین و عراق امارات، عربستان، از هم بعد اوپک درون در صادرات نظر از و 7 یا  دای
  )1391 اقتصاد آنالین، ؛1391 ،يمحمد( .ندک یم

 همواره آن از ناشی درآمد و تولید رکود و رونق که استي ا هگون به ایران اقتصاد در نفت بخش اهمیت

 نسـبی  رکـود  یـا  و رونـق  و ذاردگـ  یم تأثیر کشور اقتصادي تحوالت بر روند منفی و مثبتاي ه تجه در

 گـروه  ویـژه  بـه  کشـور،  ي اقتصاداه شبخ دیگر درآمدهاي و تولیدات که زمانی تا طبعاً .وردآ یم همراه به

 همچنـان  یادشده بخش ند،کن پر را نفت بخش جاي نتوانند به آن، وابسته مولد خدمات و معادن و صنایع

  کرد. خواهد حفظ نیز آینده در را خود اثرگذاري اهمیت و

  و پیشنهاداتیري گ هنتیج
و اسـتفاده از ظرفیـت آن اشـاره دارد کـه      این مطالعه با رویکرد تحلیلی به بررسی وضعیت سازمان اوپک

  ند از:ا آمده عبارت ستد هبنتایج 
 را متیق و عرضه ناشی ازاي ه نبحرا واندت یم هک است نفت یجهان بازار در موجود سازمان تنها کاوپ. 1

 نندگانکدیتول اما .ندک نترلک د،یتول مازاد تیازجمله ظرف خود اریاخت دراي ه رابزا قیطر از يمؤثر نحو به

اي هـ  تاسیاز سرداري ب هبهر نیرتشیب یصنعت شرفتۀیپ يشورهاک در بزرگنندگان ک فو مصر کراوپیغ
 دارند لیتما معموالً توسعه حال در ینفت يشورهاک ریسا و کاوپ عضو يشورهاک. برد خواهند را کاوپ
 نیتـأم  دارد تیشورها اهمک نیا يبرا آنچه معموالً رایز ،دهند شیافزا متیق اهشک هنگام به را دیتول

 بـا  .ندک یم تیتبع خام نفت از صادرات حاصل يارز يدرآمدها از عمدتاً هک است بودجه يارز يازهاین

 ازین مورد يارزاي ه ددرآم لهیوس نیبد تا ،ابدی شیصادرات افزا يبرا خام نفت عرضۀ دیبا مت،یق اهشک

 است. ينفت ضرور یجهان بازار میتنظ يبرا کاوپ شود. لذا وجود نیتأم بودجه
 ای میتحر لغو احتمال ،يدیت تولیظرف توسعۀ يبراذاري گ هیسرما به لیتما ،کاوپ در دیتول تیظرف مازاد. 2

 نـده یآ در عرضـه  مبودک ای وفورة دربار دادن انتظارات لکش در یمهم نقش ،دیجداي ه میتحر يبرقرار

 رونـد  در ییسـزا ب ریتـأث  نفت متیق راتییهد. تغد یم قرار ریتأث را تحت خام نفت متیق رو نیازا و دارد

 دیتول مازاداي ه تیظرف سطح شیافزا آن دنبال به و يدیتول توسعۀ توان يبرا ندهیآاي ه يگذار هیسرما
ـ  ياعضا يبرا متیق نزول ای و ه سقوطک نیهمچن .دارد ـ  کاوپ ن یتـأم  بـزرگ  منبـع  نفـت  درآمـد  هک
 است. برخوردار دوچندان یتیاهم از ،استه نآ يارزاي ه ددرآم
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اشد، ایران با اسـتفاده از  ب یم ایران وابسته به درآمدهاي نفتی ۀدرصد بودج 70با توجه به اینکه بیش از . 3
خود در تولیدات اوپک که جایگاه سوم تولید در ایـن سـازمان را بـه خـود      نندةک نموقعیت و نقش تعیی

رآمـد ارزي  داشتن میـزان تولیـد د   کاهش قیمت با افزایش یا ثابت نگهواند در زمان ت یم اختصاص داده
نقل از  به لملل خبرگزاري فارسا نگروه اقتصاد بیه گزارش ب که طوري همین کند. بمورد نیاز بودجه را تأ

کشور عضو این سازمان در مـاه نـوامبر    12نفت خام (اوپک) تولید نفت  ةسازمان کشورهاي صادرکنند
میلیون بشکه در روز رسـیده   30.53در روز کاهش یافته و به   هبشک 100هزار و  390) 92امسال (آبان 

ایران در ماه نوامبر نسبت به ماه پیش از آن تغییري نکرده و در  اساس این گزارش، تولید نفتبر .است
 ت.بشکه در روز باقی مانده اس 750میلیون و  2سطح 

هاي مالی و تجاري، همواره یکی از ابزارهاي غیرقانونی نظام  جانبه و محدودیت هاي یک اعمال تحریم. 4
ر طول سی و پنج سـال گذشـته بـوده و    سلطه براي واردآوردن فشار به نظام جمهوري اسالمی ایران د

ند تا سـبک زنـدگی   ک یم ست. اقتصاد مقاومتی این امکان را فراهما هها افزود مرتباً بر حجم این تحریم
دشمن هدایت شـود و مـردم از سـبک    اي ه  سمت حرکت جهادگونه و ایستادگی در برابر نقشه مردم به

ایرانـی   ـ  اسـاس الگـوي اسـالمی   ی خـود را بر رهیز کنند و روش زندگزندگی مبتنی بر فرهنگ غرب پ
 در ایـران  بـا  قـرارداد اي ه فطر ایران، محدودشدناي ه متحری راتیتأث ینرت ممه از یکی .تنظیم کنند

ـ  مهماي ه تکاز شر ياریبس هک ينحو به است؛ ياقتصاد و يتجاراي ه تیفعال ـ ا نیب  بـه  نسـبت  یلملل

 متحد ایاالت بازار در خود تیدادن موقع ازدست به حاضر و داشته راهکا ایران با و تجارتذیري پ کریس

 .ستندین امریکا
اساس باید به تهدیدها به دید فرصت نگریست و با توجه به الزامات اقتصاد مقـاومتی، کشـور را    براین

د. مطـابق فرمایشـات رهبـري،    انـدازها پـیش بـر    در راستاي تحقق اهداف بلندمدت و منطبـق بـر چشـم   
ت و اجتنـاب از اتخـاذ تصـمیمات    اد، توجه به مدیریت مصرف، کاهش وابستگی به نفـ کردن اقتص  مردمی

راه کمـک  ۀ الساعه از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی است. توجه به ایـن راهکارهـا بـه ترسـیم نقشـ      خلق
  اساسی خواهد کرد. 

تواند مـا  راهی که مقام معظم رهبري در رسیدن به اقتصادي شکوفا و مترقی و بدون وابستگی ب ۀنقش
هاي مترقی انقالب اسالمی رهنمون سازد، همان اقتصاد مقاومتی است. اقتصادي که با تکیـه   را به آرمان

محور و تعامل صـحیح بـا دنیـاي      هاي درونی کشور، با رویکردي دانش داخلی و ظرفیتاي ه  بر توانمندي
  ت. خارج بنیان گذاشته شده اس

  گفت: وانت یماستفاده از ظرفیت اوپک،  جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با مجموع در
 .تشکیل بورس انرژي براي کشورهاي عضو سازمان اوپک 
 شده. اعضا در فروش نفت کشورهاي تحریم همکاري 
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  شده توسط سازمان اوپک.بازاریابی و فروش محصول تولید 
 براي اعضا. نفتیاي ه همیزان تولید فرآوردندي ب هسهمی 
 نفتیاي ه همزیت نسبی در تولید نفت خام و فرآوردبین اعضا براساس ندي ب هسهمی. 
 دستی در صنایع باالدستی و پایینذاري گ هاعضاي سازمان جهت سرمایاي ه هاستفاده از سرمای. 
 نواي ه يتعامل بین اعضا جهت انتقال تکنولوژ. 
 نفت رهاي صادرکنندةتشکیل بانک سازمان کشو. 
  در بازارهاي جهانی نفت و گـاز و تأکیـد   ذاري گ رمنظور اث ذخایر راهبردي نفت و گاز کشور بهافزایش

  ویژه در میادین مشترك. اي تولید نفت و گاز، بهه تبر حفظ و توسعه ظرفی

  منابع
 اجتمـاعی،  ماهنامـۀ ، »هاي نفتـی و تـأثیر آن بـر اقتصـاد     تکانه«). 1392و همکاران ( ،اسمعیل، ابونوري

 . ، تیر158شمارة ، جامعه و کار فرهنگی و علمی اقتصادي،
الملـل (بـر پایـۀ     راهبردهاي تحقیق تعامل مؤثر و سازندة ایران در نظام بین). «1390ایزدي، جهانبخش (

  .  47ص بهار، ، سال دوم، شمارة دوم، گذاري نامۀ سیاست فصلنامۀ ره، »انداز) سند چشم
، »لـی اقتصـاد مقـاومتی)   هـاي ک  ها بر تولید و تجارت انرژي (بـا توجـه بـه سیاسـت     بررسی آثار تحریم«

 .6). ج 1393، (شهریور المللی اقتصاد در شرایط تحریم مقاالت دومین کنفرانس بین مجموعه
 منتخـب  کشـورهاي  تورم بر اوپک نفت قیمت نوسانات تأثیر تحلیل و تبیین). «1392( رامین، فام پاشائی

 .بهار، نهم شمارة ،اقتصادي توسعۀ تحقیقات فصلنامۀ». OECDنفت واردکننده
هـاي دانشـگاه و    راهبردهاي مقابله با اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران با تأکیـد بـر توسـعۀ همکـاري    «

  .1). سال اول، شمارة1391(پاییز و زمستان  ،آفرینی فصلنامۀ نوآوري و ارزش، »صنعت
کشورهاي  تورم و رشد اقتصادي بر خام نفت قیمت افزایش اي آثار مقایسه بررسی). 1387سعیده ( شفیعی،

OECDاقتصاد. و دین ، مؤسسۀ مطالعات 
فصـلنامۀ  ، »اوپـک  تولیـدات  رفتـار  روي بـر  نفت تولید مازادهاي  ظرفیت تأثیر). «1388مهري ( ،شکاري

  .، بهار20 شمارة ،ششم ، سالانرژي اقتصاد مطالعات
 ت صلح.المللی مطالعا هاي مشترك نفتی ایران و عراق، مرکز بین حوزه ).1391( محمدي، فاطمه

 انرژي. المللی بین مؤسسۀ مطالعاتتهران،  ،انرژي اقتصاد ).1383( عبدالناصر همتی،
OPEC Annual Statistical Bulletin2014 
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  صنعت نفت ایران و نقش ابزارهاي  ،اقتصاد مقاومتی
  مالی قراردادهاي باالدستی

  **رنجبران یعل ،*مسعود هاشمیانسید

  چکیده  
بـا وجـود    .ی اسـت لمللا نبیاي ه مبخش نفت کشور، در حال سپري ساختن دوران دشوار مقابله با تحری

ش نفت هرچه چشمگیرترشدن نقمنجر به  ،آن افزایش تولید تبع مصرف نفت و بهسرعت افزایش  آنکه
نفـت و   شـدة  ن داراي چهارمین حجم ذخایر اثباترغم آنکه ایرا و اقتصاد نفت در جهان شده است. علی
جملـه افـزایش مصـرف داخلـی،     از ،دالیـل مختلـف   اسـت بـه   دومین حجم منابع در اختیار گاز در دنیـا 

ی، در سالیان اخیر میزان تولیـد نفـت آن دچـار    لمللا نبیاي ه مجذب سرمایه، تحری مشکالت مربوط به
ازي اقتصاد و رفع نقاط س مکاهش شدید و سرعت رشد تولید گاز نیز بسیار کند شده است. با هدف مقاو

ذیر آن علل بروز این روند کاهشی و نقش ابزارهاي مالی قراردادها در این میـان مـورد بررسـی    پ هضرب
اقتصـاد بـا اسـتفاده از    ذیري پـ  هار گرفته و پیشنهاداتی چند در راستاي ایجاد ثبات و کاسـتن از ضـرب  قر

  افزایش نقش ایران در اقتصاد جهانی و منطقه ارائه شده است.
تسهیم منافع، صادرات  ت،ی نفلمللا نابزارهاي مالی، قراردادهاي بی ،اقتصاد مقاومتی نفت :ها واژهکلید

  نفت ایران  

  مقدمه  
ـ ا نسوي مجـامع بـی  صورت مداوم از به ،فزاینده سالیان اخیر ۀاقتصاد ایران در مخاصم ی و کشـورهاي  لملل

وان موتـور متحـرك   عن علت عمل به . در این میان بخش نفت آن ازسویی بهصنعتی تحت فشار بوده است
عبـارتی   الی و تکنولوژیکی و بهاز منابع معلت داشتن بیشترین نیاز به استفاده  دیگر به این اقتصاد و ازسوي

ین نقـاط کـانونی اعمـال فشـار در ایـن      رت ممهکانونی و یا حداقل یکی از  نقطۀ ،پذیر نقاط ضربهبیشترین 
  میان بوده است.

 وانـد ت یمـ کفـایی  خوداتکـایی و خود  ،نگاه بـه درون  ،این صنعتذیر پ هدر نگاه اول کاهش نقاط ضرب
زمانی بسیار کوتاه تا حدي بتوانـد   عرفی شود. این نگاه شاید در فاصلۀم نفت ایراناي ه اساز رفع تنگن چاره

                                                        
  . Hashemian@nioc.irاستاد مدعو دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران،  *

  .Ranjbaran.saeid@yahoo.comدانشجوي دکتري مدیریت قراردادهاي نفت و گاز دانشگاه تهران،  **
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دلیـل نیـاز    کـرده، بـه  که تجربه نیز اثبات  گونه ولی همان ،ی را تعدیل سازدلمللا نمسائل ناشی از شرایط بی
روز یک در دانش تکنولوژاي ه تبودن این صنعت و تغییرات و پیشرفبر سرمایه ،ایران به بازارهاي صادراتی

سرعت بـه ضـد خـود     مدت و به طریق اولی در بلندمدت میسر نبوده و به در میان دنیا امکان استفاده از این روش
صنعت نفت و در نتیجه اقتصاد کشـور را   دهد. بلکه مجموعۀ نمیرا کاهش ذیر پ هتبدیل شده و نه تنها نقاط ضرب

یی اهـ  تسیاسـ اه حاکم بر این مقاله است اتخـاذ  دیدگ ۀدهد. نگاه دوم که سرلوح می بیشتر در موضع ضعف قرار
و ننـده  ک متحریاي ه رسوي کشو ی بهلمللا نهرگونه تحریم و فشار بی است که منجر به انتقال هرچه بیشتر هزینۀ

  اشد.ب یم بیت تحریم و اعمال فشار بر این بخش از اقتصاد نفتدر نتیجه کاهش مطلو
ارمین حجـم ذخـایر   چهـ  ةبوده و دارند 1908سال  ،خاورمیانه نفت در منطقۀ نندةک دایران اولین تولی 

منـابع گـاز    تان و کانادا و دومـین کشـور دارنـدة   عربس ،پس از ونزوئال کهمیلیارد بش 157 ،شده نفتی اثبات
 [1] اشد.ب یم تریلیون فوت مکعب بعد از روسیه، 1193 ،طبیعی

 گاز طبیعی قرار دارد. نندةک دکشور تولی 5جهان و نفت  ةنندک دکشور اول تولی 10ایران در بین  متناسباً
 6/5ه نفـت و سـایر میعانـات و    کمیلیـون بشـ   2/3 ،2013 ،میزان تولید نفت و گاز ایران در سال گذشـته 

  تریلیون فوت مکعب گاز بوده است.
ایـن   ود.ب یم همیلیون بشک 7/2و صادرات آن  2/4ت نفتی اخیر، میزان تولید نفاي ه متا پیش از اعمال تحری

ه بـوده  میلیون بشـک  5/5و  1/6، به ترتیب 1974 ،ارقام در دوران اوج تولید صنعت نفت ایران در پیش از انقالب
 کمیتـۀ ( 2005است. نوسانات و روند کاهشی موجود منجر بـه کـاهش صـادرات بـه کمتـر از نصـف در سـال        

  [2]شده است.  2013در سال  ،میلیون بشکه 6/1 ،%30) و حدود 2006 .اقتصادي مشترك
% 6/18 پـک از ودر نتیجه این سیر نزولی، سهم ایران از مجموع درآمدهاي نفتـی کشـورهاي عضـو ا   

  ]3[رسیده است.  2013در سال  %8/5و جدود  2005% در سال 8/9به  1974سال 
یر اشد، با رکود ایـن بخـش سـا   ب یم اقتصادي کشور، بخش نفت و گازاي ه شبخ موتور محرك کلیۀ

  1 ند.ا هرکود غلتید ي اقتصادي نیز به ورطۀاه شبخ
ها، که در این مقاله به  آن وان بر شمرد که ازجملۀت یم کاهشی مختلفی براي این روند شتابندة لدالی

  :ند ازا آنان اشاره خواهد شد، عبارت
 افزایش شدید مصرف داخلی. 
 دلیل عدم جذابیت سـاختار قراردادهـاي    به در بخش باالدستیذاري گ هکمبود منابع مالی جهت سرمای

  .پیشنهادي کشور
 اروپا و اتحادیۀ امریکاسوي سازمان ملل، ایالت متحده ی ازلمللا نبیاي ه ماثر تحری. 

                                                        
قرار گرفـت. در   -5.4صفر نزول کرد و در عدد  ریبه ز رانیا يرشد اقتصاد 91در سال  رانیمرکز آمار ا. براساس آمارهاي 1

رکود  انگرینما یمنفي رشد اقتصاد زانیم نیکه ا دی% رس -5.4به  یکشور طبق آمار رسم يرشد اقتصاد 1392سال  يابتدا
  .نموده است انی% ب-2.2 ،1392به سال  یمنته ۀماه نرخ را مرکز آمار در سه نیا .باشد یم
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نمـودن رونـد ناخوشـایند     رارداد نفتی در جهت کمک به معکـوس ق هاي نهفتۀ در این مقاله به قابلیت
  اي مالی تسهیم منافع پرداخته خواهد شد. ابزارهایی نظیر: ها و ابزاره موجود از طریق معرفی مکانیزم

 1حق امضا.  
 2حق تولید.  
 3اجاره. 
 4حق مالکانه / حق امتیاز.  
 مالیات بر درآمد.   
 5تسهیم سود.  
 سهم مشارکت دولت.   
  سود ي بر پایۀها مالیاتسایر انواع.   

هـا بـا یکـدیگر و     ترکیب آن هاي مالی حاصل ازچگونگی استفاده از این ابزارها و همچنین استراتژي
   .ایجاد رژیم مالی در قرارداد مورد بحث قرار خواهند گرفت

  و سوابق موضوع یاسناد باالدست. 1
  اقتصاد مقاومتی .1.1

، ایجـاد و  92مـاه   ابالغـی ازسـوي رهبـر انقـالب در بهمـن      ،ي کلی اقتصـاد مقـاومتی  اه تسیاسدر روح 
  آنجا که: 10خوبی در اصول  اشد این منطق بهب یم حاکم گرا زا و برون اقتصادي درونذاري گ نبنیا

االها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خـالص ارزآوري  کهدفمند از صادرات  ۀجانب حمایت همه«
 مثبت از طریق:

 الزم. اي ه قتسهیل مقررات و گسترش مشو  
 مورد نیاز. اي ه تگسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخ  
  خارجی براي صادرات. ذاري گ هسرمایتشویق  
 بخشـی   دهـی بازارهـاي جدیـد، و تنـوع     لکتولید ملی متناسب با نیازهاي صـادراتی، شـ  یزي ر هبرنام

  شورهاي منطقه. کویژه با  شورها بهکاقتصادي با اي ه دپیون
 ار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت در صورت نیاز. کاستفاده از سازو  
  و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاي هـدف ایجاد ثبات رویه «

  ود. ش یم ردد مشاهدهگ یم را خواستار
                                                        
1. signature bonus 2. production bonus 
 

3. rental 4. royalty 
 

5. profit sharing 
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) قـانون  3( ةبه اسـتناد مفـاد مـاد    93خرداد  19مورخ  ۀشوراي اقتصاد در جلساساس اصول مذکور بر
پیشنهاد مشـترك وزارت نفـت و   کلی اقتصادي مقاومتی اي ه تبرنامه و بودجه و در راستاي اجراي سیاس

ا و هـ  تاجرایی اقتصاد مقاومتی) مبانی و مستندات، اهداف، سیاسـ  ۀدر خصوص (برنامیزي ر همعاونت برنام
 عملیاتی وزارت نفت را تصویب کرد.اي ه هبرنام

بخش از این برنامه که در راستاي تولید و افزایش نقش نفت ایران در اقتصاد جهـانی طراحـی شـده    
  یر است؛شرح ز به
 هزار شبکه  700یزان حداقل اي مشترك غرب کارون به مه ناي افزایش تولید نفت خام از میداه حطر

  .در روز
 اي مشتركه ناي افزایش تولید نفت خام از دیگر میداه حطر.  
 اي افزایش تولید میعانات گازي با اولویت برداشت از پارس جنوبی تا رسیدن بـه سـقف حـداقل    ه حطر

  .بشکه در روزیک میلیون 
 رداريب هاي مهم موجود در دست بهره ناي افزایش بازیافت و تولید صیانتی با اولویت میداه حطر.  
 میلیون بشکه در روز 4داشت سطح تولید نفت خام تا حد  اي نگهه حطر.  
 فناوري ملی  يکردن امکان جذب فناوري و ارتقا اردادهاي نفتی کشور با هدف فراهماصالح ساختار قر

  اي افزایش ضریب بازیافت.ه حویژه براي اجراي موفق طر به
 اي افزایش تولید گاز از میدان مشترك پارس جنوبیه حطر.  
 اي مشتركه ناي افزایش تولید گاز از دیگر میداه حطر.  
 داشت سطح تولید گاز اي نگهه حطر.  
 اي صادرات گاز با خط لولهه حطر.  
 صورت  اي صادرات گاز بهه حطرLNG.  
 اي تولیـد و بازیافـت   هـ  حجملـه طـر  اي جدیـد (از ه یاي تامین خوراك پتروشیمه حموقع طر اجراي به

NGLذاري بخش خصوصیگ ه) با سرمای.  
 ذاري بخش خصوصیگ هاي جدید پتروشیمی با سرمایه حتکمیل و اجراي طر.  
  بازیابی و صادرات محصوالت پتروشیمی براي بازارهاي جدید در راستاي افزایش صادرات محصوالت

  .اي نفتی در بازار بورس انرژي کشوره هوردانفت خام و فر ۀعرض ..پتروشیمی
 اي نفتیه هورداش سهم صادرات فرافزای.  
 منظور اثرگذاري در بازار جهانی نفت و گاز ازي) نفت و گاز کشور بهس هافزایش ذخایر راهبردي (حجم ذخیر.  
 اي باالدستی نفت و گاز در جهان)ه تلمللی شرکت ملی نفت ایران (در فعالیا نجایگاه بی يارتقا. 

  ها و افتراق آن كنفت و گاز، وجوه اشترا یلمللا نیب ياقسام قراردادها. 2.1
ـ عقـد   ۀلمـ ک. agreementو Treaty ، convention یسـ یلمـات انگل کقرارداد معادل است بـا   ۀلمک« ا ی
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ادداشت ی ۀمبادل ۀو جمل protocolلمه کل معادل کپروت ۀلمکو contract  یسیانگل ۀلمکمعادل با  ۀمعامل
و  یلمـات و جمـالت بـاال در فارسـ    کاسـت. تمـام    یسـ یانگلEXCHANGE of NOTE  ۀمعادل جمل

  ]4[.»طور مطلق مورد نظر است هها هم ب آن یشناخته شده و مورد عمل است و معان یخوب به یسیانگل
ي خـارجی  اهـ  تشـرک ی نفت قراردادهایی است که بـین  لمللا ندر ادبیات حقوق نفت قراردادهاي بی«

ردد. در گـ  یمـ  ی تلقـی لمللا نعنوان یک قراردادها بی گردد، این قراردادها به نفتی و دولت میزبان منعقد می
 گـرا اصـوالً   . از دیـدگاه شخصـی  رددگـ  یمـ  ی براي این قراردادها، دو دیدگاه مطرحلمللا نتوجیه وصف بی

... در دیـدگاه  اسـت  کردن قراردادهـاي نفتـی  ی قلمـداد لمللا نمبنایی براي بیتابعیت شرکت خارجی، خود 
ایـن گونـه از    واسـطۀ  رمایه از کشوري به کشور دیگر، بهدلیل جریان س ، عقیده بر آن است که بهگرا عینی

  ]9[ ».ی محسوب نمودلمللا نقراردادهاي بی ا، باید این قراردادها را در زمرةقرارداده

  نفت و گاز یلمللا نیب يقراردادها یحقوق ياه مستیس. 1.2.1
 یکـ یست در قدم اول در قالـب  یاب یدر بخش نفت و گاز م یلمللا نیقرارداد ب کیاعمال  يبرا یلکطور  هب

  ]5ند از: [ا ه عبارتکامضا و اعمال نمود  ،میرا تنظ آن یستم حقوقیاز دو نوع س
 يازیامتاي ه منظا.  
 يقرارداداي ه منظا. 
  مشارکت در تولیدقراردادهاي. 
 گذاري قراردادهاي مشارکت در سرمایه. 
 قراردادهاي خدمت. 

  يازیامت ياه مستیس :اول بند
چه به  يازیامت يقراردادها. ردیگ یبر مرا در يازیامت يقراردادها از یمتنوع ياه هگون يازیامت ياه مستیس
ـ ک هدوم ب یجنگ جهان یانیپا ه تا قبل از دهۀکآن یو سنت ییل ابتداکش اقسـام   ۀارگرفته شده است و دامن

-50 میقالب فرمول تسـه  در يالدیم 50 ۀشده پس از ده داده لکشرییا تغیر و ت هصورت گسترد هز بیآن ن
  .ردیگ یم يجا يازین گروه امتید جزو همیمشهورگرد 50

ـ عمل در يذارگـ  هیسـرما  رنده،یازگین نوع قراردادها امتیا در« ـ  هتشـاف، توسـعه، بهـر   کات ای و  يردارب
پرداخـت   یکـ یصورت  ، مخزن را به دوکن مالکیول .ردیگ یعهده مرا بر یدان نفتیمحصوالت م یابیبازار

ـ و لغو قرارداد امت يازیامت ۀمنطق ه تا اعادةکانه کمال ا بهرةیالرض ا قح ـ  ی ن پرداخـت  یاز ادامـه دارد و دوم
بـه   سـال معمـوالً   5-6 چنانچه تـا ن کیول .ندک یات جبران میعنوان مال از درآمد خالص مخزن به يدرصد

 حـدود ( دانیم تشاف معادل عمرکصورت ا و در یخود ملغ به د خودیموفق نگرد يو گاز یدان نفتیشف مک
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ـ علت تحـوالت عم  هز بیصاحب نفت ن يشورهاکگریدر د. »دوام خواهدداشت) سال 40 تا 25  یاسـ یق سی
 يدر ونزوئال اجرا شد و سپس برا 50-50 میبار روش تسه نخستین يو برا دیمتحول گرد ینفت يازهایامت

ـ به مورد اجرا درآمد و بـه ا  1950 ز توسط عربستان به سالیانه نیبار در خاورم نخستین ـ ن ترتی ب دولـت  ی
ـ یران نیا در ]5[ند. ک یافت میات دریت را تحت عنوان مالکاز منافع خالص شر یمین شـدن   یز گرچه با مل

قالـب   آن در افتـۀ یرییل تغکشـ  1954 اما در سـال  .ان داده شدیپاگونه قراردادها  نیصنعت نفت به عمر ا
  .دیل گردیتبد 50-50 م درآمدها به فرمولید و تقسیرس به مرحلۀ اجرا 1333 یوم نفتینسرسک

. اشـند ب یماولیه و کالسیک آن متفاوت اي ه هبا نسخا ه هامتیازي نوین در بسیاري از جنباي ه دقراردا
 اجـازة  يگونه قراردادها قرارداد اعطاي پروانـه، اعطـا   تمایل وجود دارد که به اینحال حاضر این  حتی در

  و اجاره اطالق گردد. يردارب هبهر
 ةمحورهـاي عمـد   عقـود در  که این نوع از ودش یمن دیده ینو ینفت يازهایامت ینظام حقوق یبا بررس

ار یمنافع و میزان سهم دولت بسـ م ی، مدت زمان آن، تسهيازیامت ۀطرفین عقد، روش کسب امتیاز، منطق
   ند.ا هافتیآن تفاوت  یل سنتکبا ش

ـ یـ ت نفـت ا کشـر  ازنامـۀ یو امت 1901 یر دارسـ یه نظیاول ینفت ازنامۀیامت مثال در يبرا  سیران و انگل
ـ اخ امـا  ،درصد درآمد بـود  16 دول تصاحب نفت فقط يدیعا یول ،ار گستردهیاز بسیامت دامنۀ 1933  در راًی

ات یعنوان مال دان بهیدرصد از درآمد م 35 ر نفت انگلستان،یوز گفتۀشمال به  يایس دریانگلاز بخش یامت
ـ تول ند برنامـۀ ا هاران ملزم شدکمانیحال حاضر در انگلستان پ درود. ش یشور صاحب نفت پرداخت مکبه  د ی
ـ  کسب اجازه کو ارائه  آن به دولت دان را قبل از توسعۀیم یآت درصـد از   5 از شینند و هرگونه انحـراف ب

 يمت نفت در قراردادهایش قیصورت افزا در .ب دولت انگلستان برسدید به تصوید مورد توافق بایتول امۀبرن
اجرا  یعیطور وس هن روش بیانه ایه در خاورمک. دیت نماکاز مشاریواند در امتت یزبان میاز، دولت مید امتیجد

افت و پرداخت یات دریدرصد عمله صدک بود 1981 سالرد دولت عربستان به کر آن عملیاخ ردد، نمونۀگ یم
افتـه اصـوالً   یرییل تغکو چـه در شـ   یل سـنت کشـ  هرحال چه در به. ار گرفتیاخت در را »وکآرام« تکشر

بنـادر، خطـوط    ةجاد و اداریرنده در حق ایازگیارات تام امتیو اخت يت فراوان ارزیاز از معافیامت يقراردادها
   .ندا هبود و برخوردار یدولت یاراض تأسیسات وگان از آن یرا تفادةو حق اس یرانیشتک، ییهوا

  يقرارداد ياه مستیس :دوم بند
 قراردادهاي مشارکتی  

  دیتول ت درکمشار يقراردادها) الف
ـ  هبهـر  نفـت پروانـه روانـۀ   ت دولـت صـاحب   کمشار يگونه قراردادها نیبراساس ا ت کرا بـه شـر   يردارب

ـ کو شـر  نـد ک یواگذار م یذار نفتگ هیسرما ـ ات تولیـ ل عملکـ بـه   يذارگـ  هیاز سـرما  پـس  یت نفت و  يدی
ذار گـ  هیان دولت و سـرما ید شده است میت قکقرارداد مشار ه درکشده دیردازد و نفت تولپ یم يردارب هبهر
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  .ودش یم میطبق قرارداد تسه بر
  .  رددگ یم میترسصورت نمودار یک  به يقرارداد ياه مستیس یلکارچوب ن گفتار، چیمطلب ا يمنظور ادا به
 

  
  هاي قراردادي بندي نظام تقسیم .1نمودار 

  
  ]9[ :باشد شرح زیر می طور کلی ساختار قراردادي مشارکت در تولید به به

  .باشد اي مشخص می عنوان عامل دولت میزبان، براي دورة مشخص و در منطقه شرکت به .1
منـدرج در قـرارداد و نظـارت دولـت میزبـان      ها را با شـرایط   شرکت عامل، خطرپذیري و همۀ هزینه .2

  .گیرد برعهده می
هر تولیدي متعلق به دولت میزبان است، اما شرکت عامل مجاز به ذخیرة بخشی از تولید براي جبران  .3

  .باشد و درآمد وي مشمول مالیات بر تولید است هاي توسعه می هاي عملیات و تأمین هزینه هزینه
  .شود شده تقسیم می فرمول توافقبقیۀ تولید برمبناي  .4
  .گیرد ها به دولت میزبان تعلق می کلیۀ سرمایه هاي توسعه، بعد از جبران کامل هزینه .5
. در مواردي از قرارداد، دولت میزبان معموالً شرکت عامل را ملزم به بازاریابی سـهمیۀ نفـت تولیـدي کشـور     6
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  .سازد تکنیکی و آموزشی دولت میزبان ملتزم میکند و همچنین وي را به تأمین نیازهاي  میزبان می
هـا مبلغـی را    گونه قراردادها مـدنظر نیسـت، بعضـی دولـت     طور معمول در این هرچند حق مالکیت به

  .نمایند عنوان حق مالکیت در قراردادهاي مشارکت در تولید مطالبه می به

  يذارگ هیت در سرماکمشار يقراردادهاب) 
ت عامل کزبان و هم شریه هم دولت مکن معنا ید است به ایت در تولکمشار ياز قراردادها يگریل دکش

ـ م هستند و دولـت ن یسه ینفت ياه هامن قتواف يریدر سود و خطرپذ یخارج ـ  ز بـه ی ـ  ۀمثاب در  کیشـر  کی
ـ د مربوط به خود را یتول ياه هنیم است و سهم هزیود سهش یه انجام مک يدیتول ـ ی م بـه  یطـور مسـتق   ها ب
ت کدشـده بـه آن شـر   یاز نفـت تول  یدادن سـهم  ق اختصـاص یا از طریردازد و پ یم یت عامل خارجکشر
ـ ا یاز سود واقع ینیرد درصد معیگ یه مک یاتیعالوه مال ند. دولت بهک یپرداخت مباز را  يذارگـ  هین سـرما ی

  هد. د یهم به خود اختصاص م
 ـ ت در تولکمشار يز در دو نوع از قراردادهایوجوه تما ـ  هیسـرما ت در کد و مشـار ی در قـرارداد   يذارگ

  »دیت در تولکمشار«
 زبان است.ید متعلق به دولت میهر نوع تول  
 ود.ش یمشخص م يا هدور يت عامل توسط دولت براکشر  
 ت عامل است.کشر ةعهد هب يریا و خطرپذه هنیهز یتمام  
 ات است.ید مشمول مالیت عامل از تولکدرآمد شر  
 ات است.یعمل ياه هنیجبران هز يد برایاز تول یردن بخشک رهیت عامل مجاز به ذخکشر  
  معادل عمر مخزن است.يزان تجاریشف نفت و گاز به مکزمان قرارداد در صورت ،  
 يذارگ هیت در سرماکمشار«ات قرارداد یخصوص«  
 وند.ش یم میسه ینفت ۀنام توافق يریت عامل در سود و خطرپذکشور صاحب مخزن و شرک  
 نامه دارد. به توافق یمتفاوت است و بستگت در قرارداد کزان مشاریم  
 م است.یه در متن قرارداد آمده است سهکد یت در تولکشر کی ۀثابم دولت به  
 زبـان  یت دولت مکزان مشاریطور معمول م هه بکند ک یت مکشر يذارگ هیشور صاحب مخزن در سرماک

  اشد.ب یآن م یکینکو قدرت ت یمتناسب با توان مال
  اشد.ب یره و طول عمر مخزن میزان ذخیط، میشرازمان قرارداد تابع  
 یخدمات يقراردادها  
پـا بـه    لملـل ا نی نفت و گاز در تجارت بیلمللا نعنوان نسل سوم از قراردادهاي بی قراردادهاي خدمت به«
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خیز مواجـه   خوبی در کشورهاي نفت آن با استقبال نسبتاً يوجود گذاشت و اندك زمانی بعد از انشا عرصۀ
ردد، گـ  یمبـاز  60 ۀدهو اوایل  50 واخر دهۀاآن به  يریارگکب ۀه سابقکز ین گونه قراردادها نیا ]5[. »شد
این نوع از قراردادهـا در تمـامی شـئون    اشند. ب ید میت در تولکمشار يمتفاوت از قراردادها امالًک يا هگون

قرارداد براي انجـام امـور   در صنعت نفت نیز این نوع . بسیار دیرین داردي ا هفعالیت اقتصادي بشري سابق
بـراي  « اما اسـتفاده از آن  پشتیبانی مرسوم بوده است.اي ه سسروی و سایر ازي،س هخدماتی ساده مانند را

  ]5[ .»میادین نفتی امري جدید است ی در اکتشاف و توسعۀلمللا نبیاي ه تشرک جذب سرمایۀ

  یصرفاً خدمات يالف) قراردادها
ـ   ۀي ارائمقطوع برا» لزحمها قح«صورت پرداخت  قراردادها بهن نوع از یا ةساد ۀگون  .ن اسـت یخـدمات مع
عامـل   ياهـ  تکاز دارد و از شـر یـ شورش به آن نکه ک یفن يها مساعدت يزبان برایدولت م قرارداد یط

  ]9. [»رده استکن ینیب شیرا پ يدیاز نفت خام تول یچ سهمیارد هد یافت میدر یخارج
 یولردد، گ یم سرویس مورد نظر به وي پرداخت ازاي ارائۀ به يصورت نقد هبن قراردادها پاداش یدر ا

ـ از نفـت تول  یهم مانند فروش قسمت یداتیتمه معموالً یذار خارجگ هیق سرمایتشو نظورم هب  يبـه و  يدی
  نند.ک یم ینیب شیپ

شرکت فرانسوي قالب قرارداد با  ) و در1966(1345بار در سال  نخستیندر ایران ن نوع از قراردادها یا
  کار برده شد. (اراپ) به امور و تحقیقات نفتی

  رید خدمات خطرپذیخر يب) قراردادها
مـورد توجـه قـرار     یدارد و فقط زمـان  يمترکاربرد کگر آن ینسبت به انواع د ین نوع از قرارداد خدماتیا«
متر مورد توجه بوده و کات یانه و مالکمال ةن قراردادها بهریمطرح باشد. در ا يریخطرپذ ۀه مقولکرد یگ یم
عنوان  مقطوع به یا از مبلغی در این قراردادها ت عاملکشر. ردیگ یزبان قرار میار دولت مید در اختیل تولک

زان یدرآمد حاصله از م يا بر مبنایردد و گ یبرخوردار م يریهمراه نرخ بهره و خطرپذ ه بهیبازپرداخت سرما
 یخـود منتفـ   شف نشود قـرارداد خودبـه  ک یدان نفتیرد. چنانچه مب یات سهم میسر مالکشده پس از دیتول
ـ د برساند و ایتول ۀرا به مرحل ت ملتزم است آنکشف شود، شرکا گاز یه نفت ک یاما در صورت ،ودش یم ن ی

 ]9[ .»ردیانجام بپذ ،ندکل یه اظهار تماک یدر صورت ،زبان همیتوسط خود دولت م واندت ید میات تولیعمل
... و بعـد از انعقـاد   .ایرانی باشـند  1قراردادهاي باي بکسد این قراردادها منشأ ر یم نظربه هر رو به «

هفتاد در ایران مـورد   در دهۀ ، مجددا1353ًاساس قانون نفت و بر 1353رداد پیمانکاري در سال شش قرا
  ]5[ ».استفاده قرارگرفته است

                                                        
1. buy back 
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  ع متقابلیب یخدمات يج) قراردادها
و  یه انجام بازپرداخت اصلکل است ین دلید خدمت به ایخر يف قراردادهایدر ردع متقابل یب يندب هطبق«

ـ گ یصورت مـ  ینفت ياه هوردا، نفت خام و فريعات گازیاز محل ما يذارگ هیسود سرما ا هـ  ترد و پرداخـ ی
ـ لک یذار خـارج گـ  هیت سـرما کر است. شریذپ ناکام ينقدریو غ يصورت نقد به  يذارگـ  هیه وجـوه سـرما  ی

به  يندازا هرد و پس از رایگ یعهده مزات را بریتجه يندازا هو را ينولوژکزات، انتقال تیهمچون نصب تجه
صـورت   ذار بـه گـ  هیت سـرما کشـر  ۀین سود سـرما یه و همچنیند. بازگشت سرماک یزبان واگذار میشور مک

ـ  ار را کمانینقش پ یت خارجکقت شریرد. در حقیگ یصورت م يدیافت محصوالت تولیدر نـد و  ک یاجـرا م
ـ م يو بازساز يتشاف و توسعه، نوسازکات ایاز عملیمورد ن ۀیسرما ۀن همیمأها ت آن ۀفیوظ ن اسـت و  یادی

ـ  هنترل بهرکزبان یشور مکد، ید و شروع تولیتول يندازا هپروژه، را اییات اجریعمل ةان دوریپس از پا  يردارب
  ]9[ .»خواهد بود يات جارینه و عملین هزیمأت تیعهده خواهد گرفت و مسئول را به
ود و نـرخ  خـ  ةنسـبت آورد  خواهد بود و بـه  كمشتر يذارگ هین سرمایفاقد سهم در ا یار خارجکمانیپ 
ـ  پرداخـت اصل و سود سـرمایۀ وي باز ند ا هن نمودیه در قرارداد معکآن ۀساالن ةبازد  ردد و در نتیجـه گـ  یم

ه در کـ گونه قراردادهـا   نیزبان نخواهد بود. ایم شورکن نفت و گاز یادیدر م یگونه حق چیه يار داراکمانیپ
ـ و  یت بخـش خصوصـ  یکگونه مالهرها  ن آنیه قوانک ییشورهاکدر  اشد معموالًب یج میصنعت نفت را ا ی

   .رددگ یارد منعقد مد یرا بر صنعت نفت ممنوع م یخارج

  دیران از بعد مصرف و تولیصنعت نفت اناسی ش بیآس. 2
  افزایش مصرف داخلی .1.2

% از انرژي مصـرفی توسـط نفـت و    98 بوده است. BTU5 10× 6/9 ،2012مصرف انرژي ایران در سال 
ـ  دتجدیاي ه يغال سنگ، انرژزگاز و مابقی از سایر منابع نظیر  میـزان   ردد.گـ  یمـ  مینبـرق آبـی تـأ   ذیر پ

  ]6[% افزایش داشته است. 50سال اخیر بیش از  10مصرف انرژي ایران در 
آورده شده  2013تا  1991ي اه لساآن بین  میزان مصرف داخلی نفت در مقابل تولیددر نمودار یک 

 ]8[و ]7[، ]6[است. 
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  تولید و مصرف نفت در ایران .2 نمودار

 
یري میزان تولید تغییر چشمگ صديدر مقابل رشد مصرف صددر ودش یم که در نمودار دیده گونه همان

کاهش صادرات نفت کشور این  نیاز داخلی، تولید بیشتر نبوده و بامین دیگر محل تأ عبارت . بهنداشته است
  افزایش مصرف جبران شده است.

از توان صادراتی ایران و همچنین نسبت مصرف داخلـی و صـادرات   ي ا همقایس 3و  2اي ه ردر نمودا
  ]8[و ]7[، ]6[ ارائه شده است.

  

  
  2013 نسبت مصرف داخلی و صادرات در سال .3 نمودار
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  2013 میزان صادرات نفت در ایران در مقایسه با کشورهاي منطقه. 4 نمودار  

  
 % ذخایر نفت ایران20برابر با صادرات نفت قطر با ذخایري در حدود  میزان صادرات نفت ایران تقریباً

  اشد.ب یم
%)، از میزان رشد 4/6، (2005تا سال  1984انرژي کشور، متوسط نرخ رشد مصرف از سال  ۀدر عرص

مین ایـن کسـري در افـزایش    منبـع تـأ   ]12[%)، بسیار پیشی گرفته است. 6/5تولید انرژي در این دوره، (
  تولید، کاهش سهم انرژي صادراتی بوده است.

وقوع  ست که آنچه در طی دو سال اخیر بهاین ا هندةد ننشا، 1نمودار  دقت در آمارهاي باال، خصوصاً
 ،گـردد  پیوسته نه فقط به افزایش مصرف معمول کشور و همچنین روند کهولت مخازن نفتی کشور برمـی 

  اشد.ب یم ی نیز مرتبطلمللا نبیاي ه مبلکه به عامل مهم دیگر، یعنی تشدید تحری

  د نفتیبر تول اه متحریآثار . 2.2
شدن صادرات نفت ایران در سالیان رف داخلی در طول زمان باعث محدودافزایش مصثبات نسبی تولید و 

در بخش گاز نیز با وجود افزایش تولید، افزایش شدید مصرف داخلی موجـب عـدم رشـد     اخیر شده است.
  صادرات و همچنین ثبات نسبی در میزان تزریق گاز به میادین نفتی شده است.
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  ]10[طبیعی  مصرف و تزریق گازمیزان تولید،  .5 نمودار

  
  

ی سالیان اخیر نیز، به استناد آمارهـاي منتشـره، اثـر خـود را در بخـش تولیـد و       لمللا نبیاي ه متحری
  ] 6[ صادرات نفت نشان داده است.

  
  

  
  2014تا  2011تولید و مصرف نفت و میعانات گازي ایران طی سالهاي . 6نمودار 
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  ]10[2009 -2011ي اه لساشده از صنعت نفت در  ي خارجاه تشرکلیست  .1جدول 

  
  

فزایش نااطمینـانی  ، ا1مبادله ان، عاملی است که با افزایش هزینۀی علیه ایرلمللا نر بییاخاي ه متحری
وانــع قــانونی و حــذف تســهیالت و زیرســاختهاي موجــود، تمایــل ایجــاد م ،گــذاري در فضــاي ســرمایه

گذاري، را براي مشارکت در  ن براي سرمایهبخش نفت و گاز ایرارغم مزیت اقتصادي  گذاران، علی سرمایه
  شدت کاهش داده است.  این بخش بهاي ه هپروژ

ایران را هدف قـرار داده   اروپا صادرات و واردات بخش نفت و اتحادیۀ جدید ایاالت متحداي ه متحری
ـ و اتحا امریکـا همچنین مانع از دسترسی ایران به منابع ا ه ماین تحری .است اروپـا در تبـادالت مـالی     ۀدی

ـ  ،مذکور بوده استاي ه مگشته است. بانک مرکزي ایران نیز یکی دیگر از اهداف تحری  ۀهمچنین اتحادی
کش ایران منع  نفتاي ه ربه تانکي ا هپوشش بیم ۀا از ارائر2باشگاه حفظ منافع و جبران خسارات اروپااروپا 

  نموده است.
                                                        
1. transaction costs 2. europe protection & indemnity clubs 
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 7/2 ه در روز نفت و دیگر میعانات تولید نموده است کـه میلیون بشک 2/3 ایران تقریباً 2013در سال 
میزان از تولیـد  بوده است. این  NGPLه نیز میلیون بشک 1/0میلیون بشکه میعانات و  4/0آن نفت خام، 

کارشناسان علت اصلی این سقوط ناگهـانی   .اشدب یم ه کمتر از تولید سال پیش از آنمیلیون بشک 1حدود 
  ]10[ .انندد یم ی مورد اشارهلمللا نبیي اه مرا تحری

  د صنعت نفت یحقوقی حاکم بر تولاي ه رساختاتأثیر  .3.2
بوده کـه   1353قانون مصوب سال  ،ودب یم آخرین قانون نفت کشور که تا زمان پیروزي انقالب نیز معتبر

ـ  قراردادهاي پیمانکاري خرید خدمت تعریف و مجارز شمرده اساس آن انعقادبر چنـد پـیش از   ، هردشـ  یم
بعـد از پیـروزي انقـالب     .تصویب این قانون نیز موارد معدودي از عقد قرارداد پیمانکـاري وجـود داشـت   

کمیسیون خاصـی مغـایر بـا    قراردادهاي نفتی که به تشخیص  کلیۀي ا هاسالمی، شوراي انقالب در مصوب
  را کان لم یکن تلقی نمود.   شدشدن صنعت نفت تشخیص داده  قانون ملی

یک این قـانون منـابع    ةاساس ماد. بربه تصویب رسید 1366اولین قانون نفت بعد از انقالب در سال 
 وزارت نفـت  عهـدة  ..... به.اعمال حق حاکمیت مالکیت .....عمومی استاي ه تنفت کشور جزء انفال و ثرو

عملیـات از طریـق   اي هـ  دواحـ  براسـاس بودجـۀ  ا ه يسرمایه گذار کلیۀآن  6 ةاساس مادو بر«اشد... ب یم
خـارجی در ایـن   ذاري گ هود. سرمایش یم کل کشور درج در بودجۀ ...وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب
  .»عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود

 1353شمردن استفاده از قراردادهاي سرویس و خـدمات مشـابه قـانون    این قانون از نقطه نظر مجاز
ت نفـت  صـنع  خارجی، بدعتی در رونـد توسـعۀ  ذاري گ هدن هرگونه سرمایشمر ، اما از منظر ممنوعاشدب یم

  اشد.ب یم کنون نیز بر این صنعت حاکمایجاد نمود که تبعات آن تا
میادین ناشی از شرایط جنگی و همچنین فضـا و شـرایط    کمبود شدید منابع مالی براي توسعۀدر اثر 

نفت صورت نگرفت و فقط  یدستبخش باال در 1368تا سال  یخارج يذارگ هیجذب سرمامدیریتی کشور 
ـ جنوب در ة) در حوزم 1987( ش 1367در سال  "کینکات اتوتیعمل"مورد موسوم به  کی خـزر بـه    يای

 يجمهور ياقتصاد ۀاول توسع ۀتا قبل از شروع برنام اصوالً واگذار شد. "يسپورت شوروکنواکت"ت کشر
  .شده است يردارب هاستفاده و بهر یخارج يذارگ هیاز سرما یدست نییع پایران فقط در بخش صنایا یاسالم

ي مالی این صـنعت در قـانون برنامـۀ    ها نیازمنديشدن روند تولید نفت کشور و دلیل کند در نهایت به
بار به شرکت ملی نفت ایران اجـازه و اختیـار    ، براي نخستین1368ماه  اول توسعۀ اقتصادي مصوب بهمن

میلیارد دالر  2/3صالح خارجی تا سقف  ي ذياه تشرکداده شد تا قراردادهاي الزم جهت اخذ سرمایه با 
این قانون سـرآغاز   فوق را از محل تولیدات میادین فوق صورت دهد.اي ه هپرداخت هزینمنعقد نماید و باز

 ر صنعت نفـت کشـور از طریـق مکـانیزم قراردادهـاي بیـع متقابـل       خارجی دذاري گ هجذب مجدد سرمای
  ]11[ حقوقی بر میادین نفت ایران نمایش داده شده است.اي ه مروند رزی 2اشد. در جدول ب یم
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  قراردادي در ایراناي ه مروند استفاده از سیست .2جدول 

  1مالک نفت  زمانی دورة
ذاري گ هسرمای

  خارجی
تیپ قراردادهاي 

  استفادهمورد 
  پذیر طرف ریسک

اي ه تشرک  1953- 1871
  ی نفتلمللا نبی

اي ه تشرک  همه نوع  مجاز
  ی نفتلمللا نبی

اي ه تشرک  مشارکت مجاز  دولت  1974- 1957
  نفت یلمللا نیب

قراردادهاي سرویس  مجاز دولت  1987- 1974
  با ریسک

اي ه تشرک
  نفت یلمللا نیب

قراردادهاي سرویس    دولت  1994- 1987
  ریسکبدون 

  دولت

قراردادهاي سرویس   مجاز دولت  کنونتا- 1994
  بیع متقابل -

اي ه تشرک
  نفت یلمللا نیب

  
توان گفت هر تغییري که در روند فوق ایجاد شده واکنشی بـوده کـه در مقابـل تغییـرات شـرایط       می

  ]11[ .محیطی و فکري این صنعت پیش از آن حادث گردیده است
دسـتی،   باالاي ه هخارجی در پروژ ۀتنها فرمت موجود براي جذب سرمایي حاکم، ها محدودیتعلت  به

اشد. در سال ب یم ی دارالمللا نبیاي ه تکه جذابیت کمی براي شرک«قراردادهاي خدماتی بیع متقابل است 
میلیون دالر بوده است. سیستم بیع متقابل در دنیـا   500ارزش قراردادهاي بیع متقابل ایران حدود  2006

گـذاران   مایهگران یکی از دالیل عدم مشارکت کافی سـر  بوده و بنا به اعتقاد برخی تحلیلمتداول نچندان 
  ]10[ و ]6[ .»ودر یم شمار در صنعت نفت ایران به

بودن نـرخ   ة کوتاه قراداد و ثابتها دور شمرد که اهم آنوان برت یم دالیلی چند براي این عدم جذابیت
قرارداد منعقد شده  40سال از معرفی این نوع قرارداد تنها کمتر از  17ت اشد. با گذشب یم بازگشت سرمایه

 قرارداد، که این خود شاهدي بر عدم جـذابیت ایـن قراردادهـا    2طور متوسط  هسالیانه ب یعنی تقریباً ،است
  اشد.  ب یم

شدن تـدریجی از فضـاي   گرایی کنونی و دور بخش موجود در سیر تحول صنعت نفت، عملنقطۀ امید
دنبـال طراحـی و    شدة در حال حاضر ایران به مشاهدهاي ه يتوجه به ناکارآمد احساسی و سیاسی است. با

هـاي قراردادهـاي بیـع متقابـل را      معرفی سیستم قراردادي جدیدي است که بتواند بخشی از ناکارآمـدي 
ی کامل، هنـوز مشخصـات   دلیل عدم معرف به .ندا هنامید 2این نوع جدید را قرارداد نفتی ایران ،جبران نماید

  :ولی براساس اطالعات موجود و آنچه که در محافل مختلف اعالم شده ،اشدب یم دقیق آن مبهم
                                                        
1. title to oil 2. iran petroleum contract (IPC) 
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 خواهد بود.رداري ب هقرارداد شامل فازهاي مختلف شامل اکتشاف، توسعه و بهر 
 بر خواهد گرفت.ساله را در 20تا  15اي ه همدت بوده که دور طوالنی قرارداد 
 ی در این قرارداد دیده شده است. لمللا نبیاي ه تبدون انتقال مالکیت میدان، براي شرک، 1ثبت ذخایر 
 ساخت براي اجتماع پیرامـون  ي مدنی نظیر ایجاد تسهیالت و زیرها در این نوع قرارداد ایفاي مسئولیت

 شده است.ینی ب شپینیز 

  مرتبطاي ه يابزارهاي مالی و استراتژ. 3
دارند این عبـارت  2تسهیم  متعددي براي تقسیم درآمدهاي قابلاي ه هی گزینلمللا ندولت و شرکت نفت بی

ـ  از کل درآمدها باقیا ه هبه آن بخش از منافعی که پس از کسر کل هزین ـ  انـد اطـالق  م یم آن  .ودشـ  یم
    .ودش یم نامیده4سهم پیمانکار  و بخش باقیماندة 3ردد سهم دولتگ یم بخش که به دولت متعلق

لی قراردادهاي امتیازي و یا مشارکت در تولید آنچه را که باید توسط پیمانکار بـه دولـت   مااي ه مرژی
   :مالی در قراردادهاي مذکور مشتمل براي ه مابزارهاي معمول رژی .مایندن یم پرداخت شود تعریف

 5حق امضا.  
 6حق تولید.  
 7اجاره. 
 8حق مالکانه / حق امتیاز.  
 مالیات بر درآمد.   
 9تسهیم سود.  
 مشارکت دولت سهم.   
  سود ي بر پایۀها مالیاتسایر انواع.   
  مالیـات تکلیفـی   ،مالیـات بـر امـوال    ،مالیـات بـر فـروش    ،(نظیر عوارض گمرکی ها مالیاتانواع دیگر، 

  .مستقیم)ي غیرها مالیات
 نقدینگیاي ه ناز بیش از یک ابزار (سه و یا بیشتر) جهت تعریف جریا . در قراردادها معموالًباشند می
   .ودش یم استفاده

اختی اشاره دارد اشد و به پردب یم ابزارهاي تسهیم منافعرین ت فین و منعطرت ممهیکی از  حق مالکانه
                                                        
1. bokking reserve 2. divisible income 
 

3. government take 4. contractor take 
 

5. signature bonus 6. production bonus 
 

7. rental 8. royalty 
 

9. profit sharing 
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حق مالکانه در بسـیاري از قراردادهـا اعمـال     .ذیردپ یم اساس ارزش و یا حجم تولید صورتکه معموأل بر
   :شرح زیر است محاسبه حق مالکانه به مختلفاي ه شرو .گردد محاسبه میا ه هشده و بدون کسر هزین

 صورت درصدي از نفـت   بت است که بهثا نوع حق مالکانه / حق مالکانۀرین ت لمتداو :ثابت حق مالکانۀ
ي شمالی اغلـب  امریکامیزان حق مالکانه در  .گردد در قراردادهاي امتیازي تعریف می تولیدي خصوصاً

کـامبوج و سـوریه نیـز بـا      ،کشـورهاي تانزانیـا   .گـردد  % پرداخـت مـی  5/12به میزان یک هشـتم یـا   
) 81 ،2012 ،(وست .مایندن یم قراردادن درصد مذکور با اعدادي نزدیک به عدد فوق آن را محاسبهالگو

در  15برزیـل و هنـد و بـا نـرخ      ،مـالزي  ،درصـد ثابـت در قراردادهـاي گـابن     10حق مالکانه با نـرخ  
هاي بین یک درصد نیـز در قراردادهـا    هرچند نرخ .همان)قراردادهاي کشور کنگو استفاده شده است (

  .وجود دارند
 تدریج به قراردادهایی که در آن حـق مالکانـه    ، ولی بهاشدب یم ثابت همچنان بسیار متداول ۀحق مالکان

ـ   .ودشـ  یم ردند افزودهگ یم تعریف 1صورت شناور هاي مختلف به براساس مکانیزم  شـناور.  ۀحـق مالکان
   .دساس مبانی زیر تعیین گردواند برات یم
 سطح تولید میدان.   
 سطح تولید چاه.   
 موقعیت مکانی میدان.    
 سطح تولید تجمعی.    
 نرخ تولید و قیمت.   
  فاکتورR.  
 نرخ بازگشت داخلی.   
 گرانروي نفت تولیدي و ،نظر عمق آب ،مشخصات دیگر میدان... .  

براسـاس تغییـر    .ودش یم سود نیز استفادهاز مفهوم مقیاس شناور جهت اصالح میزان سهم طرفین از 
کـه متناسـب بـا وضـعیت     ایی ه لبا فرمو پروژه اثرگذاري دارند حق مالکانه پارامترهایی که بر میزان سود

سـود واقعـی نیازمنـد ایجـاد      . با توجه بـه اینکـه محاسـبۀ   رددگ یم ود شناورش یم خاص هر پروژه تعریف
اسـتفاده از ایـن   مالی درون سازمان پیمانکار دارد بـا  اي ه نتمهیدات دشوار و حسابرسی بسیار دقیق جریا

سـود واقعـی پـروژه باشـد و براسـاس تغییـر در        صورت مستقیم نیـازي بـه محاسـبۀ    روش بدون آنکه به
 ةفروش و یـا بازیـابی و بازگشـت بخـش عمـد     اي ه تپروژه، قیماي ه ههزین ،نرخ تولید پارامترهایی چون

  ابدی یم پرداختی به دولت و در نتیجه سهم دولت از سود پروژه تغییر میزان حق مالکانۀا ه ههزین

                                                        
1. sliding scale  
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شاخصـی باشـد از میـزان     ود تـا ش یم صورت معمول در قراردادها استفاده ابزاري که در حال حاضر به
نسبت بـه   هندةد ننشااقتباس شده و  RATIOتداي کلمۀ از اب Rنام  .باشد میR1فاکتور  ، پروژةسودآوري

نسـبت بـین    ،فـاکتور مـورد اسـتفاده    Rنوع رین ت لاشد در صنایع نفت و گاز متداوب یم بین دو نرخ / عدد
ر ابتداي کـار  پروژه د :کمتر از یکR  .اشدب یتجمعی آن ماي ه همیزان درآمد تجمعی پروژه بر میزان هزین

بازیافـت   ،شده و یـا در حـال انجـام از طریـق درآمـدهاي اکتسـابی       هاي انجام گذاري بوده و هنوز سرمایه
   ند.ا هنگردید
R اشدب یم ها و حجم درآمدها گذاري نقطۀ تساوي بین سرمایه :مساوي یک.    
R ند.ا هگردانده شدشده باز انجاماي ه هبوده و تمامی هزینرداري ب هبهر پروژه در مرحلۀ :تر از یک بزرگ   

از ابزارهـاي مـالی مختلـف نظیـر     مقادیر متفاوتی  Rدر نظام مالی قرارداد متناسب با سطوح مختلف 
اشـد  ب یمـ  عنوان مثال جدول زیر که برگرفته از یک قرارداد نفتی در پـرو  به .گردند مالکانه تعیین می بهرة

  ]13[ .آورده شده است
  

  در یک قرارداد نفتی  Rمالکانه و فاکتور ةبهر رابطۀ .3جدول 
  Rفاکتور   مالکانه بهرة

15%  1.0>R> 0 
20%  1.5>R>1.0  
25%  2>R>1.5  
35%  R>2  

  
تحویـل کـه    ۀ فروش محصول و نقطـۀ بین نقط ،فتدیم که اغلب اتفاق در محاسبات مربوطه، همچنان

دیگر در  عبارت به .واند وجود داشته باشدت یم توجهی اشد اختالف مکانی قابلب یم مبناي محاسبات مربوطه
مترتـب بـر آن   اي ه ههزین ،میزان درآمد حاصل از فروش یک بشکه نفت در تأسیسات سر چاهی محاسبۀ

فروش از عدد فروش کسر و سپس محاسـبات مربوطـه بـه     ۀوري اولیه و حمل آن تا نقطشامل هزینۀ فرا
    .سدر یمبه انجام  Rفاکتور 

مـوارد زیـر    ،ز مخازن میزان تولید واقعی پس از کسرهمچنین در محاسبات مربوط به حجم برداشت ا
    :گردد محاسبه می

 رفته یا گاز یا نفت هدرflare شده.   
 نفت و گازي که دوباره به مخزن تزریق گشته.   
 نفت یا گازي که در فرایند مورد استفاده قرار گرفته است.   

                                                        
1. r factor 
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گـردد کـه در آن    ابزار مالی خاصی لحاظ مـی  ،در تمامی قراردادهاي مشارکت در تولید :تسهیم سود
و  IOCمشخص و این بخـش بـا نسـبت مشـخص بـین       2یا گاز سود 1عنوان نفت سود بخشی از تولید به
   .گردد دولت تقسیم می
جهـت جبـران    ،ود که پیمانکار مجاز بـه برداشـت آن  ش یم به آن بخش از تولید اطالق :3نفت هزینه

    .اشدب یم میدان،رداري ب هتوسعه و بهراي ه ههزین
بـین  ي ا هشد ز کل تولید است که با نسبت تعریفپس از کسر نفت هزینه ا ةماندبخش باقی :نفت سود

   .گردد طرفین تقسیم می
سقف نفت «عنوان  معینی جهت برداشت از کل تولید بهدر قراردادهاي مشارکت بر تولید سقف  عمدتاً

در  .اشـد ب ینمـ  مجاز ،عنوان نفت هزینه بر آن در هر دورة مالی به. برداشت اضافه گردد تعریف می» هزینه
   .صورت ساده بیان شده است گی تقسیم نفت تولید بین طرفین بهچگون 1شکل 

  

  
  چگونگی تقسیم نفت تولید بین طرفین .7نمودار 

  
ـ  لمعمـو  .واند به دو روش ثابت و یا شناور صورت پـذیرد ت یم مالکانه تسهیم سود نیز نظیر بهرة رین ت

ایـن نسـبت را    ،در روش تسـهیم سـود شـناور    .اشدب یم% 60% تا 40نوسان تسهیم سود ثابت بین  دامنۀ
                                                        
1. profit oil 2. gas profit 
 

3. cost oil 
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   :متناسب با پارامترهایی نظیرتوان  می
 سطح تولید میدان.  
 میزان تولید تجمعی.   
 (سطح تولید و میزان تولید تجمعی) ترکیبی از هر دو عامل باال.   
  فاکتورR. 
  ترکیبی ازR فاکتور و سطح تولید میدان.  
 1نرخ بازگشت داخلی. 

فاکتور پروژه در قراردادهـاي   Rتسهیم سود متناسب با  ،شناور ن بهرة مالکانۀاما همچو .طراحی نمود
  .اشدب یم مختلف بسیار متداول

 2شراکت دولت   
ند که دولت از طریق یـک شـرکت دولتـی    ک یم عنوان یک ابزار مالی به مواردي اشاره این عبارت به

صورت یک پیمانکار ثانوي کنـار پیمانکـار اصـلی در قـرارداد      به )NDCمتعلق به خود (شرکت ملی نفت 
   .مشارکت داشته باشد
زمان خواهد صورت هم متفاوت کارفرمایی و پیمانکاري بهدولت در قرارداد در نقش  ،در چنین مواردي

دلیل احتمال بروز تنـاقص و تضـاد در منـافع، کـارکرد کـل       واند بهت یم زمانتعریف این دو نقش هم .بود
   .قرارداد را تحت تأثیر قرار دهد

    :اشدب یم سؤاالت زیر مطرح IOCدر رابطه با چگونگی شرکت دولت در بخش پیمانکاري قرارداد در کنار 
  ؟  اشدب یممیزان شراکت دولت یا شرکت دولتی متعلق به آن چه میزان  
 ؟شروع این مشارکت کی خواهد بود زمان   
 را ا ه هچه مقداري از هزینNOC ؟رددگ یم متقبل   

یک باید متذکر شد که در بیشتر قراردادها عدد ثابتی جهت مشـارکت دولـت در نظـر     سؤالدر پاسخ 
  ]13[ .% متغیر باشد60% تا 50واند بین ت یم ود کهش یم گرفته

بوده و بستگی به میزان تمایل دولت به پـذیرش  ر ت هی پیچیددر مورد زمان آغاز مشارکت موضوع کم
پس از اتمـام   ها دولتبسیاري از  ،داردرداري ب هدر زمان اکتشاف و پیش از بهر هاي پروژه خصوصاً ریسک

. این نحوة گردند حاضر به مشارکت در پیمان میرداري ب هآمیز بهر اکتشاف و استخراج و شروع موفقیت فاز
   .سدر یم نظر بهر ت بکشورهاي فقیر مناس بادر رابطه  مشارکت خصوصاً

   :حاضر به پرداخت آن باشد سه روش زیر معمول است NOCکه ي ا هدر رابطه با میزان هزین
تمامی  NOCدر این روش  ]13[(شبیه کشور نروژ)  "3تساوي در حقوق و تکالیف کامل"روش  )الف

   .ردازدپ یم صورت کامل مربوط به سهم خود را بهاي ه ههزین
                                                        
1. internal rate of return 2. state participation 
 

3. full equity 
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را تا پیش از تصـمیم نهـایی   ا ه هتمامی هزین IOC) در این روش 1روش (پرداخت بخشی از سهم )ب
مربـوط  اي ه هعنوان یک شریک در قرارداد هزین به NOCدولت به مشارکت تقبل نموده و پس از حضور 

   .گردد پرداخت میباز IOCصورت کامل و یا بخشی از آن به  به سهم دولت به
ولـی دولـت پـس از     ،را متقبـل ا هـ  هتمامی هزین IOCدر این روش  "پرداخت کامل سهم"روش  )ج

   .نخواهد داشت IOCداختی از این بابت به ارکت هیچ بازپرحضور در مش
  سود  بر پایۀ ها مالیاتسایر انواع  

و  هـا  دولـت عمـر یـک پـروژه،     ار فروش محصوالت نفتی در طول دورةدلیل نوسانات زیاد قیمت در باز به
IOCوند که معموأل به هیچ وجه در زمـان عقـد   ش یم با سطوح جدیدي از قیمت فروش و درآمد مواجها ه

شـده در قـرارداد بـراي مـدیریت      ین ممکن است ابزارهاي مالی طراحـی ابنابر .قرارداد متصور نبوده است
اشـند کـه بتواننـد    ب یم هایی نیزمدنبال طراحی مکا به ها دولتلذا  ،مذکور مناسب نباشد درآمدهاي بادآوردة

در صورتی که  .را به سهم خود اضافه نمایندا ه تناشی از افزایش ناگهانی قیم ةبخشی از سودهاي بادآورد
استفاده شـده باشـد    (IRR)2فاکتور و یا نرخ بازگشت داخلی Rدر طراحی ابزارهاي مالی از ابزارهاي نظیر 

   .کار برده شده است ها در برزیل و غنا به این مکانیزم نمونۀ .نیاز کمتري به ابزارهاي جدید خواهد بود

  آن اي ه لح مالی و راهاي ه ياستراتژ. 4
اشاره گرفت در ایـن بخـش چگـونگی اسـتفاده از ایـن ابزارهـا و        قرار در بخش قبل ابزارهاي مالی مورد

در حال حاضر بـیش   .خواهند گرفتها با یکدیگر و ایجاد رژیم مالی در قرارداد مورد بحث قرار  ترکیب آن
ایـن تنـوع    علت عمـدة  مالی مختلف در قراردادهاي نفتی وجود دارد کهاي ه میاز تعداد کشورهاي دنیا رژ

ه توجه به این نکته مهم است کـ  .اشدب یم شرایط مختلف طبیعی، اقتصادي و سیاسی حاکم بر هر قرارداد
   .ر قراردادهاي مختلف را پوشش دهد وجود نداردد ها نیازمندي هیچ سیستم یکسانی که بتواند همۀ

وانـد در ارزیـابی نتـایج حاصـل از     ت یم در طراحی و یا بررسی هر رژیم مالی پاسخ به چهار سؤال زیر
  اعمال این رژیم مالی کارگشا باشد:  

 ؟مایدن یم تغییرات فاحش در سودآوري پروژه را مدیریت چگونه رژیم مالی مسئلۀ  
 ؟و دریافت سهم دولت از درآمدها چگونه استتقسیم ندي ب نزما  
 ؟چه میزان از ریسک موفقیت در تولید را دولت تمایل دارد که بپذیرد  
 ؟را تشویق نماید 4دوبارهذاري گ هیا سرمای 3اولیهذاري گ هتا چه حد دولت تمایل دارد سرمای  

                                                        
1. partial carried interest 2. internal rate of return 
 

3. initial investment 4. re – investment 
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  تغییر در سودآوري . 1.4
جر به تغییـر در میـزان سـودآوري پـروژه در طـول زمـان       و نرخ تولید منا ه ههزین ،نوسانات قیمت فروش

   .ودش یم واکنش رژیم مالی در برابر تغییرات سودآوري به سه دسته تقسیم ةنحو .گردد می
گردد که در آن سهم دولت یـا افـزایش    مالی اطالق میاي ه م، به رژی1رونده پساي ه مگروه اول رژی

خنثـی کـه سـهم دولـت را در زمـان افـزایش       اي هـ  مگروه دوم رژی .ندک یمسودآوري پروژه کاهش پیدا 
اشند که با افزایش سودآوري سهم دولت ب یم 2یندهفزااي ه مدارند و گروه سوم رژی سودآوري ثابت نگه می

    .ابدی یم نیز افزایش
کـه  وان گفت ت ینم عنوان مثال خود بار ارزشی نداشته و به ندي،ب ممهم است که اشاره شود این تقسی

اشد در برخـی مـوارد ممکـن اسـت دالیـل      ب یم رژیم قدیمی و دور از مفاهیم مدرن ،رونده یک رژیم پس
   .رونده در یک قرارداد باشد پساي ه مدرستی در تأیید استفاده از رژی

سـطح   ،سـه عامـل میـزان تولیـد     .طراحی نمود توان می رژیم مالی متناسب را فاکتور Rبا استفاده از 
در صـورت طراحـی یـک رژیـم      .اشـند ب یم میزان سودآوري پروژه نندةک نتعییا ه ههزین و سطحا ه تقیم

ـ ا هـ  تبودن سیستم به دو عامل سطح قیمـ  زایندهمعنی ف زاینده براساس میزان تولید الزاماً بهف ا هـ  هو هزین
 Rتفاده از کـه بـا اسـ    در رابطه با دو پارامتر دیگر هم مطرح است در صـورتی  . این امر متقابالًنخواهد بود

   .ودش یم زمان ملحوظصورت هم سۀ این عوامل به فاکتور یا نرخ بازگشت داخلی اثرات هر

  3ابزارهاي مورد استفاده در قراردادهاي خدماتی همراه با ریسک . 2.4
. چراکـه در  اشـد ب یمـ  گفتـه متفـاوت   نوع قراردادهـا بـا سـایر انـواع پـیش     ابزارهاي مورد استفاده در این 

خالف قراردادهاي امتیازي و یا مشارکت در تولید ابتدا تمامی جریان نقـدینگی بـه   خدماتی برقراردادهاي 
دلیـل   عمومـاً بـه   ها دولت .مایدن یم شده براي پیمانکار را پرداخت دولت رسیده و سپس دولت سهم تعریف

یل به اسـتفاده از  دماتی کنترل و مالکیت کامل منابع را در اختیار خواهند داشت تماآنکه در قراردادهاي خ
ایـران و   ،بـه عـراق   ننـد ک یمـ  که از این نوع قـرارداد اسـتفاده   جمله کشورهایی. ازاین نوع قرارداها دارند

   .اشاره نمود توان می عربستان

  انتخاب رویکرد نسبت به سودآوري پروژه . 3.4
 اتخـاذ شـود مهـم   پاسخ به این سؤال که چه رویکردي باید ازسوي دولت در رابطه بـا سـودآوري پـروژه    

                                                        
1. regressive fiscal regime 2. progressive fiscal regime 
 

3. risk service contracts 



  يها و اقتصاد نفت و گاز و انرژ تکانهجلد پنجم:               58

 

ثابـت   ۀاجاره و حق مالکان ،وند نظیر حق امضاش یم از نظر تاریخی ابزارهاي متداولی که استفاده .اشدب یم
زارهـاي خنثـی،   هنـد از اب د یم در حال حاضر بیشتر ترجیح ها دولتاما  .ندا هرونده بود نوع ابزارهاي پساز 

   .استفاده نمایندمد و یا ابزارهاي فزاینده مانند مالیات بر درآ
   :مهم باید توجه داشت ۀدر هنگام اتخاذ رویکرد استفاده از ابزارهاي فزاینده به دو نکت

بازار جهانی نفت همیشه روند صعودي ندارد و ممکن است در مـواقعی کـاهش   اي ه تقیم :اول نکتۀ
حتی  يدر موارد .د شدشدید داشته باشد که استفاده از ابزارهاي فزاینده منجر به کاهش سهم دولت خواه

 از آنجا که حذف درآمد دولت از پروژه بـراي آنـان مطلـوب    .ممکن است میزان سهم دولت به صفر برسد
ملـزم بـه    IOC ،صـرف تولیـد از میـدان    مالی فارغ از میزان سودآوري و بهاي ه ماشد معموأل در رژیب ینم

  .اشدب یم پرداخت مبلغ حداقلی به دولت
  

  
  سودآوري با سهم دولت ۀرابط .8نمودار 

  
در افـزایش   IOCفزاینده منجر بـه تشـویق   اي ه شدر مواردي ممکن است استفاده از رو :دوم نکتۀ

اقتصاددانان به ایـن رفتـار و    .و یا حتی کاهش تولید در جهت عدم پرداخت زیادتر به دولت گرددا ه ههزین
رژیم مالی که آیا مبتال  تست سادة .گویند 1طالکاري / روکش با طال اصطالحاًا ه هتمایل به افزایش هزین

منجـر بـه کـاهش    ا هـ  هاشد یا خیر آن است که آیا افزایش یک واحد در هزینب یم روکش طال ۀبه عارض
 دن این تست آن رژیم مالی بـه عارضـۀ  بو گردد در صورت مثبت دولت می يبیش از یک دالر در درآمدها

مایـد و در آن  ن یا مـ ه هرا تشویق به افزایش هزین IODی یک چنین رژیم مال .اشدب یم روکش طال مبتال
  ند.ا هدر یک راستا قرار نگرفت IOCدولت و  اهداف

                                                        
1. gold plating 
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  ابزارهاي مالی  .بودن /خنثی رونده فزاینده /پس .4جدول 
  /پسرونده/فزاینده  ابزارمالی  /پسرونده/فزاینده  ابزارمالی

  خنثی  سود از ثابت سهم  رونده پس  امضاء حق
  فزاینده  سود از شناور سهم  رونده پس  تولید پاداش

  خنثی  کار در دولت مشارکت  پسرونده  ثابت مالکانۀ حق
  فزاینده  سود براساس مالیات  فزاینده  شناور مالکانۀ حق

  متغیر  ها مالیات دیگر انواع  خنثی  IOC درآمد بر مالیات

  نقدي نفتیاي ه نجریاندي ب نزما. 4.4
نجـر بـه برقـراري جریـان نقـدینگی      در زمان خاصی مؤثر شـده و م  شده هریک از ابزارهاي مالی معرفی

 IOCشده در سمت ایجادشدن نسبت به درآمد ابزارهاي مالی از جهت زمان مؤثر .گردد سمت دولت می به
   .گردد به سه دسته تقسیم می

پـیش از آنکـه درآمـدي     .اشـد ب یمـ  مجبور به پرداخت آن IOCود که ش یم به مبالغی گفته :1بار پیش .1
   .کسب کرده باشد

  .زمان با کسب آن باشدهم IOCدر مواردي که پرداخت مبانع از سوي  :2خنثی .2
   .گردد پرداخت می IOCود که سهم دولت تنها پس از کسب سود ش یم به مواردي اطالق :3بار پس .3

مقابـل   ۀولـی در نقطـ   ،ودههرچه زودتر باي ه ندر اکثر مواقع دولت عالقمند به دریافت سهم خود در زما
IOC دیرتر دارداي ه تتمایل به پرداخ.   

  ریسک مترتب بر دولت . 5.4
IOC مدیریت و تحمل ریسک  .عهده داردیا موفقیت در عملیات نفتی را بر طور معمول ریسک شکست به

 یمـت کـاال در روال معمـول   و ریسـک ق رداري ب هبهراي ه هریسک هزین ،گذاري ریسک سرمایه ،اکتشاف
میـزان   ننـدة ک نطراحـی و انتخـاب رژیـم مـالی معـی      ،اما در رابطه با دولت .اشدب یم آنان تجاري برعهدة

   .ریسکی خواهد بود که توسط دولت پذیرفته شده است
، بـدون  IOC شـرکت  یـک  زمین بـه مبلـغ مشـخص بـه    رداري ب هواند با فروش امتیاز بهرت یم دولت

   .گونه ریسکی را نپذیرد دیگري در آینده، هیچ درخواست حق مالکانه و یا هر نوع پرداخت
  

                                                        
1. front – end loaded 2. neutral 
 

3. back – end loaded 
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  دولت  انتخاب هر ابزار مالی با ریسک رابطۀ .5جدول 
 سکیر یابزار مال

 بدون ریسک حق امضا
  فقط ریسک اکتشاف دیپاداش تول

  فقط ریسک اکتشاف ثابت ۀمالکان ةبهر
ریسک اکتشاف تمام یا بخشی از ریسک تولید،  شناور ۀمالکان ةبهر

  ریسک قیمت و ریسک هزینه
  ریسک کامل ثابت از سود سهم

  ریسک کامل بر درآمد شرکت اتیمال
ریسک اکتشاف و تمام یا بخشی از ریسک تولید،  شناور از سود سهم

  ریسک قیمت و ریسک هزینه
  ها به جزء ریسک اکتشاف سایر ریسک دولت در قرارداد مشارکت

 ریسک کامل  سود ۀیبر پااي ه تایمال

  
در تمـامی مـوارد،    اشـد و تقریبـاً  ب یم هرچند تعداد کشورهایی که چنین روشی را برگزینند بسیار نادر

خشـی از  ب ،واردهاي هـ  کسـاختن ریسـ   مالی مناسب و با حداقلاي ه متمایل دارند با طراحی رژی ها دولت
طراحـی و انتخـاب    که ذکر شـد  گونه اما همان .آمیز را کسب کنند درآمدهاي حاصل از یک پروژة موفقیت

ة سـاختن رژیـم مـالی بـه بهـر     عنوان مثال بـا محدود  . بهرژیم مالی بر میزان ریسک دولت اثر قطعی دارد
%) دولت یک هشتم تولید میدان را فارغ از اینکه پروژه بـراي پیمانکـار سـودآور    5/12 مالکانۀ ثابت (مثالً

دولت در واقـع در   (IRR)ن نرخ بازگشت داخلی که با مبنا قرارداد ماید در صورتین یم بوده و یا خیر کسب
  .رددگ یم و پروژه دخیل IOCهاي مترتب بر  تمامی ریسک

  دوباره ذاري گ هو سرمایذاري گ هتشویق به اولین سرمای. 6.4
 میـادین خـود   و توسـعۀ ا هـ  هجهت حضـور در پـروژ   IOCي اه تشرکدنبال تشویق و ترغیب  به ها دولت

. شـرایط  1 :بـه دو عامـل کلـی بسـتگی دارد    ذاري گـ  هدر مورد پذیرش سرمای IOCاما تصمیم  .اشندب یم
   .شده. رژیم مالی پیشنهاد2شناختی  جغرافیایی و زمین

ذاري گ هاولین سرمای را به دو دستۀ IOCذاري گ هجهت بررسی این موضوع باید مبحث جذابیت سرمای
بعضی از مواقع قرارداد پیشنهادي ممکن است اولین  .دوباره تقسیم نمودذاري گ هپیمانکار در کشور و یا سرمای

صورت مسـتقل از نظـر وضـعیت طبیعـی میـدان و       هآن را ب IOCلذا  ،در کشور باشد IOCحضور شرکت 
داده و در رابطه با حضور و یا عـدم حضـور در آن    مورد بررسی قرار ،همچنین شرایط و رژیم مالی مربوطه

در کشور مذکور جهت توسعه میادین دیگر حضور داشته،  قبالً IOCکه  ياما در موارد .مایدن ییري مگ هنتیج
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بلکه در بستر سایر  ،مایدن یم صورت مستقل بررسی نه تنها از منظر خود قرارداد به قرارداد جدید پیشنهادي را
   .هدد یم قراردادهاي جاري خود و اثرات متقابل آنان بر یکدیگر نیز موضوع را مورد ارزیابی قرار

از طـرف   IOCکه در بعضـی مواقـع   ، چرارسی قرارداد جدید در بستر قراردادهاي پیشین مهم استبر
خـود بـه   اي ه تدوباره از تخفیفاتی در مالیات یا سایر پرداخذاري گ هدلیل سرمای . بهدولت مجاز شده است

وجود چنین تخفیفاتی خود موجب افزایش جـذابیت   .دولت در قراردادهاي جاري دیگر خود برخوردار باشد
بـودن قراردادهـاي    معنی یکپارچـه  وجود چنین مشوقی به .رددگ یم قرارداد جدید پیشنهادي براي پیمانکار

IOC ـ   در مواردي .اشدب یم با آن کشور صـورت مجـزا منعقـد و     هکه چنین امکانی فراهم نباشد قرارداهـا ب
   .وندش یم مدیریت

مستقل بوده و در نتیجه سود و زیان حاصل  هر قرارداد داراي رژیم مالی کامالً» 1مجزا «ي در قراردادها
دو یا چند » 2یکپارچه«اما در قراردادهاي  ،یردگ یم از آن هم فقط در حدود خود آن پروژه مورد بررسی قرار

   .ذیرندپ یم رات مالیقرارداد از نظر رژیم مالی با یکدیگر در ارتباط بوده و در نتیجه از یکدیگر تأثی
  

  ذاري گ هتأثیرات ابزارهاي مالی بر ایجاد انگیزه در سرمای .6جدول   
 IOCاثرات بر روي انگیزه  یابزار مال

 دوبارهذاري گ هیسرما نیو همچنذاري گ هیسرما نیاول يبر رو زهیکاهش انگ حق امضا
 یخنث دیپاداش تول

 دوبارهذاري گ هیسرما نیو همچنذاري گ هیسرما نیاول يبر رو زهیانگ کاهش ثابت ۀمالکان ةبهر
دوباره بسته به ذاري گ هیاما در سرما .است یخنثذاري گ هیسرما نیاول يرو بر شناور ۀمالکان ةبهر

 .داشته باشد شیواند اثرات افزات یم نبودن ایبودن و » مجزا«
 يبعد يها يگذار هیاست و در ارتباط با سرما یاول خنثذاري گ هیسرما يآن رو اثر ثابت از سود سهم

خواهد داشت اگر قراردادها  ینبودن اثرات متفاوت ایبودن » مجزا«بسته به 
 .دوباره خواهد شد يها يگذار هیسرما قیباشند موجب تشو» کپارچهی«

خواهد  ادیز یزشیاثرات انگ ياشد داراب یم یاول خنثذاري گ هیسرما يآن بر رو اثر بر درآمد شرکت اتیمال
 .نباشند» مجزا«بود چنانچه قراردادها 

 IOC زهیبر انگ شیاثرات افزا یول ،است یاول خنثذاري گ هیسرما يآن بر رو اثر شناور از سود سهم

 .باشند» کپارچهی«قراردادها  که یدارد در صورت
دوباره ذاري گ هیرابطه با سرمادارد در ذاري گ هیدر سرما IOC زهیبر انگ یکاهش اثر دولت در قرارداد مشارکت

 .دارد NOC از طرف هینحوه و زمان پرداخت سرما اثر وابسته به نیا
 نبودن ایبودن و » مجزا«بسته به  یول ،اول داردذاري گ هیبر سرما یاثر خنث  سود ۀیبر پااي ه تایمال

 .داشته باشد زهیانگ جادیبر ا یشیواند اثر افزات یم

                                                        
1. ring fencing 2. consolidate 
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  یاستیساي ه هیو توص يریگ هجینت. 5
شـده  ي اتخاذاه تسیاسدلیل  نیست و به آمده مساعد دست ت نفت کشور به استناد آمارهاي بهشرایط صنع
صورت موازي، با حاکمیـت شـور و    است. و به افزایش یافتهي ا هویر یب صورت مصرف انرژي به در گذشته

راه بـر   قانون نفـت، عمـالً   خصوص بهي قوانین حاکم اه تسیاساحساس ناشی از دوران انقالب بر روح و 
رداري میادین نفت ب هاي روز دنیا در اکتشاف، توسعه و بهره يخارجی و تکنولوژ استفادة مستقیم از سرمایۀ

اي قـدیمی و  هـ  يهمـراه اسـتفاده از تکنولـوژ    رداري غیرصیانتی بهب ههمچنین بهر .و گاز بسته شده است
ود رداري مخـازن نفـت در حـد   ب هشدن ضریب بهرجر به محدودستقالل و خودکفایی منتفسیر یکسویه از ا

فول کنند. حال اگر وانند صنعت نفت هر کشوري را دچار ات یتنهایی م % شده است. همین دو مشکل به20
اي هـ  متعامل با دنیا و روابط خارجی نظیر تحـری  عوامل، مشکالت و مسائل ناشی از نحوة به این مجموعه

  ردند حیات و رشد صنعت شبیه معجزه خواهد بود. ی نیز افزوده گلمللا نبی
فقط با اصـالح یـک پـارامتر میسـر نخواهـد بـود و        اقتصاد کشور قطعاًازي س متغییر این روند و مقاو

  .اند بودهمؤثر  نحوي در ایجاد این وضعیت یی است که بهاه تسیاس ۀ کلیۀنیازمند بازبینی نقادان
اسـتفاده از منـابع مـالی و     ننـدة ک لحقوقی مناسب کـه تسـهی   در این میان طراحی و استفاده از بستر

ایـن   يی نفت نیز یکی از اجـزا لمللا نقراردادهاي بی .دیل داردب یب تکنولوژیکی خارج از کشور باشد نقشی
مناسـب بـا    یدارد. در واقـع بسـتر حقـوق   ا هـ  شارگانیک با سایر بخ ستر و ساختار قانونی است که رابطۀب

ـ  ياهـ  شچالرین ت ماز مه یکیت و اقتدار، یجاد امنیز ایو ن یاسیو س يصادت به منافع اقتیعنا  يش رویپ
ـ ن یاقتصاد مقاومت یلک ياه تسیاسه در کاشد، ب یی مط بحرانیدر شرا یژهو هباقتصاد  يازس ممقاو ز بـدان  ی

  ست. گردیده تأکید
اع قراردادهـا نظـر   انـو اي ه دنکه به کارکرور بیش از آسفانه در کشنیز بیان شد متأ که قبالً گونه همان

هـا قضـاوت ارزشـی     فنی، در رابطه با استفاده و یا عـدم اسـتفاده از آن  غیراي ه يداور شود براساس پیش
 ها نتیجۀ آن ، بلکه همۀصورت ذاتی خوب و یا بد نیست یاد داشت که هر نوع قراردادي به ردد باید بهگ یم

یک در فضاي خاص خود و متناسـب بـا   ند و هرا هبود سالیان سال تجارب بشري در مدیریت امور مربوطه
ـ یفقط نشـانگر چـارچوب و پ   یقرارداد نفت کینوع مفید باشند.  وانند کامالًت یموقعیت م اشـد  ب یمـ  يا همان

و اصـولی   سـند  کار مشـترك ن یا .دارد حاصل از یک کار مشترك بین طرفین قرارم منافع یتقس نظورم هب
ـ بتوانـد منـافع هر   یطیتحت چـه شـرا   يه چه نوع قراردادکنیا ،ندیوگ یم» قرارداد«ه به آن ک دارد از  کی
پر خواهد شد به  یه ظرف قرارداد با چه مظروفکت ین واقعیگر ایان دیند و به بکن ین قرارداد را تأمیطرف

  .دارد یبستگ يعوامل متعدد
گونـاگون قـراردادي و   ا نشان داده اسـت بـا اسـتفاده از ابزارهـاي     ه رکه تجارب سایر کشو گونه همان

 تـوان  مـی  اي مالی که بخشی از آن در این مقاله ارائه گردید طـرف قـراردادي را  ه يها و استراتژ مکانیزم
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آن بیش از آنکه به نوع قرارداد ازي س رو منافع طراحی نمود. تسهیم منافع و حداکث ها نیازمنديمتناسب با 
  .درونی آن وابسته استکارهاي ازوها و س م زد به مکانیش اوابسته ب

نـوع مناسـبات   ه: کـ نیا از ندا هستند این عوامل عبارتمؤثر  قرارداد انتخاب ساختار در يعوامل متعدد
چگونه اسـت. بـدیهی اسـت کشـوري کـه داراي       لمللا نسیاسی و روابط بی در عرصۀدولت صاحب نفت 

طـرف قـرارداد خـود از    انتخاب  ن دامنۀبود سیعدلیل و ، بهروابط گسترده و دور از تنش با سایر جوامع باشد
زنی بیشتري در انتخاب ساختار متناسب با موقعیـت و تنظـیم شـرایط قـراردادي برخـوردار       پتانسیل چانه

ه کـ اشد ب یم ن حوزهیمهم در ااي ه شاز چال یکا یه میجمله تحراز لمللیا نیباي ه هانکوجود ت خواهد بود.
چه قـوانین داخلـی هـر کشـور کمتـر داراي      دیگر هر نموده است. ازطرف جادیشور اک يبرا ياریموانع بس

دیگر کمتر دچار بیماري خود تحریمی باشـد صـحت و سـالمت موضـوع      عبارت و بهننده ک ددیدگاه محدو
  .شد بیشتر رعایت خواهد

ولـی   ،تحسین اسـت  ل از قراردادهاي بیع متقابل قابلهمت فعلی در کشور جهت جبران نقایص حاص
شده کـه   قراردادي متنوع و اثباتاي ه مسیست مطرح خواهد بود که با وجود ساختارها و سؤاله این هموار

و فرصت اسـتفاده  ا ه هباید پنجر چرا ،اشندب یم ها به فراخور حال خود از آنرداري ب هتمامی دنیا در حال بهر
و قـوت  که تشخیص نقـاط   شودنو  سیستمیو اقدام به طراحی  شوداز تجارب دیگران با دست خود بسته 

  .اشدب ینم ضعف آن جز با صرف هزینه و زمان از منابع محدود کشور میسر
ـ  سـالیان پـس از انقـالب    یبـا جهـان خـارج طـ     یاسیس ياه شران، وجود تنیدر مورد ا ن یو همچن

و زان یابد، میش یافزا ینفت يقرارداد ياه هنیست، هزا  هسبب شد امریکا يو فرامرز ياقتصاد ياه میتحر
ـ جمله موارد مهم جـذب  از یملکشور از نظر ریسک  رتبۀ در  اشـد، ب یمـ  یذران خـارج گـ  هیا دفـع سـرما  ی
ریسک کشورها، ایران در حال حاضـر در گـروه هفـتم قـرار دارد و در کنارکشـورهاي بسـیار       ندي ب هگرو

 1385از سـال   کـه قبـل   حالیدر. فریقایی، افغانستان و عراق قرار گرفته استااي ه رپرریسکی نظیر کشو
کنار کشورهاي با ریسک متوسط قرار داشـت. بـه نسـبت     ریسک کشوري ما در گروه چهار یعنی در  ۀرتب
فاینانس براي کشورهاي گروه یـک یعنـی    .ودش یمین مالی زیاد مأت ياه هفتن ریسک کشوري، هزینر باال

اي گروه هفت یعنـی کشـورهاي   ه راي مالی کشوه هاز هزینر ت نبرابر ارزا 10ریسک،  کشورهاي بسیار کم
  د.وش یم ریسک تمامپر بسیار

دارند  يا هنندک نیینقش تع ینفت یلمللا نیقرارداد ب کیعقد  یه در چگونگکعالوه بر عوامل مؤثر باال 
ـ یا يز نقش مؤثریشور نکهر  یه اشاره شد ساختار نظام حقوق داخلک گونه همان در رابطـه بـا    .ننـد ک یفا م

، 1336 ياه لسامصوب » در قانون نفت«ران یان در بخش نفت و گاز ایت خارجکمشاری موضوع چگونگ
 6 ةمـاد  ینمونه طـ  يورد. براخ یچشم م به يریرات چشمگییتغ یرپد یپ1390 و اصالحیۀ 1366و  1353

ـ از طر یاتیعمل يواحدها ۀا براساس بودجه يذارگ هیسرما ۀیلک 1366قانون نفت مصوب  ق وزارت نفـت  ی
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ـ ا .شـور درج خواهـد شـد   کل کـ  ۀدر بودجـ  یب مجمع عمومیاز تصوشنهاد و پس یپ گونـه  ن قـانون هر ی
 يشـورا  ۀیـ ن جوابیهمچن .رمجاز اعالم نموده استیصراحت غ ات را بهین عملیدر ا یخارج يذارگ هیسرما

ـ مختلط را منوط به رعا ياه تکل شریکه تشک یخارج يذارگ هیمربوط به سرما ۀینگهبان به استفسار ت ی
 ياهـ  هبرنامـ  ياهـ  تیز وجود محـدود یدانسته و ن یرانیدرصد سهام ا 51و  یدرصد سهام خارج 49سقف 
ه کـ  81ماننـد اصـل   ( یح قانون اساسینار اصول صرکدر  ياقتصاد ۀتوسع يا هدور ياه هو برنام يا هبودج

و معادن  يشاورزکو  یو صنعت يا در امور تجاره ها و مؤسسه تکل شریکاز تشیدادن امت«ارد: د یعنوان م
ه متضـمن  کـ  یم خـارج یمسـتق  يذارگـ  هیگونه سرما، مانع هر)»ان مطلقاً ممنوع استیو خدمات به خارج

 يزات باشد منـع شـده اسـت. قراردادهـا    یتجه سات ویت بر منابع و تأسیکهمراه مال ذار بهگ هیحضور سرما
ضعف ساختاري خـود امکـان    ایت بهبا عناما  ،هندد یباال خاتمه م ياه یچند به نگرانز هرید خدمات نیخر

  ي کشور در جذب منابع مالی و تکنولوژیکی ندارند.ها نیازمنديساختن تمامی  برآورده
ـ ا نیب يان با توجه به آنچه گفته شد مطالب مهم مطروحه در مورد قراردادهایدر پا نفـت و گـاز    یلملل

  ان نمود.یب توان می ریز ۀپنج مؤلف در یلکطور  هب یسراسر جهان را از منظر نظام حقوق
 .دارد یمورد توافق مندرج در آن بستگ ياه خند به نرک یخش مب تین رضایطرف يقرارداد را برا کیآنچه  .1

  ا بد دانست. یا چارچوب آن خوب یل نوع یدل وان فقط بهت یرا نم يچ قراردادیم هیه گفتک گونه و همان
ا عدم حضـور  ی، حضور يادار یراسکبرو ۀمجموع بودن تهشرفیا پی، فرسوده ین داخلیا قوت قوانیضعف  .2

ه بـه تبـع   ک یات روز اقتصاد جهانیبودن با واقع گانهیا بی یی، آشنایلمللا نیفعال در سطح مجامع معتبر ب
ر یخواهد داشت، تـأث  یپرا در یمال يذارگ هیانات سالم سرماکل نبود امیدل ذار بهگ هیآن عدم اعتماد سرما

  ز دارد.یخ تنف يشورهاکبر انتخاب چارچوب قراردادها در  يا هنندک نییتع
 نقـل  يسالم منابع در برقرار ۀحفظ و توسع يبرا ینظارت قانون ياه هنیح و وجود زمیصح ینظام حقوق .3

درج  یبـر انتخـاب انـواع و چگـونگ     يا هنندک نییر تعیواند تأثت یزبان میشور مکدر داخل   هیت سرمایامن
  قراردادها داشته باشد.نه در یط بهیشرا

ـ عدم توجه و  ینقاط قوت و ضعف مخصوص خود هستند. گاه ياز قراردادها دارا کیهر .4 س کـ ع ا بـه ی
ا مـورد  یاهش و کگر را یهدف د کیبه  یابیان دستکن است امکهدف مم کیبه  یابیدست ياصرار برا

  ش قرار دهد. یافزا
نفـت و   یط بازار جهـان یهمچون شرا یواقع ياه همتأثر از مؤلف یمورد توافق در هر قرارداد نفت ياه خنر .5

د و تجارت هستند. بنا به یتشاف و تولکا يریخطرپذ ياه خر نرین تحت تأثیانتظارات نسبت به آن، همچن
و  یاسیس ۀنیچه در زم یجهان ةشد رفتهیپذ ياه نوینوانسکت در یهمچون عضو یطیجاد شرایل این دالیا

شـدت   واند بـه ت یز مین يا همنطق يها مانیت و حضور فعال در سطح پکمشار یحت یا تجارتی ياقتصاد
سـود دولـت   ه لملل با نیافتن آن دولت در سطح بیل اعتباریدل را به ینفت يور در قراردادهاکمذ ياه خنر
و رفاه  ياقتصاد ۀدن به رشد و توسعیجه رسیو در نت یمنافع مل ةن مهم دربردارندیا .ندک دیلزبان تعیم
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  اشد.ب یاست، م یقانون اساس یدن به اهداف اصلیقت همانا تحقق و رسیه در حقکران یا مردم ۀعام
گـذار در بـین    کرده است. رقابت براي جذب سـرمایه شرایط ژئوپلیتیک و استراتژیک نفت در دنیا تغییر  .6

و ایجـاد  ا هـ  مشکست تحـری  نظورم هبکشورهاي مختلف بیشتر شده و بیشتر نیز خواهد شد. ایران باید 
خصـوص قـرارداد بیـع متقابـل را تعـدیل و       هقراردادي باي ه تگذاران محدودی ة بیشتر در سرمایهانگیز

، تا قـادر  ساخت سبد متنوعی از انواع قرارداد را ایجاد کندي استفاده از یک نوع قرارداد زیرجا هب ترجیحاً
  . متفاوت گردداي ه هگذاران با ذائق به جذب سرمایه

  منابع
  ، تهران، دانشگاه امام صادق.المللی نفت حقوق قراردادهاي بین .)1389( امانی، مسعود

المللـی نفتـی بـر     ها بین مدت و بلندمدت تحریم اثرات کوتاه. «)1391( برکشلی و فریدون ،صیادي، محمد
تحقیقـات  هاي اقتصـادي مرکـز    معاونت پژوهش ،155 ، گزارش راهبردي شمارة»بخش انرژي ایران

 استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  ، تهران، کویر.هاي صنعت نفت گذاري کالبدشکافی سرمایه .)1379( مبصر، داریوش

، ج اول، مبانی حقوقی و شـرایط عمـومی قراردادهـاي نفتـی خاورمیانـه      .)1350( منصوري نراقی، محمود
  تهران، صبح امروز.
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   راهکاري اثربخش در توسعۀ هیکپارچرداري ب هبهر
 میادین مشترك نفت و گاز

  **یفاروج یثاقی، جواد م*یان اصفهانیمسعود هاشمدیس

    چکیده
 .است ارآمدکت یریق مدیاز مصاد یکی، یحقوق يها استفاده از چارچوب نظورم هبیزي ر هشناخت و برنام

اس اصل حـق حاکمیـت ملـی بـر منـابع طبیعـی در       کاساس انعه برک شود یم ارکآش ین مهم هنگامیا
ازي سـ  ردنبـال حـداکث   هه تمامی کشورها بـ کردد گ یم موجب مجمع عمومی سازمان مللاي ه هقطعنام

در حالتی کـه یـک مخـزن بـه      ،هستند دخو ن نفت و گازیادیي استخراجی ماه تفعالیمنافع حاصل از 
 ةاسـاس قاعـد  طلبانـه بر  شد تالش کشورها به استخراج منفعـت خارج از مرزهاي ملی گسترش یافته با

 تولید، موجـب اي ه هابد که عالوه بر افزایش هزینی یم و سرعت سوقذاري گ هبا حداکثر سرمای 1حیازت
ن امر کشورهاي با مخازن مشترك را بـه توافـق   ردد که ضریب بازیافت نفت درجا کاهش یابد. ایگ یم

سوي کشورها که با اقبال از ییها سوق داده است. یکی از چارچوبرداري ب هطرفین جهت هماهنگی بهر
 ري که منابع مالی کـافی بـراي توسـعۀ   یکپارچه است. با این روش حتی کشورداري ب هرو شده بهر هروب

مین مـالی کشـور   ي تـأ اه تظرفیواند از ت یم مخزن مشترك میدان مشترك را ندارد با اتکا به پتانسیل
شـور در  کنفت و گـاز   ين چارچوب در سبد قراردادهایماندن ا استفاده نماید. با توجه به مغفولهمسایه 

  ردازیم.پ یم یکپارچهرداري ب هتشریح بهر این پژوهش به
)، اقتصـاد  يسـاز  اسـه ک کیـ ، ي(آحادسـاز ازي س هازت، یکپارچیح ةقاعد : مخزن مشترك،ها واژهکلید

  مین مالیمقاومتی، تأ

  مقدمه  
ـ ارآمـد از  کو مؤثر  با استفاده یند حل مطلوب مسائل مرتبط با اهداف سازمانیت را فرایریمد و  اهـ  تظرفی

و اعمـال   ي، رهبریده سازمان یزي،ر هت مشتمل بر برنامیریند مدیفرا .ندیمان یم فیمنابع در دسترس تعر
ـ سازمان و ن ياعضا يارهاکو  اه شتالنترل ک بـه   یابیدسـت  يبـرا  ینمـودن از منـابع سـازمان    ز اسـتفاده ی

                                                        
  Email: m.hashemiane@yahoo.comاستاد مدعو دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران.  *

  الملل نفت و گاز داشکدة مدیریت، دانشگاه تهران. قراردادهاي بیندانشجوي دکتري مدیریت   **
Email: jmisaghi@yahoo.com. 
1. rule of capture. 
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 اسـت حـل مطلـوب هـر     یهیبـد  )17، 1388 ،یو روحـان  یک(مشب .اشدب یم سازمان شدة اعالم يها هدف
م یاند یم اشد.ب یم حل آن ايه شروق یازمند شناخت و فهم دقی، نمسئلهق یف دقیعالوه بر تعري ا همسئل

عنوان یک رقیـب جـدي سـایر     در پنسیلوانیاي امریکا به 1859ل س از کشف تجاري آن در ساه نفت پک
انرژي مطرح گردید. ماهیت سیال و قابلیت حمل و نقل آسان آن موجب گردیـد تـا در مـدتی    اي ه لحام

  انرژي تبدیل گردد.اي ه لین حامرت ممهکوتاه به 
ا هـ  نربکدرویه هکعالوه بر سیالیت، ویژگی بسیار مهم منابع نفت و گاز خصوصیت فنی مخازن است 

ـ بار حفـار  نخستین يه مخزن براک یوند. هنگامش یم افتی در مخازن غالباً با فشار باال ود تحـت  شـ  یي م
ـ بـردار ا  ت بهرهکنند و شرک یم رون فراریبه ب یربنکدرویفشار مخزن مواد ه در طـول زمـان    نـد را ین فرای

مخزن به محل  يجا يمواد را از جا یعیابد فشار طبی یم ادامهرداري ب هه بهرکنترل دارد. همچنان کتحت 
را داشـته   ]یا چنـد کشـور  [ ت مخزنیکن صاحب منافع مالیه چندکد ینکهد. تصور د یم مهاجرت يحفار

ه مواد کن و محتمل است کار ممیبس ،صورت گرفته باشد ]هاکشور[ن اکاز مال یکیتوسط  يباشند و حفار
  )  2012باشد. (توانسند وگالت،  ]کشورها[ انکر مالیسا یتیکمال شده از حوزة استخراج

عربستان، قطـر و امـارات در    يشورهاک، لمللیا نیات معتبر بیشده در نشرمنتشراي ه شاساس گزاربر
تـا   ين اقدام و در مـوارد یادین میاز اد یش تولیمنظور افزا به یافق يران به حفاریبا ا خود كن مشتریادیم
ـ ه تولکـ  يطور به .ندا هش رفتین مزبور پیادیدر م 1يا هیالچند یافق يلومتر نسبت به حفاریک 12ش از یب د ی
ه کبش 000/270دان ید عربستان از میه در روز و تولکبش 000/35مرجان ـ  فروزان كدان مشتریران از میا

ه در کبشـ  000/500حدود  یپارس جنوب ینفت ۀید نفت خام قطر از الیتولاشد. ب یم برابر) 8(حدود  در روز
ـ نگرد ینفت كمشتر ۀین الید از ایران هنوز موفق به تولیه اک یحالاشد. درب یم روز ـ ده اسـت. تول ی د نفـت  ی

ـ ه تولک یحالدر ،اشدب یم ه در روزکبش 1500فاتح حدود  ـ نصرت كدان مشتریران از میخام ا د امـارات از  ی
  اشد.ب یم برابر) 53ش از یه در روز (بکبش 000/800ی نفت كدان مشترین میا

ه یهمسـا  يشورهاکران با ینفت و گاز ا شدة از منابع شناخته یر شد بخش اعظمکت به آنچه ذیبا عنا
ـ ه در حـال حاضـر سـرعت و م   کـ اشـد  ب یمـ  كت، قطر و امارات مشتریوکل عراق، عربستان، یاز قب زان ی
ـ شـتر از ا یار بین بسـ یادیـ ن میه از ایهمسا يشورهاکرداري ب هبهر سـرعت   ياشـد. عـدم برابـر   ب یمـ  رانی
ـ رفـتن سـهم ا   منزلۀ ازدست ه، بهیشور همساکران و یدر ا كاز منابع مشتررداري ب هبهر ـ ران از ای ن منـابع  ی

ـ ع نمایرا تسـر  كاز منابع مشـتر رداري ب هواند بهرت یی مران تنها در صورتیاست. ا ، یه از منـابع مـال  کـ د ی
  برخوردار گردد. یافک یزات و دانش فنیتجه

 یدسـت در بخـش باال ذاري گ هیارد دالر سرمایلیم 150صنعت نفت، حدود  براساس برنامۀ پنجم توسعۀ
ـ ن ایمه تأکاز است یشور مورد نکصنعت نفت  ـ    ذاري گـ  هیزان سـرما یـ ن می  یصـرفاً از محـل منـابع داخل

                                                        
1. multilateral horizontal drilling 
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 یخـارج اي ه هیم جذب سرمایتحر یط فعلیاست. در شرا یخارجذاري گ هیازمند سرماینبوده و نذیر پ ناکام
به  یلیتماا ه میتحر لیدل به یخارج ینفت ياه تشرکاز  ياریرو شده و بس روبه یالتکشور با مشکبه داخل 

در  یخـارج اي هـ  هیجـذب سـرما   ايه شرواز  یکیران در بخش نفت و گاز ندارند. یم با ایمستق يارکهم
ـ است. با توجه به تعدد م يد و جذاب قراردادیجد ايه شروشور استفاده از کصنعت نفت   كن مشـتر یادی

ـ از ارداري ب هبهر يد برایجد ايه شرواست  يران، ضرورینفت و گاز در ا گـردد.   ین نـوع منـابع طراحـ   ی
ـ  هع در بهـر یبـه تسـر   کمـ کضمن  هکشود  یطراحي ا هگون د بهیبا كن مشتریادیم يقراردادها از رداري ب

  ز فراهم گردد. ین نوع منابع نیاز ا یانتید صیان تولکنفت و گاز، ام كمنابع مشتر
تجربه  يو قرارداد یحقوقایی ه لح م قرن گذشته راهیو ن کی یخیر در بستر تارکالذ مسئلۀ فوق يبرا

از آن مؤثر  فادةن گام در استیاول یحقوقاي ه هیو رو اه تظرفین یا ياربردکح و یصح كه درکشده است 
م یداشته باش یخیتار/ین دانش حقوقیت قرارداد به ایریاز منظر مد یم تا با نگاهین پژوهش برآنیاست. در ا

  م.یردازپ یم شورک كن مشتریادیدر مازي س هپارچکیح آن، صرورت استفاده از ین و تشرییو پس از تب

  پژوهشناسی ش شو رو نهیشیپ
 يشـده و بـر مبنـا    یبررس لمللا نیحقوق بران از منظر ینفت و گاز ا كت مخازن مشتریوضع یدر پژوهش

ون سازش یسیمک ي، رأ1976ونان یه و یکن تریاژه ب يای، در1969شمال  يایدر يایصادره در قضا يآرا
ـ ، اختالف در1981ن در سال یجان ما رةیسلند در مورد جزین نروژ و ایب ـ  ییای ـ ین لیب ، 1982و تـونس   یب

در  يارکـ بـر هم  ینـوع  ه بـه کردد گ یم ، استنتاج1999ه تریمن و ارین یحل اختالف ب يوان داورید يرأ
و اده ز ي(قائـد  .شده است تأکیدجانبه  کرداري یب هو اجتناب از بهر كاز منابع نفت و گاز مشتررداري ب هبهر
 كمنبـع مشـتر   ۀشش عرضکا و کمخازن نفت در آالسازي س هپارچکی ی) در پژوهش1393، یزچید یلیخل

ه کـ هـد.  د یمـ  اهشکدر واحد را  اه هچا شش عرضۀکازي س هپارچکیه کشده است یري گ هجیو نت یبررس
گـر،  ید ی) در پژوهشـ 2012، یلی(بـا  .دیمان یي مریعرضه جلوگ یاهش منحنکبا  1يبردار بهره شین از بیا

 یبررسـ  لملـل ا نیج فارس از منظر حقوق بینفت و گاز در خل كن مشتریادیاز مرداري ب هبهر یم حقوقیرژ
ـ یبر منابع طب ها دولتت یمکحق حا لمللا نیه اگرچه حقوق بکنیو با توجه به اند ا هشد واقـع در فـالت    یع

 یحقـوق  ا چند دولت، خـأل ین دو یب كمشتر یعیت شناخته است. اما در خصوص منابع طبیرسم قاره را به
از وجـود   یکحـا  یحقـوق ن یتـر کو د لمللیا نیو مراجع ب ها دولته ین رویوجود دارد. با وجود ا یتوجه قابل

جانبـه   کیصورت  ها به ز آنارداري ب هربط، بهر يذ يها دولت يارکهم يبر مبنا یلکش یحقوق ةقاعد کی
گـر  ید یدر پژوهش )1390،یو جهان یرعباسی(م .ستیران نیا يه در جهت منافع اقتصادکرد یگ یم صورت

ا ه ایحقوق در 1982ون ینوانسک یبا بررس ییاید حدود درینفت و گاز و تحد كن مشتریادیاز مرداري ب هبهر
                                                        
1. over-exploitation 
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ـ شده و به ا یبررس لمللیا نیباي ه يو داور يدادگستر لمللیا نیوان بید ییقضا ۀیو رو ده یجـه رسـ  ین نتی
ـ و اجتناب از اقدامات  ها دولتن یب يارکن منابع همیاز ارداري ب هه اصل مطلوب در بهرکاست  جانبـه   کی
شورها کن یمنابع نفت و گاز واقع در ب یت حقوقیگر، پژوهشگر وضعید یدر پژوهش )1390، ی(جهان .است

ـ ون، مقـررات، رو ینوانسـ که با توجه بـه  کن است یدنبال پاسخ به ا و به ردهک یرا بررس و  ییقضـا اي هـ  هی
ان کـ بودن پاسخ، ام قائا شد. در صورت مثبت یرقابترداري ب ها بهریازت یت حیوان به ممنوعت یم ایآ يداور

) 1387ی،اشـان کروشن است؟ ( یافکبه قدر  يارکن همیا چارچوب ایآ يارکبه هم فعن يذ يهاشورکالزام 
وجود  لمللیا نیب یدفاع از ثبات توافقات نفت يبرا یا الزامی، آيقرارداداي ه همحوطازي س هپارچکی در مقالۀ

در  )2011(اومبـو،  . مختلف پرداخته شده است ییقضااي ه مستیدر س ياه شتال یلیتحل سۀیبه مقا ؟دارد
نفـت و گـاز در    يها دانیمازي س هپارچکیدانشگاه هوستون، با عنوان  یز حقوقکجامع توسط مر یپژوهش

 يقراردادهـا  ی، پژوهشـگران بـا بررسـ   یخصوص يو قراردادها یحقوق ملي ا هسیل مقایتحل ،ایسراسر دن
ـ ا يشور چـارچوب قـرارداد  کدر دوازده ازي س هپارچکی (اسـموس و   .نـد ا هردکـ  یرا بررسـ  امـه ن قتوافـ ن ی
 یز بررسـ یل نیسالت در برزـ  يپرازي س هپارچکی یقانوناي ه هبر جنبازي س هپارچکی امۀن قتواف )2006ور،یو

ـ یمازي س هپارچکی) 2010مر،ی(درمان و ملش .شده است  یسـتم حقـوق  یو عمـل در س  يدر تئـور  یدان نفت
ازي سـ  هپارچـ کیز به ین ي) پژوهشگر2011ت،ی(اسم .پرداخته استازي س هپارچکی یاالت متحد به بررسیا

  )2004 ي،وی(آم .گاز پرداخته است ر نفت ویذخا
مخازن نفت و گاز و راهکارهـاي حقـوقی آن   رداري ب هشده در بیش از یک و نیم قرن بهر روند پیموده

ـ      نبع حقوق که بنابر نظر برخی صاحبم نوانع هب قضـایی و  اي هـ  هنظران مشـتمل بـر قـانون، عـرف، روی
در ایـن پـژوهش    نفت و گاز قابلیت اتکا دارد.ة ) در حوز304، 1387 (کاتوزیان، حقوقی است،اي ه هاندیش

ـ ـ  کاربردي سعی شده است با رویکرد توصیفی ـ  هراهکـار مناسـب بهـر   ي ا هتحلیلی با روش کتابخان رداري ب
بیین گردد و چارچوب آن به صورت منسجم ت هیکپارچه برداري ب همخازن مشترك نفت و گاز و مفهوم بهر

  اختصار تعریف گردد.
ـ  هکشـور و بهـر  اي ه زهرچند هدف اصلی این نوشتار بر نیا مخـازن مشـترك نفـت و گـاز بـا      رداري ب

بودن ایاالت متحد در استخراج نفت، بـالتبع مراجـع حقـوقی آن     واسطه پیشگام ههمسایگان است، لیکن ب
با توجه به نظـام   ند.ا هقوقی مبتال به این صنعت مواجه گردیدکشور نیز زودتر از سایر کشورها با مسائل ح

حقوقی خصوصی حاکم در این کشور سیر تکاملی حل و فصل اختالفات حقوقی راهنمایی براي توافقـات  
زمینی تحت مالکیت کشورها به خارج از مرزها گسترش یافته ی گردیده است، جایی که منابع زیرلمللا نبی

شده ابتدا مروري اجمالی بر آنچه در ایـاالت متحـد گذشـته     ودهیحی از روند پیماست. لذا براي درك صح
 ردازیم.پ یم به بررسی موضوع لمللا نبی ۀاست داریم سپس در عرص
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  يساز پارچهکیمفهوم 
مشترك و هماهنگ منابع نفتـی مخـزن توسـط تمـامی صـاحبان حقـوق در       رداري ب هبهر ازي،س هیکپارچ

نفتی و گـازي در ایـاالت   اي ه نمیداازي س هیکپارچ ند.ا هروي میدان قرار گرفتمناطق مختلف است که بر 
متحد معمول است. جایی که مالکیت خصوصی منابع معدنی منجر به مالکیت قسمتی از نفت و گـاز یـک   

که مناطق خـود را در قبـال   (میدان مشترك شده است. به همین خاطر دها، صدها و هزاران مالک زمین 
شان (صاحبان پروانه، صاحبان منافع کـاري) در همـان مخـزن    یرندگانگ هاجاراند) و  ه اجاره دادهة مالکانبهر

ـ ح ةقاعد"مخزن براساس قانون مشترك رداري ب هبهرازي س همنافع دارند. بدون یکپارچ منجـر بـه    "ازتی
به ایـن صـورت کـه هـر مالـک       .رددگ یم و تولید رقابتی و متعاقب آن اتالف فیزیکی و اقتصادي حفاري
ش ا هتـر از همسـای   زمینی را با حفاري بیشتر و پمپاژ سـریع از منابع زیر "سهم منصفانه"د که نک یم تالش

بـه  ازي سـ  هقـوانین یکپارچـ   ةمنابع نفتی ایاالت متحد با تصـویب و اسـتفاد   1حفاظت نماید. براي صیانت
  جهان بدل شده است.ازي س هپایتخت یکپارچ
منابع نفتی الزم نبـود متـداول نبـوده     ۀبخاطر اینکه براي توسعازي س هاالت متحد، یکپارچخارج از ای

است. مالکیت منابع نفت و گاز در اکثر کشورها با حاکمیت است نه اشخاص خصوصـی و نهادهـا. وقتـی    
رکت در تولیـد  مشااي ه هامن قتوافند یا به ک یم ، پروانه صادر2هندهد ههنده یا پرواند هاجاز نوانع هبکشوري 

وسـیعی بـا   اي هـ  هود، قراردادها محوطـ ش یم این منابع وارد براي توسعۀ اه تشرکیا قراردادهاي مشابه با 
نگاري براي تعیـین   وه عوامل دولتی از مطالعات لرزهعال ههند. بد یم تار را پوششکصد هزار همقیاس چند

ـ  اسـتفاده  3گیر یا نفتناسی ش نزمی دادن یک ساختار کامل پوشش نظورم هبپروانه  محوطۀ نـد. لـذا   یمان یم
  ابد.ی یم پروانه بر روي مخزن مشترك کاهش اري رقابتی با رقباي مجاور دارندةاحتمال حف

  ایاالت متحد درازي س هپارچکی 
 ت معـروف یه به قاعده تبعکر گردد کذ االت متحدیدر ا یمعدن منابع بر تیکدر ابتدا ضرورت دارد نظام مال

  اشد.ب یم
 .بـود  خواهـد  باشـد،  هک یارتفاع ای یعمق هر سطح، در آنچه هر کمال ن،یزم کمال اصل، نیا ۀیپا بر
 را آن هک بود خواهد یسک مال ینفت استحصال شود، یمنته كمشتر مخزن کی به يحفار چنانچه ن،یبنابرا

از  نفت، بر تیکمال آن براساس هک ردک برقرار را ازتیح حقوق عمالً ماتیتصم لیقب نیا .است ردهک دیتول
 تشافکا هکنمود  تصور وانت یم یآسان به ي،ا هنیشیپ نیچن با .ودش یم حاصل آن بر یعمل تصرف و استخراج

 مرز طرف دو در منبع واقع کی يرو يحفار در یمانیپش چیه آن در هک بوده رقابت دانیم نوع کی نفت،

 )1387، یاشانک(. داشت نخواهد وجود نکمم زمانرین ت عیسر در آن از دیتول و یکمل ای ياستجار نیزم
                                                        
1. conserve 2. licensor 
 

3. trap 
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ـ تول ییقضـا اي هـ  هدر حـوز  يموضوع دعو 1920 صنعت نفت تا دهۀ ییابتدا يده از روزهاین پدیا د مـواد  ی
 را طلـب  اهـ  هدادگات یحماند ا هه متصور بودند تحت سرقت قرار گرفتک ینیکبود. مال امریکااالت متحد یدر ا ینفت
قـانون  "ه به کد. ینکتساب کا ید شما هم از مواد استخراجیوانت یم ه تاکدند ش یم رو هه روبین توصیردند؛ با اک یم

ـ عل 1برنـارد  يعنـوان نمونـه در دعـو    . بـه ز مشهود استین ییقضااي ه هیه آن در روکد یمشهور گرد "حیازت ه ی
را ش ا یتیکمجـاور مـرز مـال    ياهـ  هچاد از یت خواستار توقف تولکاز شر خواهان 2مونونگاهال یعیت گاز طبکشر

ن یسر است عمل بـه همـ  یخواهان م يه براک یان نمود تنها غرامتیرد و بکن خواسته را رد یخواسته بود. دادگاه ا
نباشد، امـا   یخوب یلین است قانون خکن ممیا«نشان ساخت ). دادگاه خاطریرقابت يورود به حفار( صورت است

  )2012(توانسند وگالت،  ». ندا هردکرا ارائه ن يترگذار مورد به و نه قانونا ه هنه دادگا
 

  
 )2011ت ی(اسم 1861 کیل گریدر او يحفار .1 ۀینما

  
 )2011ت ی(اسم 1901آنجلس  در لس يحفار .2 ۀینما

                                                        
1. Bernard 2. monongahela natural gas co. 
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 در .اشـد ب یمـ  معمـول  اسـت،  يرعـاد یغ هک حال نیع در ،یحقوق ةقاعد کی عنوان به ازتیح قاعدة

 هر از استفاده و آن داشتند خالص ياجرا به يادیز شیگرا اه هدادگا ازت،یح قاعدة اعمال ۀیاولاي ه هدور

 صورت در و انستندد یم مجاز کمال ای جرمستأ توسطي ا هاجار نیزم ای کمل در ازتیح يبرا راي ا هلیوس

 قاعـده  ياجـرا  نفـع  بهننده ک تازیح و هدف قصد یافکالبدشک از گانیهمسا يبرا التکمش یبرخ جادیا

 .شد برقرارایی ه تیمحدود ن قاعدهیا اعمال يبرا زمان گذشت با اما ردند،ک یم يخوددار

 ازتیح قاعدةاي ه تیمحدود

ـ امـا در عمـل ا   ،ه گـردد یور تخل ارا و بهرهکصورت  هه مخزن بکن بود یازت بر ایچه قانون حاگر ن اتفـاق  ی
ه کن واداشت یان را به اکمال د ویگردا ه هنیش هزیمنجر به افزا یرقابت يس گذاشت. حفارکفتاد و اثر عین

منجـر بـه    یرقـابت  يگـر حفـار  ید داشته باشند. ازطـرف  يبودن حفار يتجار در خصوص يمجدد یبررس
  هد.د یم اهشکافت از مخزن را یب بازیاهش فشار مخزن شده و ضرک

ـ موقع يهـا  نیازمنـدي ر ینمودند نظ ین حفاظتیشروع به وضع قوان ها دولت الت مطروحهکرفع مش يبرا ت ی
و  1ادغـام  یم قـانون یمفـاه  ها دولت .مودن یم ا اجاره مشخصی كرا از مرز بلو اه هچان یب ه حداقل فاصلۀک اه هچا
  )2010مر، یدرمان و ملش(افت مخزن توسعه دادند. یب بازیش ضریافزا يرا برا 2يپارچه سازکی

 گاز و نفت ۀنیزم درکه  بود یعیطب و فتر یم لیتعد به رو آب، نۀیزم قبل در ها مدت از ازتیحة قاعد

 شـده  رفتهیپذ اه هدادگا توسط ازتیح قاعدة به عمل يابتدا در برخالف آنچه .دهد رخ تیوضع نیهم زین

 از اسـتفاده  (ماننـد  نفت افتیباز اتیعمل يثرسازکحدا يبرا یعیرطبیغ لیو وسا ابزار از استفاده یعنی ،بود

 .ندانسـتند  ازتیح قاعدةاي ه تیحما مشمول رارداري ب هبهر نوع نیا اه هدادگا ثرک) ا...و انفجار جادیا آب،
 حفر با هیهمسا ببندد و را خود چاه درب کمال آن از پس و باشد شده شفک يگاز هک يموارد در نیهمچن

 قیتزر چاه به نفت دیش تولیافزا يبرا هک يگاز ای میگفت هک يگاز استحصال به اقدام خود، کمل در چاه
ـ حقاعـدة   هک یتیسئولم یب سپر از و دینما تیکمال اعمال ،یاستحصال گاز بر واندت ینم ند،کب شده  در ازتی

ـ  با فدرال درسطح چه و االتیا سطح در چه ازتیح ةقاعد درهرحال ند.ک استفاده ذارد،گ یم او اریاخت  کی
  )1387، یاشانک( .دیگرد لیتعد ریز شرح مقررات به سلسله

  وستهیپ هم به ای مرتبط حقوق

، يانـرژ  وفـور  در یعمـوم  يسـودمند  خـاطر  بـه  گاز و نفت منابع توسعۀ بیترغ و قیتشو با ازتیح ةقاعد

                                                        
1. pooling 2. unitization 
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ـ حما مـورد  هـدف،  آن بـا  ناسازگار یتیفعال هر لذا بود؛ شده رفتهیپذ ـ گ ینمـ  قـرار  ازتیـ ح قاعـدة  تی رد. ی
ـ تول يبرا ،ینفت ساختار دیتول تیقابل به یباالتم یب هک گونه همان  رد،کـ خواهـد   وارد خسـارت  گـران ید دی

 هک اردد یم مقرر مرتبط حقوق واقع در .آورد خواهد به بار تیمسئول مسرفانه، و مخرب دیتول يها کینکت
 از گـاز  و نفـت  دیتول يبرا عادالنه شانس به نسبت یحق يدارا اساساً ،كمشتر منبع در یمعدن کمال هر

  اشد.ب یم خود دارد، در هک ریذخا از یتیمک از برداشت قابل مقدار با متناسب نشیرزمیز ریذخا

 یحفاظت موضوعۀ قواعد

 مرتفع را ازتیح ةقاعد یعمل االتکسته اشیشا طور به بود نتوانسته ازتیح ةقاعد يبرا شده گفته تیمحدود

  شد. دانسته الزم گاز و ارزش نفت با منابع از یحفاظت مقررات وضع جهینت در ند،ک
ـ  ازر ت هنیپرهز یلیخ ارک نیا چون ،بود خواهد بار خسارت ياقتصاد نظر از روند نیا ـ  اسـت  یوقت  هک
 تـا  ردک خواهد احساس اجبار یکمال هر وند،ش یم يحفار اه هچا گونه نیا هک یوقت است. يضرور يحفار

ـ استحصـال نما  گانشیهمسـا  از قبل را مخزن و ردهک یاتیعمل زودتر هرچه را ها آن ـ ی  يبـرا  نید. همچن
 احتماالً مخزن از یاضاف دیوتاه، تولک دورة کی در سود ۀیحاش يثرسازکحدا و يحفاراي ه هنیهز پوشش

 با افت،ی یم شیافزار ت مآرا دیتول با هک و گاز نفت از یینها افتیباز درازمدت، در هک شد خواهد آن به منجر

 موجـب  آب،اي هـ  هحفـر  يسـو  به گاز و نفت یعیگسترش طب .ابدی اهشک معمول حد از يشتریب درصد

 یاضـاف  دیتول عالوه اند، بهم یم یباق مخزن ساختار لک نفت در نیشتریب هکچرا شد؛ خواهد آن هدررفتن
 بـود،  شـده  گرفته نظر در آن فروش يبرا دیتول يابتدا در آنچه از گاز را و نفت متیق احتماالً گاز و نفت

ـ ا بـا  و نـد یفزاا یم دیتول بر ا،ه هنیهز پوشش يبرا نندگانکدیتول مت،یاهش قک با آورد. خواهدر ت نییپا  نی
 ياهـ  هچـا  اقدامات، نیا همۀ جۀینت ابد.ی یم شیافزا مسرفانه و دیزااي ه هد استفادیردت یب وب،یمع لکیس
ـ ز در نفـت  ماندن یباق و رجامف یب يها يگذار هیسرما اره رهاشده،ک مهین ب یضـر  سـقوط  علـت  بـه  نیرزمی

 يها دولت د،ش یم ظاهر ازتیح ةقاعد شرط و دیق یب ياجرا التکمش هک گونه همان .بود خواهدري و هبهر
 فرونشاندن يبرا یانتظام اقتدارات اعمال با گاز و نفت از حفاظت حقوق توسعۀ منظور به را یاقدامات یالتیا

   همان)( .ردندک آغاز ازتیح ةقاعد سرباراي ه هنیهز
گفته بـر   شیالت پکمهار مش يبرا امریکا ياه هدادگاه توسط قانونگذار و کر کالذ فوق يها محدودیت

ـ  يآقـا  سـالۀ  سـت یب ياهـ  شتـال بـا   ییم نهـا یازت اعمال شد. اما به تصـم یح قاعدة ب یو تصـو  یدوهرت
ـ ن ایب قوانیو پس از آن تصو امریکا يدر سطح فدرال در مرجع قانونگذار ياجبارازي س هپارچکی در  یالتی
  )275 ،1393، یاشانک( .ن خصوص به ثمر نشستیا
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 )2011السکا (اسمیت برداري یکپارچۀ میدان نفتی پرودهوبی، آ بهره .3 نمایۀ

  نیبر طرفازي س هپارچکیات تأثیر
ـ   تـأثیر   صـورت مختصـر   ه و تحلیـل نمـاییم. بخـش پـیش رو بـه     قبل از اینکه چارچوب قـانونی را تجزی

ایاالت متحد و بعـد از آن صـفحات،   ماید. ابتدا در ن یم گیرنده بیان و اجاره هندهد هاجاررا بر ازي س هیکپارچ
اشـد: بـا بخـش    ب یمـ  رد. در هر دو سـناریو مفهـوم یکسـان   یگ یم قرار یخارج از ایاالت متحد مورد بررس

ود. شـ  یم رفتاري ا هیک واحد منفرد براي مقاصد توسع نوانع هبیک مخزن است  شده که معموالً یکپارچه
ل یواحـد تبـد  رداري ب هواحد با یک بهر یک اجاره یا پروانۀ مجزا بهاي ه هاست که اجاره و پرواني ا هگون هب

ـ  هبهـر  امـۀ ن قتوافـ شده، در حدود اختیاري کـه توسـط    مدیریت توسعۀ میدان معین شده که براي رداري ب
  .ودر یم ارک هدارادن در یکپارچگی اعطا شده است ب و پروانهننده ک همدیریت مرکب از اجار یکپارچه و کمیتۀ

  متحددر داخل ایاالت 
ود. شـ  یمـ  شـده امضـا   یدان یکپارچـه در یک م امهن قتوافدر ایاالت متحد با ساختار مالکیت خصوصی، دو 

(صـاحبان   یرنـدگان گ هاجـار مالکانـه) و   (صاحبان حقوق بهرة هندگاند هاجاریکپارچگی که بین  ۀامن قتواف
کـه فقـط    (UOA)ه یکپارچاري ردب هبهر امۀن قتوافود. و ش یم حقوق کار) براي ایجاد واحد یکپارچه امضا

بـه   UOAود. در بسـیاري از جهـات   شـ  یم کردن عملیات واقعی واحد امضا براي ادارهنندگان ک هبین اجار
و  یرنـدگان گ هاجـار طـور معمـول توسـط     اشد. کـه بـه  ب یم شبیه (JOA)  مشتركرداري ب هبهر امۀن قتواف

یک پروانه یا اجـاره مشـخص دارنـد.     را در صورت مشترك مالکیت بخشی از منافع دهندگانی که به پروانه
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ـ  هبهـر اي ه هامن قتوافیکپارچگی و اي ه هامن قتوافمدلی از  امریکانفت  مؤسسۀ ـ واحـد را  رداري ب  نـوان ع هب
 صورت گسترده در صـنعت اسـتفاده   همبنایی از بسیاري از توافقات در ایاالت متحد منتشر کرده است که ب

هاسـت   الحضات خاصی را اضافه نمایند یا تغییراتـی را کـه مناسـب آن   چه طرفین آزادند تا مود. اگرش یم
ایجاد نمایند. تغییرات نباید الزامات قانونی و مقرراتی کمیسیون حفاظـت منـابع طبیعـی ایـاالت متحـد را      

  گردد. تأییدباید توسط کمیسیون  امهن قتوافمحقق ننمایند در این صورت 
وند: ش یم ي حفاظت منابع طبیعی به دو دلیل ثبتاه نکمیسیودر ازي س هیکپارچاي ه هامن قتوافتقریباً 

مالکانـه و   ةصـاحبان بهـر   يگاهی نیاز به استمداد دولت براي اجبـار مالکـان، هـر دو    هندگاند هاجاراول 
کمیسـیون حفاظـت منـابع طبیعـی      تأییـد اشند. دوم، ب یم صاحبان منافع کاري جهت ورود به یکپارچگی

شان قوانین ضـد تراسـت را نقـض کـرده      ا از این ادعا که فعالیت مشارکتیمعموالً مشارکت یکپارچگی ر
  ماید.ن یم است محافظت

 بعـد از اکتشـاف میـدان و تولیـد اولیـه صـورت       اه لساا ه يساز ، بسیاري از یکپارچهدر ایاالت متحد
افزایی میـدان بـا تزریـق آب یـا سـایر      یاز باشد بازیافت ثانویـه بـا فشـار   ني ا هذیرد. وقتی تولید اضافپ یم

تحـت مالکیـت   اي هـ  نهوبی در زمین نفتی پرودهایی نظیر میدایرد (هرچند استثناگ یم ها صورت تکنیک
ترین میدان نفتی ایـاالت متحـد اسـت وجـود دارد کـه قبـل از شـروع         در آالسکا که بزرگ ایاالت متحد

میدان با مقررات کمیسیون حفاظـت منـابع طبیعـی     ادارة تولید، ۀاولی ۀچه شد.) در مرحلیکپاررداري ب هبهر
 1متنوعی از قوانین حفاظت از منـابع طبیعـی نظیـر دارایـی مشـترك      واسطۀ بازة هردد. بگ یم دولت تنظیم

  نفت. ـ آبنفت یا ـ  بودن و ماکزیمم نسبت گاز ، دستورات بدون مشعل2تقسیم به نسبت
فتد و تمام صاحبان ینم بخشی اینکه اتالف فیزیکی نفت اتفاق حفاظت از منابع طبیعی اطمینانین قوان

ـ   نـوان ع هبماید. ن یم جادیند، ایمان یم افتیمنصفانه از تولید مخزن در یمنافع سهم عـدم   واسـطۀ  همثـال ب
کـه نـرخ    ودش یم توافق براي یکپارچگی کل میدان و تشکیل واحدهاي جزئی در کل میدان تخمین زده

  ابد.یدرصد کاهش  39درصد به  44جا را از بازیابی نفت در
ـ   اي ه ندر زمی قـوانینی کـه    واسـطۀ  هفدرال در خشکی ایاالت متحد، یکپارچگی زودهنگـام گـاهی ب

  ذیرد. پ یم مرد صورتش یم تشکیل و واحدهاي اکتشافی را مجاز
ري دارند که به کمیسیون حفاظت منـابع  اجباازي س هن یکپارچ، شأهاي ایاالت متحد تقریباً تمام ایالت

 ةشدتأییداي ه هو شنیدا ه هدید بر پایۀشدن به واحد  د تا مالکان ناراضی را براي ملحقهد یم طبیعی اختیار
ـ بایـد ابتـدا   ازي س هقبل از کمیسیون اجبار نماید. اگرچه، طرفداران یکپارچ اکثریـت   امـۀ داوطلبانـۀ  ن قتواف

نـد.  ینما يآور شدن به فرایند اجبار، جمع لکانه و منافع کار) قبل از متوسلصاحبان منافع را (هر دو بهره ما
 یرا همچنان به اقـدام ازي س هن امریکپارچیداوطلبانه نیاز دارند که ا امهن قتوافبه درصد باالیی از ا ه تایال

  ل نموده است.یاگر چه نه غیر ممکن، دشوار تبد
                                                        
1. pooling 2. prorating 
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 فـرد شـبیه   هبمنحصـر  ايهـ  یویژگـ ی البته بـا  لمللا نبیات فراساحلی ایاالت متحد به تجربیات بیتجر
بسـیار  اي هـ  همنطقـی پـروژ   وند تـا توسـعۀ  ش یم توسعه، یکپارچه گاهی در مرحلۀا ه هنندک هاشد. اجارب یم

 مجزا و خط لولـۀ راساحلی که سکوهاي دو بلوك ف مجزاي ۀد. معموالً توسعنسازذیر پ ناکقیمت را ام گران
 1ماید. بخش خدمات مدیریت معدنین یم هنگفت و زیادي را طلبي ا هسرمایاي ه هواهد، هزینخ یم مجزا

فـدرال را  اي ه ننفت و گاز فراساحلی در زمی کردن توسعۀ اختیار تنظیم و اداره ایاالت متحد 2شورکوزارت 
ـ  زداوطلبانه را مجاازي س هدارد. خدمات مدیریت معدنی، یکپارچ گونـه   امـا در جـایی کـه ایـن     ،ماردشـ  یم

 کردن از حقوق مرتبط نیاز باشد ف، حفاظت منابع طبیعی یا محافظتبراي جلوگیري از اتالازي س هیکپارچ
اي هـ  كنماید. واحدها در فراساحل ایاالت متحد ممکن اسـت شـامل بلـو   ازي س هواند الزام به یکپارچت یم

 سیسـات معمـول را اجـازه   متفاوت باشند که اسـتفاده از تأ اي ه هنندک هبسیاري با مالکیت خصوصی با اجار
ذرد گ یم که از مرزهاي اجاره یو تولید براي هر مخزنا ه ههد. نواحی مشارکت بعداً براي تسهیم هزیند یم

  ود.ش یم ایجاد
در ننـده  ک ه، اجـار هندهد هاجارات زیر را بر روي حقوق وظایف تأثیرازي س هند، یکپارچیپس از اتمام فرا

 ایاالت متحد دارد:
ه کـ نیل واحد را صـرف نظـر از ا  کد یاز تول يانه درصدکمال و صاحبان منافع بهرةننده ک ههر اجار. 1
ـ تزر ياهـ  هچـا  يفقط برا ینیارد. لذا اگر زمد یم افتیدرند ا هجا واقع شدکدر  اه هچا ق آب اسـتفاده  ی

ـ از تولي ا هسهم منصـفان ن وجود یآن نباشد با ا يبر رو يدیتول ياه هچاشود و   افـت ید واحـد را در ی
ـ  هبهـر اي هـ  هنیباشد تا هز یافک یمکد از لحاظ یه تولک یتا زمانا ه هارد. اجارد یم را پـس از  رداري ب

 اند.م یی مباقمؤثر  دینما یابیانه بازکمالاي ه هپرداخت بهر
 نظورم هب یدان از منظر مهندسیت در میموقعرین ت ددر سودمن اه هچا ییجانما يبردار واحد برا . بهره2
ـ یدستورات حفاظـت از منـابع طب   ياریآزاد است و بس ،ردن منافعک ممیزکما ـ نظ یع ان چـاه و  کـ ر می

 ات واحد آسان است. یعمل يم به نسبت برایتقس

  در خارج از ایاالت متحدازي س هپارچکیل به یش تمایل افزایدال
خاطر دالیل متعدد افـزایش یافتـه    هگذشته ب در سه دهۀ در خارج از ایاالت متحدازي س هتمایل به یکپارچ

نفت در خاورمیانه بـر علیـه    ةنندک دي تولیها دولتکه توسط  1973است. اول تحریم نفتی اوپک در سال 
ي غربـی و  ها دولتنفت منجر به افزایش سریع قیمت نفت شد و  ةنندک دبسیاري از کشورهاي صنعتی وار

بخشی به منابع واردات نفت بودند. اکتشاف بـا شـتاب در    وجوي تنوع ستشان در ج ي چندملیتیاه تشرک
ي جدیـدي بـه   اهـ  تشرکفریقا پیگیري شد و و ا امریکابسیاري از نقاط جهان نظیر دریاي شمال، جنوب 

                                                        
1. minerals management service division   2. department of interior 
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طوالنی بر بازار جهانی داشتند رقابت نماینـد.   ي اصلی نفتی که سلطۀاه تشرکی وارد تا با لمللا نمیدان بی
تـر   رنـگ  کـم  1990و  1980 ۀمیزبان در دهاي ه تعالوه انحصار دولتی بر روي اکتشاف و تولید در دول هب

هـاي   ، بلـوك اهـ  لسـا منابع شدند. دوم، پس از  تري با موفقیت وارد و درگیر توسعۀگردید. لذا رقباي بیش
ـ ها دولتتر شد و  ي میزبان کوچکها دولتشده توسط اکتشافی اعطا کـردن   مـاکزیمم  دنبـال  هي میزبان ب

تر مخازن بودند (که با این امر تعداد  سریع ي قرارداد و توسعۀدرآمدها از طریق تعداد بیشتري پاداش امضا
هاي موجـود نیـز    شده از بلوك پوشی چشماي ه هسوم، محوط .د)یگردر ت لمخازن کمتر در هر بلوك محتم

 ن از مرزهـاي بـین دو یـا چنـد کشـور     تر شد. برخی از ایـن مخـاز   هاي کوچک باعث افزایش تعداد بلوك
کـه بـاالترین پتانسـیل بـراي      يجدیـد اي هـ  هجبه نوانع هبعالوه چون مناطق فراساحلی  هذشتند. بگ یم

شـده   ه مرزهاي تعریفکا ه هبه این محوطا ه هصاحبان پروان يارک ن عظیم مطرح شد حوزةیاکتشاف میاد
منابع نفتی بین دارندگان پروانه  ۀبه دالیل فوق توسعجا شد. با توجه  هي رقیب نداشتند جابها دولتتوسط 

 کار رقابتی اهمیت جهانی بزرگـی یافتـه اسـت.   ازوو کشورهاي مختلف از طریق همکاري در مقایسه با س
  )2006ور، ی(اسموس و و

  م مشابهیو مفاهازي س هپارچکیانواع ندي ب میتقس
مشترك و هماهنگ یک میدان نفتی یا گـازي توسـط   رداري ب هبهر ازي،س هر شد یکپارچکه ذک گونه همان

 اشد.ب یم ي مختلف میدان یا میادیناه شبخصاحبان حقوق در 
 ةخارج از ایاالت متحد، هر کشور صاحب انحصار و الیسنسور منابع نفتی بوده و سهمی از تولید، بهـر 

ارد. لـذا  د یمـ  شـده را دریافـت   دادهراردادي از تمام مناطق تحت پروانۀ و سایر مزایاي ق ها مالیاتمالکانه، 
تحـت اختیـار دیگـري اسـتخراج نمایـد.       ۀقانون استثمار از محوط واسطۀ هبي ا هممکن است صاحب پروان

(مگر در شرایطی که مخزن بـه خـارج از مرزهـاي ملـی      ،ودش ینم کشور خود از این نوع استخراج متضرر
  .گسترش یافته باشد)

میادین نفت و ازي س همشوق یکپارچ يصورت اقتصاد به ایاالت متحدي خارج از ها دولت این با وجود
هـاي سـطحی بـراي     سـاخت ود و زیرشـ  یمـ  ي غیرضروري منجراه هچااشند. حفاري رقابتی به ب ینم گاز

بـاالتر نهایتـاً بـه    اي ه ههزین "اتالف اقتصادي"ردد. گ یم نصبا ه هگیرند ةبین اجاز 1جلوگیري از ریزش
در کـه  ، چراودشـ  یمـ  هنگام میـدان منجـر  واسطۀ تخلیۀ زود هرندگان پروانه و گاز باتالف فیزیکی نفت دا

اشـد. هـر دو اتـالف اقتصـادي و فیزیکـی اثـرات اقتصـادي        ب ینمـ  آورمراحل بعدي از لحاظ تجاري سود
  مستقیمی بر روي کشور صاحب مخزن دارد. 

                                                        
1. drainage 
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  تولید یکپارچه منحصراً در یک کشور
هـد، مخـزن فراتـر از مرزهـاي کشـور گسـترش       د یم داخل یک کشور رخ که تماماً دري ا هتولید یکپارچ

ـ اي ه هاما فراتر مرزهاي محوط ،نداشته مختلـف گسـترش   اي هـ  هپروانه مختلف معموالً با دارندگان پروان
ه مخزن در ک يشورک(در صورت وجود)  ين و مقررات و شروط قراردادیپارچه با قوانکید ییافته است. تول

  ردد. گ یم ادارهآن واقع شده است 

  يفرامرز پارچۀکید یتول
ـ ود. اشـ  یم ه مرز نامحدود دارند اطالقک ییشورهاکشتر یا بیه در دو ک یاز مخزني ا هپارچکید یبه تول ن ی

  )2006ور، یازند. (اسموس و وس یم ریپروانه را درگ شتر دارندةیا بیطور نمونه دو  پارچه بهکید ینوع تول
شـف  ک 1971ا و نروژ در سال یتانیشور برکن دو یشمال ب يایدر 1گیفر يدان گازیعنوان نمونه، م به

ـ تانیبردار طرف بر بهره و 2ت الفکشر يبردار طرف نروژ د. بهرهیگرد ت توتـال در اواخـر سـال    کشـر  ییای
 يافـت و در جـوال  یبـرداران ادامـه    ن بهـره یرات بکردند. مذاکامضا ازي س هپارچکی شیپ امۀن قتواف 1971
ذاري گـ  هصـح  1974ا و نروژ در سال یتانیبر يها دولتامضا شد و توسط ازي س هپارچکی امۀن قتواف 1973

ـ بـه پا  2004ان سال یشروع و در پا 1977استخراج در اواخر  .دیگرد  )2012گالـت  و (توانسـند  .دیان رسـ ی
   .استازي س هپارچکین نوع یگر اید يها ز از مثالیا نیتانیهلند و بر نیب 3دان مرخامیم

    يفرامرز پارچۀکید یتول ايه یویژگ
 اشد.ب یم ازیرفته باشد نیتشاف صورت پذکه اکبار کیفقط  يفرامرز پارچۀکید یبه تول. 1
 ود.ش یم فیدان تعریا میمخزن  اندازة پارچه بهکید یتحت توافق تولۀ یناح. 2
ـ م نـۀ یبه بـه توسـعۀ   هک يگر بر مواردیدکی) با لمللیا نیگر توافقات بیا دینامه  مانیبا پ(شور کدو . 3  دانی
ـ یمثـال مالحظـات ا   نوانع هباشند (ب یم اشد هماهنگب یم ـ هر یتیمکامـا حقـوق حـا    ،)یمن در درون  کی

 اند.م یم شان پابرجایمرزها
ـ  هبهـر  ۀامن قتوافمنفرد و  ۀتوسع شور برنامۀکدر هر رداري ب هبهر . صاحبان پروانۀ4 ـ واحـد را ته رداري ب  هی
 ردد.گ یم ولکشور موکب دو یه به تصوکند یمان یم
ود) از نفـت  ش یم دهیت نامکتور مشارکه فاک( یسهم نسبت يصاحبان پروانه بر مبنا نۀید و هزیسهم تول. 5

و  هـا  مالیاتي ا هپروان اشد. هر دارندةب یي مدیسات تولیستأ یکیزیت فیمرتبط، فارغ از موقع يو گاز در جا
خودش  يقرارداد ۀید از ناحیه سهم واحدش از تولکنیمانند اط قرارداد خودش یانه را مطابق شراکمال بهرة

 د. یمان یم د شده است، پرداختیتول
 ارند.د یم را برقرار ین و شروط مالیمجزا از قوان ۀدو دست یچارچوب قانون. 6

                                                        
1. frigg 2. elf 
 

3. markham 
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  منطقه كمشتر توسعۀ يبرا كمشتر توافق توسعۀ
ـ جغرافۀ منطقـ  کرا در ی یمنابع نفت كمشتر ه توسعۀکشورهاست کن یب یتوافق ه مـورد مناقشـه   کـ  ییای

  مارد.ش یم ا بوده است) مجازیاست ( یتیمکحا
کـه در   (JDZ)مشترك  ۀتوسع ۀمنطق نوانع هبرا  ی، محیطی جغرافیای(JDA) كمشتر توافق توسعۀ 

رغم مناقشـات حـاکمیتی و بـدون محـدودیت      . علیردب یم کار هفتد را بیم همکارانه نفتی اتفاق آن توسعۀ
نفتـی، مخصوصـاً در    ۀ همکارانـۀ بـراي توسـع   JDAحاکمیتی. خصوصیات  يبین دو یا چند قلمرومرزي 
  ود:ش یم فرامرزي شامل موارد زیرازي س هبا یکپارچ تقابل

1 .JDA تـر از مخـزن یـا میـدان      ند که عموماً بسیار وسیعک یم قضایی را مشخص از مناقشۀي ا همحوط
 اختصاصی است.

2 .JDA مین منظـور تـأ   . بـه یـرد گ یمـ  فتد شکلز اینکه هرگونه اکتشافی اتفاق بیپیش اآل  صورت ایده به
با ثبات براي دارندگان پروانه تا اکتشاف و توسـعه را در دسـت بگیرنـد.     همکارانۀذاري گ همحیط سرمای

 .آل وجود داشته باشد) در این ایدهایی ههرچند ممکن است استثنا(
مقرارت نفتـی و مقتضـیات رژیـم     ۀگیرند که اختیار توسع کار می همنفردي را ب بدنۀ JDAطور عادي،  به. 3

 قضایی دارد. يبراي مدیریت قلمرو مالی خودش را
ید بین کشورها و نمایندگان دارندگان پروانـه  آ یم ستد هبکه از اکتشافات آینده ایی ه يمنافع و باالسر. 4

 .)50-50نه همیشه بر مبناي معموالً، اما (ود ش یم شده تسهیم ها بر مبناي پیش تعیین آن
کشـور دیگـر عبـور     شدة و مرز تعریف JDZاین امر ممکن است که مخزنی باشد که از مرزهاي بین 

و  JDZت مسـئول اداره  یفرامـرزي بـین شخصـ   ازي سـ  هیکپارچـ  امهن قتوافواند موضوع ت یم کند. مخزن
  )2006ور، ی(اسموس و و .کشوري که حقوق حاکمیتی بر روي بخش دیگر مخزن دارد قرار گیرد

  سازي چارچوب قانونی یکپارچه
وقتی مخزن در مرزهاي دو یا بیشتر کشور گسـترش یافتـه باشـد در چـارچوب     ازي س هی یکپارچلمللا نطور بی به

  سند:ر یم نظر شرح زیر به بها ه هشده نباشد. الی شده باشد یا تعیین ، چه مرزها تعیینفتدیم اتفاق یحقوق چند الیۀ
 .لمللا نو عرف بیا ه ن، کنوانسیولمللا نبیاي ه همعاهد حقوق و .1
 مالحظـۀ  طور قابـل  هو دارندگان پروانه، ب ها دولتحقوق و مقررات ملی دولت میزبان و قراردادهاي بین  .2

پروانه، امتیاز یا مشارکت در تولید). در برخـی  اي ه هامن قتوافتوسعه (نظیر  مجازشمارندةاي ه هامن قتواف
 دولت میزبان اجبار قانونی دارد. يقراردادهاکشورها 

بـرداري،   ۀ بهرهامن قتوافهاي ثالث داراي منافع نظیر  قراردادهاي خصوصی بین دارندگان پروانه و طرف .3
 .و قراردادهاي فروش تولید 1زمین ةاکتساب یا اجاراي ه هنام توافق

                                                        
1. frmout 
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  نیبر طرفازي س هپارچکیات تأثیر
  االت متحدیخارج از ا

ـ شـد و در ا  یبررسـ  االت متحدین در ایبر طرفازي س هپارچکیات تأثیرقبل  ياه شبخدر  ـ ن بخـش ا ی ن ی
ـ ردد. اصول مشابه در تجربگ یی مبررس االت متحدیات در خارج از اتأثیر ـ ی ـ قابل لمللـی ا نیات ب  اربردکـ ت ی

نـد  یمان یم امضا راازي س هپارچکی امهن قتوافها معموالً  وند، آنش یم پارچهکیشتر یا بیدو گروه  یدارند؛ وقت
ـ گرفتـه و تعر  بردان را دریم ه تمام گسترةکاشد ب یم كمشتررداري ب هبهر یعال ۀامن قتوافه در اصل ک  فی
ـ زبـان با یشور مکد. عموماً نیمان یم دان چگونه اقدامیم كمشتر ۀتوسع دربارةنندگان ک هه اجارکند ک یم د ی

سـانس،  یلاي ه هامن قتوافر را تحت یاثرات زازي س هپارچکید. ینما تأییدرا ازي س هپارچکی امۀن قتوافط یشرا
  د دارد.یت در تولکا مشاری يازیامت
 ابد.ی یم صیتخص كبه هر بلوا ه هنید و هزیاز تولي ا هپارچکیسهم . 1
د یوند با استفاده از سهم تولش یم محاسبه كبلو ۀیانه بر پاکمال نه، نفت سود و بهرةیافت هزیعموماً، باز. 2

هـا هنـوز    كاز بلـو  یکـ ی ه پروانـۀ ک ییجاا ه هنمون ی. در برخكافته به هر بلوی صیتخصاي ه هنیو هز
با پرداخت به دارندگان پروانـه از  ازي س هپارچکینفت است.  یت ملکار شریا تماماً در اختیض نشده یتفو

و  1سـود نفـت  اي هـ  مینه و تقسـ یهز یابیه بازکود، ش یم انجام كهر دو بلو يبرا يگرید كحقوق بلو
 كدارندگان پروانه بلو يبرا امهن قتوافشده تحت  توافقاي ه خو نرا ه میه از تقسکانه کمال بهرةاي ه خنر

 د.یمان یم تفاوت یاصل
خواهد ماند، اما از سـهم تولیـد و    یباشند، همچنان محصور باق 2مالیات، اگر توسط بلوك محصور شده. 3

 .ودش یم همچنان استفادها ه همنظور تعیین درآمد و هزین بهشده به هر بلوك  داده اختصاصاي ه ههزین
 .محاسبه شود بلوك اساس یکبر همچنان داخلی عرضۀ تعهدات. 4
 .رددگ یم بلوك همچنان اعمال براساس باقیمانده کار تعهدات هرگونه حداقل. 5

 یپول، مبالغ تر بزرگ انداز چشم معموالًازي س هپارچکی امۀن قتواف هکنیدلیل ا به ایاالت متحد در خارج از
صـورت   به ازي،س هپارچکی است، یک میدان اولیۀ توسعۀ در مراحلازي س هپارچکی بیشتري را دربر گرفته و

  ود:ش یي مریگیشرح زیر است پ بهه کي ا همرحل سه
 قبـل از طور کلـی   و به مشترك یک مخزن ارزیابییا [ کشف در زمانه ک(ازي س هپارچکی قبل از توافق. 1

 .رد)یذپ یم صورت ]بودن تجارياعالم 
 .شده) همزمان با برنامۀ توسعۀ توافق (معموالًازي س هپارچکیتوافق . 2
ه کـ  یهنگـام مشـخص شـده)   ازي سـ  هپارچـ کیتوافق  ه درک گونه همان( مشارکت ن مجدد عواملییتع. 3

 .ودش یم در دسترس و تولید میدان توسعۀ از يبیشتراي ه هداد
                                                        
1. split 2. ring-fenced 
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 عالوه بر این، نادر است. ایاالت متحد شارکت درم ن مجدد نسبتییتع ،یفراساحل ةاجار در مورد جز به
 در یعطـف بـه ماسـبق    لیتعـد ، هیچ رخ دهد يتغییر هرگونه و یاشده  کوچک و یا بزرگ واحد اگر اندازة

 ود.ش ینم اعمال شارکتم نسبت
  

  يساز پارچهکیمربوط به چارچوب قانونی اي ه دسایر قراردا
ـ  ازي س هپارچکیچارچوب قانونی  چهاگر ، رژیـم  ودشـ  یمـ  سـان اجـرا  کیصـورت   هدر بسیاري از کشـورها ب

 اجراسـت،  قابل ودش یم پارچهکیه ک ییها یک یا تعداد بیشتر بلوكه در مورد ک موجود خصوصی قراردادي
شـرح   بـه  قراردادهااین  ینرت ممه .داشته باشدازي س هپارچکی یتوجهی بر چارچوب قانون بلقاتأثیر  واندت یم
  )2006ور، ی(اسموس و و .می باشدریز
 1يبهره برداراي ه هامن تموافق. 

 2کتسابا و نیزم اجارةاي ه هامن تموافق. 

 تولید فروش قرارداد.  

  يساز پارچهکازي یس دمستن
 میتسـه  يبـرا  ییه مبناکواحد  امۀن قتوافود: ش یم مستند امهن قتوافتوسط دو  یطور سنت بهازي س هپارچکی

  د.  یمان یي مات روزانه را راهبریه عملک هکواحد رداري ب هبهر امۀن قتوافد است و یو تولا ه هنیهز

  يساز پارچهکیش یپاي ه هامن قتواف
ـ ن قتوافرات کبودن مذابر و زمانازي س هپارچکی یدگیچیخاطر پ هب ننـدگان  ک تکمشـار  ازي،سـ  هپارچـ کی ۀام

هـد  د یمـ  ه اجازهکشوند ازي س هپارچکی شیپ امۀن قتوافن است وارد کوند ممش یم پارچهکیه ک ییها كبلو
ـ اول يارهـا ک .دیت نمایابد هدای یم رات ادامهکه مذاک یتا زمان را هیاول يارهاک  یطراحـ  شـامل  یه گـاه ی

ا مخـزن در  یدان یزان نفت و گاز میردن گستره و مک ردن به مشخصک کمک يبرا كمشتر یمطالعات فن
 ین مـال یمتـأ  ن است شاملکاربرد دارد) و ممکهر بخش  یردن منافع نسبک مشخص يه براک( كهر بلو
ـ اوقـات اپراتـور اول   یگـاه رداري ب هبهر شیپاي ه هامن قتوافباشد.  اه هچا يحفار كمشتر  يواحـد را بـرا   ۀی

طـور   ۀ واحد مشخص شـده اسـت بـه   یه اپراتور اولکنید و صرف نظر از ایمان یم ن امور مشخصیت ایهدا
 مرتبط را بـه همـۀ  اي ه هنیه هزکهد د یم اریعهده گرفته است اخت ارها را بهکت یه هداک یطرف به یعموم

                                                        
1. operating agreements 2. farmout and acquisition agreements 
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ازي سـ  هپارچـ کین در یمابیفاي ه هنیص هزین ارائه دهد. تخصیمابیص فیتخص یونگکاساس چها بر طرف
  ردد.گ یم لیتعد يبعد

ابـد.  ی یمـ  ن خاتمـه یتوسط طرفازي س هپارچکی امۀن قتواف يبا اجراازي س هپارچکی شیپاي ه هامن قتواف
  )2006ور، ی(اسموس و و

  يساز پارچهکی امهن قتواف
ـ  اسـتفاده  یصورت سنت به امهن تموافقانادا دو کاالت متحد و یر شد در اکه در باال ذک گونه همان ود: شـ  یم
ات یعمل هکواحد رداري ب هبهر امۀن قتوافد است و یو تولا ه هنیم هزیتسه يبرا ییه مبناکواحد  امۀن تموافق

  د.یمان یي مروزانه را راهبر
ـ در ا یخصوص ياه نزمیود، ش یم استفاده امهن تموافقه دو ک یلیدل اي هـ  هاالت متحـد اسـت. اجـار   ی

پارچـه سـازد و لـذا    کیشده را  داده ه بخش اجارهکهد د یم رنده اجازهیگ ندرت به اجاره معمول نفت و گاز به
ـ داوطلبانه الزم است. عالوه بـر ا ازي س هپارچکی يبرا هندگاند هاراجشده توسط امۀ واحد امضان تموافق ن ی

واحـد را داوطلبانـه امضـا     امـه ن تموافق هندگاند هاجارت یثرکه اکاز است ین ياجباراي ه يساز پارچهکیدر 
در  هنـدگان د هاجـار شود.  يریگیپ یعیحفاظت از منابع طب تۀیمکتوسط  يند اجباریه فراکنیقبل از ا ،نندک
 يبـرا  یرنـدگان گ هاجـار واحد توسط رداري ب هبهر امۀن تموافق ،نندیب ینم را امهن تموافقن یاالت متحد دومیا

  ود.ش یم امضا يارکدارندگان منافع  نوانع هبنشان یردن روابط بک اداره
ـ کواحـد تر رداري ب هبهر امۀن تموافقواحد و  امۀن تموافقانادا کو  االت متحدیخارج از ا ـ و  شـده  بی  کی

ـ  هو بهـر ازي سـ  هپارچـ کی امۀن تموافق نوانع هبه کسند  ـ واحـد  رداري ب ـ ی  امـۀ ن تموافقـ طـور خالصـه    ها ب
 يازیه نکنیخاطر ا هب ،ر استیپذ انکز امین لمللیا نیباي ه هه در تجربین رویود. اش یم دهینامازي س هپارچکی

 هنـدة د هاجـار (زبـان  یدولـت م اشد. در عـوض  ب ینم واحد يمجزا امۀن تموافقدر  هندگاند هاجارب یکبه تر
ـ  تأیید یگر اسناد رسمیا دیه یتأیید را با نامۀازي س هپارچکی) عموماً يانحصار ـ مان یم ـ د. اسـتفاده از  ی  کی

 امـه ن تموافقن دو یا تناقض بالقوه بی یه از همپوشانکهد د یم ن اجازهیبه طرفازي س هپارچکی امۀن تموافق
ـ کـ  يدر مـوارد  امـه ن تموافقات تمام شروط یه جزئکود ش یم اما منجر ،ندیاجتناب نما از  يتأییـد ن یه چن

  ارائه گردد. تأییدزبان جهت یاز باشد به دولت میزبان نیدولت م
ـ  ک کیاستفاده در  يبرا ازي،س هپارچکاي یه هامن تموافقاز  ییها هرچند مدل ه یـ خصـوص ته  هشـور ب

  ارائه نشده است.   لمللیا نیب ةاستفاد ير براکالذ قات فوقنون مدل توافکتا ،ندا هشد
ش عمومـاً  یدر مـدل قـرارداد  ازي سـ  هپارچکیود یا قازي یس هپارچکیا مقررات ین یزبان با قوانیدولت م

 يحاصـله بـرا   ینترل منافع مالک يازمندین امر نیا ۀیل اولید. دلیمان یم تأییدرا ازي س هپارچکی امۀن قتواف
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ـ آ یمـ  سـت د هب یمشخص كبلو يه از قراردادهاک شورک ـ د و ای ـ بـه م  ین درآمـدها بسـتگ  ی ـ زان تولی د و ی
ـ تأییددر اخـذ   یز منـافع یشده ن پارچهکی ياه تشرکاشد. ب یم كاسناد به هر بلو قابلاي ه هنیهز دولـت   ۀی
د و یـ ت از تولکهر شر افتۀی صیه سهم تخصکارند د یم افتیرا در ینیه تضمکن صورت یزبان دارند به ایم

مشـخص شـده و    كد هر بلویانه و سهم تولکمال بهرة يها پرداخت ییشناسا نظورم هبها  كبلواي ه هنیهز
ـ ود. اشـ  یم هر طرف مشخص يات برایسورات مالکات و یمتعاقب آن درآمد مشمول مال  بـه ن ین تضـم ی

آنچنان کـه بایـد مطلـوب    زبان یم يها دولتن و مقررات یاز قوان ياریدر بسا ه ییخاطر عدم وجود راهنما
ـ ن قتوافر کالذ امۀ فوقن قتوافعالوه بر دو  )2006ور، ی(اسموس و و .باشد محکم نیست ـ ارز ۀام مجـدد   یابی

  اشد. ب یازي مس هپارچکیز جز مستندات ین

  يساز پارچهکاي یه هامن قتوافدر  يدیلکموضوعات 
در  باًیارد، اما تقرد یم انیرا بازي س هپارچکیاز نظر گذشت مراحل  یقبل ياه شبخه در ک یچارچوب قانون

اصوالً بـا  ازي س هپارچکیود ی) قين مرزیباي ه يپارچه سازکیاز  یر از برخیغ ه(ب لمللیا نیات بیتمام تجرب
در  ود.شـ  یمـ  ود مشخصش یم رهکمذاازي س هپارچکینندگان ک تکن مشاریه بکازي س هپارچکی امهن قتواف

 يهـا  لکگـر شـ  یاز د یمتفـاوت ل کشـ  بـه  هکازي س هپارچکاي یه هامن قتواف يدیلکن بخش موضوعات یا
  )همانود. (ش یم لیه و تحلیتجزند ا يردارب هبهراي ه هامن قتواف

  واحد الف) محوطۀ
ن یآغـاز  سـؤال پارچـه شـود،   کید یذرد و باگ یم كبلو ياز مرزها یه مخزن نفتکد یان گردین موضوع بیا

  در واحد داخل شود.د یه باکاست  كاز هر بلوي ا ه، محوطكار در هر بلوکمانیپاي ه فطر يبرا
 محوطه ةگستر. 

 عمق. 

 واحد ر در محوطۀییتغ.  
  شده پارچهکیب) مواد 

  ا هر دوینفت، گاز. 

 وندر یم ارک هاد برداشت بیاز يه براک ير موادیسا.   

 نینفت خام سنگاي ه همورد استفاده در پروژاي ه هنندک قیرق. 
  يساز پارچهکیات تأثیرج) 

  ي ا هن منافع منطقیید) تع
 يا منافع منطقه یمبان. 
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 ل نفت و گازینسبت تبد. 

 يساز پارچهکی شیپاي ه هنیهز. 

 ر مواردیسا. 
  ن منافع واحدییه) تع

  يا نطقهمجدد منافع م یابیو) ارز
 مجدد یابیارز یمبان. 

 هامجدد یابیتعداد ارز. 

 مجددها یابیارز يبند زمان. 

 مجدد یابیارز ياز برایمورد ناي ه هداد. 

 مجدد. یابیب ارزیشنهاد و تصویپ یچگونگ 

 دیمجدد: تول یابیات ارزتأثیر. 

 ها نهیمجدد: هز یابیات ارزتأثیر. 

 زبانیات بر دولت متأثیر. 

 مجدد یابیعدم ارز يسو ل بهیتما. 
  در واحدیري گ میز) تصم
  مرتبط به واحدنااي ه تایح) عمل
 ها تیاولو. 

 مخزن واحد يحفار. 

 ها ساختریاز ز كمشتر ةاستفاد. 
ـ ین، ایطرف یتیمکد عدم خدشه، حقوق حایفوق، ق عالوه بر موارد ات، یـ الت منطقـه، مال یو تسـه  یمن

ـ گ انـدازه اي ه مستی، حل و فصل اختالفات، سیاز آلودگ يری، جلوگین اجتماعیمو تأ یامور استخدام ، يری
ــه امت ــوط ب ــانتقــال حقــوق مرب ــاز تولی ــۀی ــ، شــروط پايمحصــول، رازدار د، نقــل و انتقــال و معامل  یانی

ن یز از موضوعات این لمللیا نیمعاهدات ب ) همچون همۀامهن تموافقشدن، مدت، اصالح، فسخ االجرا الزم(
 )288-297 ،1393، یاشانکاشد. (ب یا مه هامن قتوافنوع 

، الزم كن از مخـازن مشـتر  یاز طرف کیه هرکالشر ق سهمینمودن دق مشخص ير است براکان ذیشا
  مخازن مزبور اقدام گردد. 1مجدد یابین نسبت به ارزیطرفبار حسب توافق کیاست هر چند سال 

                                                        
1. redetermination 
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  شورک كن مشتریادیدر مازي س هپارچکیضرورت استفاده از 
  با توجه به:

مجلـس   19/2/91ارات مصـوب وزارت نفـت مـورخ    یـ ف و اختیوظـا  يو اجرا یقانون اساس 123اصل . 1
ـ اي هـ  هیت سرمایجذب و هدا« بر ی، مبنیاسالم يشورا ـ م ۀمنظـور توسـع   بـه  یو خـارج  یداخل ن یادی

ت بـا  کجمله مشاراز يد قراردادیجد يالگوها یق طراحیاز طر كن مشتریادیت میبا اولو يربورکدرویه
ت نفـت و گـاز موجـود در مخـازن و بـا      یکبدون انتقال مال یو خارج یاران داخلکمانیگذاران و پ هیامسر
 ».شده انتید صین تولیت موازیرعا

 .شور عراق)کژه با وی ه(ب ییایو در یکخش يه در مرزهایهمسا يشورهاکران با یا كن مشتریادیتعدد م. 2
و قطر عربستان  ،با عراق كن مشتریادیخصوص م هب كن مشتریادیاز مرداري ب هع در بهریضرورت تسر. 3

 .نیادین میه از ایهمسا يشورهاکرداري ب هل سرعت در بهریدل به
 .نیادین میه از ایهمسا يشورهاک ۀیور یب از برداشت يریو جلوگ كن مشتریادیاز م یانتید صیضرورت تول. 4
ـ اي هـ  میزدن تحـر دور يبـرا  یروشـ  منزلۀ واند بهت یم ن نوع قراردادیا. 5 ـ ی فعل الت کو مشـ لمللـی  ا نیب

ـ  هه در صورت بهـر ک ينحو ران در نظر گرفته شود، بهیفروش نفت خام ا يشده براجادیا ـ از ارداري ب ن ی
شور عـراق) و پرداخـت سـهم    کمثالً (طرف قرارداد  کیتوسط  دانیمحصوالت مان فروش کدان امیم

 ران) وجود دارد.یا(گر یطرف د
ـ یامن یعال يشورا 08/11/92مورخ  . در جلسۀ6 ـ مقـرر گرد  یت مل ـ د از می آرش بـه روش   كدان مشـتر ی

 توافق گردد. شورهاکاز آن  کید هریت توافق و نسبت سهم تولیوکدان با ین مید از ایتولازي س هپارچکی
  ردد.گ یم شنهادیران پینفت و گاز ا كن مشتریادیم يبراازي س هپارچکی ياز قراردادها استفاده

  ران و عراقین ایادیم كن مشتریادیمازي س هپارچکی
جمله عـراق، عربسـتان، قطـر، امـارات     ه ازیهمسا يشورهاکبا  يمتعدد كمنابع مشتر يران دارایشور اک

بـا   یکخشـ  كمرز مشتررین ت یطوالن ينامبرده، عراق دارا يشورهاکن یدر بت است. یوکو  یمتحد عرب
  شور عراق دارد.کدان) را با یم 22( یکخش كن مشتریادین میشتریران بین ایران است. عالوه بر ایا
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  ران و عراقین ایب كن مشتریادیفهرست م .1جدول 
  ران)یدان (اینام م  (عراق)دان ینام م  فیرد  ران)یدان (اینام م  دان (عراق)ینام م  فیرد

  یدالوران شمال غرب  یمندل  12  یخ صلح شمالیش  حلبچه  1
  بزرگ كوالک  هیزربات  13  یخ صلح غربیش  زانیب  2
  آذر  بدره  14  یشمال غرب ولۀیق  خاندربند  3
  نامشخص  یشهاب  15  یهمام شمال تنگ  یان شمالکبش  4
  دهلران  بیابوغر  16  همام تنگ  انکبش  5
  دار غربیپا  هکف  17  چاسرخ  سرخایج  6
  سهراب  زهیهو  18  یچاسرخ جنوب  یسرخ جنوبایج  7
  سهراب  یزه جنوبیهو  19  ین شمالیریقصر ش  راتینه  8
  ادآورانی  بصره - کوشک  20  ن یریقصر ش  یرات جنوبینه  9
  خرمشهر  سندباد  21  شهر نفت  خانه نفت  10
  یخرمشهر جنوب  بایس  22  یشهر جنوب نفت  یجنوب خانۀ نفت  11

  
ـ ن ایادیاز مرداري ب هبهر ،شور عراقکبه  یخارجاي ه هیراً با ورود سرمایاخ افتـه و  یع یشـور تسـر  کن ی

ـ  يشورهاکن یه در بک ينحو ، بهافته استیش یز افزاید نفت آن نیتول آن خـود  سـوم را از   ةرد کعضو اوپ
ـ  يشـورها کن ید در بیاز نظر حجم تول یعبارت نموده و به ـ گـاه ا یجا کاوپ آورده اسـت.   دسـت  ران را بـه ی

ـ نفـت ا  ياهش تقاضاکسبب  لمللیا نیبي م و فشارهایط تحریگر شراید ازطرف ـ ران و می  يارکـ زان همی
 يشـورها ک يمناسـب بـرا   يجـاد فضـا  یا يمعنا ن بهیا است. شور شدهکن یبا ا یخارج ینفت ياه تشرک

بـازار   ن عرضـۀ یمتـأ ران و جبران سـهم آن در  یگاه ایتصاحب جا ينفت مانند عراق برا ةنندک دیب تولیرق
 يه داراکـ عـراق   یـژه و هبه یهمسا يشورهاکبا  كن مشتریادیاز مرداري ب هه بهرک یاشد. درحالب یم جهان

ران ید با ایت تولینفت و ظرفنندگان ک دین تولیگاه در بیران بوده و از نظر جایبا ا كن مشتریادین میشتریب
ل نـامبرده،  یدال است. بنا به نیادین مید از ایش تولیافزا يران برایا يبرا ید، فرصت مغتنمیمان یم رقابت

ابـد. بـا توجـه بـه     ی یم تیشور عراق اولوکبا  يارکران، همیبا ا كن مشتریادیم يگان داراین همسایدر ب
ن یادیاز مرداري ب هجهت بهر یرانیا ياه تشرکبا  كت مشترکجاد شریا يبرا یلیز تمایشور عراق نکه کآن

ـ از ا كمشتررداري ب هبهر ينه براین گزیاز خود نشان نداده است، بهتر كمشتر ـ ن نـوع م ی ن قـرارداد  یادی
  خواهد بود.ازي س هپارچکی

  گیري   نتیجه
ج فـارس  یخود با عربستان در خل ةو فالت قار یآبي ن حدود مرزهاییران نسبت به تعیا یاسالم يجمهور
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برداشـت نفـت از    بر نحـوة  كمشتر یفن تۀیمکل یکتشن متعهد شدند با یاساس آن طرفه برک کرده اقدام
ـ نبا يدیتول ياه هچا ن توافق نمودند فاصلۀیند. ضمناً طرفین نظارت نمایماب یف كن مشتریادیم د از مـرز  ی
ـ اقدام گرد یآب ين حدود مرزهاییتع ن با قطر نسبت بهیمتر باشد. همچن 500متر از کشده  نییتع یآب  ،دهی
ـ    تأییدنون از کن قطر تاکیل ـ تحد رغـم  یآن اجتناب نموده است. در رابطه بـا عمـان، عل  يد حـدود مـرز  ی

ن حدود ییده است. ضمناً هنوز بر سر تعیملحوظ نگرد كن مشتریادیاز مرداري ب هبهر یشده، چگونگ انجام
  ت مناقشه وجود دارد.یوکامارات و  يشورهاکبا  یآب يمرزها

ن یـی ز هنوز نسبت به تعیه) نیمنستان و روسکجان، تریآذربا(خزر  يایدر در یگان شمالیهمسا گریبا د
ي ا هستین خصوص اقدامات شایصورت نگرفته و الزم است در ا یونه اقدامگ چیه ینیسرزم يها حدود آب

  رد.یدولت صورت پذ ياه تسیاساساس بر
  ود.ش یم صورت منصفانه شناخته هبهترین روش تولید نفت و گاز ب عنوان بهعموماً ازي س هیکپارچ

 يمبنا بر شکلی حقوقی قاعدة یک وجود از حاکی حقوقی دکترین و یلمللا نبی و مراجع ها دولت رویۀ 
ـ  هبهـر  در ربط يذاي ه تدول يهمکار ه یهمسـا  يهـا  دولـت  هرچنـد رویـۀ   .اسـت  منـابع  ایـن  ازرداري ب

 ده حدود وجود با .است يهمکار ةقاعد از تثبیت حاکی نیز فارس خلیج ساحلی يها دولتالخصوص  یعل

ـ  هبهـر  مختلف دالیل به فارس، در خلیج خود همسایگان و ایران بین كمشتر گاز و نفت میدان  ازرداري ب

ضـرورت دارد بـا    .نیسـت  ایـران  يمنافع اقتصـاد  جهت در که یردگ یم صورت جانبه یک صورت به ها آن
ـ تولم قرن یو ن کیش از یب ۀاز تجرب یناشکه  یل حقوقین پتانسیاستفاده از ا د نفـت و گـاز اسـت و بـا     ی

موجـود   م با استفاده از روابط حسنۀیط تحریدر شرا انت از منابع نفت و گاز خصوصاًیفعال در ص یپلماسید
  شورها گام برداشت.کران و ین ایب

 منابع
مجلـۀ  ، »برداري از میادین مشترك نفـت و گـاز و تحدیـد حـدود دریـایی      بهره). «1390( زاد رخجهانی، ف

 . 113-145):75(75، دادگستريحقوقی 
 تهران، بنیاد حقوقی میزان. ،حقوق نفت و گاز). 1393( بدالحسینشیروي، ع

وضعیت مخازن مشترك نفت و گـاز ایـران از منظـر    ). «1393خلیلی دیزچی ( اديو ه جمه،زاده، ن قائدي
 .3-8): 110، اکتشاف و تولید، (»الملل حقوق بین

 ، تهران، شرکت سهامی انتشار.حقوق نظریۀ عمومیکلیات ). 1387( اصرکاتوزیان، ن
بررسی مسـائل   ،»الملل و منابع مشترك نفت و گاز مرزي بین کشورها حقوق بین). «1387( وادکاشانی، ج

 .24-69): 2(1اقتصاد انرژي، 
تهـران، مؤسسـۀ مطالعـات و     ،الملـل  منابع نفت و گـاز مشـترك از منظـر حقـوق بـین     ). 1393( ــــــــ
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 .91-122): 61(20راهبرد، ». الملل در خلیج فارس از منظر حقوق بین
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کاهش منابع فسیلی ایران مبتنی بر  تببین ابزار استراتژیک براي
  الگوي اقتصاد مقاومتی (تئوري تطبیقی)

  *عارف بهروز

  چکیده
کـرده   ن مفهوم صحیح و بنیادي اقتصاد مقاومتییتوصیفی اقدام به تبیـ  مقاله با استفاده از روش تحلیلی

کشور از نظر وابستگی به سوخت فسیلی و تطبیق آن با وضعیت و  به وضعیت بودجۀ سپس با نگاهی و
اي تجدیدپـذیر،  هـ  يسوخت فسیلی و انـرژ  و اتحادیۀ اروپا در دو حوزة امریکاندازهاي کشورهاي ا مچش

بزار استراتژیک براي کاهش این وابستگی بر مبناي الگوي اقتصاد مقاومتی کـرده  اقدام به تعریف یک ا
که کشورهاي مورد مطالعه رفتاري منطقی و صحیح در مواجه  انجام این تحقیق مشخص شداست. در 

اي هـ  يندازي صـحیح بـراي انـرژ   ا مراهبردي و چشۀ د یک نقشنا هبا منابع فسیلی خود داشته و توانست
ة انرژي دیگر با بررسی وضعیت حوز . ازطرفترسیم کنند ..) خود.منابع فسیلی (نفت، گاز وتجدیدپذیر و 

تبیین است که وضعیت بهینه و مناسـبی در سـیر مصـرفی و تولیـدي منـابع       در ایران این رویکرد قابل
ی (اقتصادي) و بر مبنـاي سیاسـت   انرژي حاکم نیست و الگوهاي انرژي ما هنوز بر مبناي رفتار عقالیی

در نهایت نیز تفسیرها و راهبردهایی بـراي   مدبرانه مبتنی بر الگوي اقتصاد مقاومتی ترسیم نشده است.
  وضعیت اقتصاد ایران بر مبناي اقتصاد مقاومتی بیان شده است.

  ، کشورهاي منتخبکاهش منابع فسیلیتوصیفی، ـ  تحلیلی ،اقتصاد مقاومتی ،ابزار استراتژیک ا:ه هواژکلید
  JEL: Q2  ،Q3 ،F5ندي ب هطبق

 مقدمه
 :است بر سه رکن اساسی و سه الزام حیاتی استوار مقام معظم رهبرياقتصاد مقاومتی از نگاه 

 کردن اقتصاد مردمی. 
 کاهش وابستگی اقتصاد به نفت. 
 مدیریت و تعادل در مصرف. 

ویـژه   تأکیـد بر ایـن موضـوع   » شانروزهاي اول رهبری«نقالب از همان واقعیت این است که رهبر ا
  .ایشان یافت» گفتمان اقتصادي«وان در ت یم وضوح هو این را بند ا هداشت

                                                        
 Aref.behrooz2013@gmail.com کارشناسی ارشد اقتصاد انرژي دانشگاه عالمه طباطبایی تهران  *
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ـ   .»بخش عرضه کل اقتصاد دچار شوك شده اسـت « :ویندگ یم در اقتصاد کالن اصلطالحاً ه تعبیـر  ب
آورده ز اقتصاد ایران را به ایـن روز در (تحریم) به مانند یک شوك حال و رو ساده یعنی یک عامل خارجی

تـأثیر   گونـه بـر اقتصـاد مـا     چرا باید یک عامل خارجی بتواند این«اساسی اینجاست که  سؤالما ا  ،!است
یـد  احتمالی بعدي مقاومت کنـد با اي ه كاین شوك و شو مقابل و اقتصاد ما براي اینکه بتواند در ؟بگذارد

، اینجاست کـه نقـش اقتصـاد مقـاومتی     »ضعف اساسی کار در کجاست؟ چه تغییراتی داشته باشد؟ اصالً
ـ   «اي مکرر رهبري جامعه مبنی بر ه دتأکیود، اینجاست که ش یم خوبی برجسته هب اي هـ  تتکیـه بـر ظرفی

  .ودش یپدیدار م» از ندرو
» بیکارداستان کشاورز «پذیري اقتصاد ما از آن عامل خارجی یعنی تحریم، همان تأثیردر بیان چرایی 

؟ بیشتري داشته باشـد » آوري تاب«ا اما اینکه چه باید کرد که اقتصاد ما در مقابل این فشاره .کافی است
بیمـاري  «ضـعف مـا هـم     ۀنقطـ رین ت یباید گفت که ما باید نقاط ضعف اقتصادمان را برطرف کنیم، اصل

  ،ه البتـه متمـول هـم هسـت    داریم معتادي کـ » اقتصاد معتاد«(!)، بله تعجب نکنید ما یک  است» اعتیاد
 .اشدب  فتنومند هم هست نه اینکه نحی

یعنی نفت. فـرد معتـاد   » طالي سیاه«اعتیاد دارد و اقتصاد ما هم به یک » مواد مخدر«فرد معتاد به 
 اند که تـرك اعتیـاد او  د یم کند و این را» ترك اعتیاد«براي اینکه امیدوارانه به زندگی خود بازگردد باید 

در جهان اول اسـت،  » ذخایر نفت و گاز ۀمجموع«کشور ایران، از لحاظ »!. درد و خماري«با  همراه است
محصـولی و   اقتصاد تک«یک یري گ لاما وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتی از گذشته موجب شک

  .شده است» ضربه پذیر
اقتصـاد   ازقـاومتی، آن را  بـا تعریفـی مبنـایی از مفهـوم اقتصـاد م      اترو در این مقاله سعی شده  ازاین
کشور از نظـر وابسـتگی بـه سـوخت فسـیلی و       ۀو سپس با نگاهی به وضعیت بودج منفک شودریاضتی 

سـوخت فسـیلی و    و اتحادیـۀ اروپـا در دو حـوزة    امریکاندازهاي کشورهاي ا متطبیق آن با وضعیت و چش
انرژي تجدیدپذیر، اقدام به تعریف نوعی ابزار استراتژیک براي کاهش این وابسـتگی بـر مبنـاي الگـوي     

در نهایت نیز تفسیرها و راهبردهایی براي وضعیت اقتصاد ایران بر مبنـاي اقتصـاد   شود. اقتصاد مقاومتی 
  مقاومتی بیان شده است.

  . روش تحقیق1
ـ ز ياهـ  هق) به دسـت ی(طرح تحق ازیمورد ن ياه هوردن دادآ تسد هب یچگونگاساس را بر یقات علمیتحق ر ی
  رد:کم یتقستوان  می
 یشیق آزمایتحق.  
 یشیرآزمای(غ یفیق توصیتحق(.  
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ـ ان دو یم یمعلولـ  علت رابطۀ يمنظور برقرار به ـ ا چنـد متغ ی ود. شـ  یاسـتفاده مـ   یشـ یآزما ياهـ  حر از طـر ی
ـ یر متغی. سا2ود ش یم يارکمستقل دست يرهایمتغ .1ه کق آن است ین نوع تحقیا ياه یژگیو ـ ز متغجـ  هرها ب ر ی

  ود.ش یر وابسته مشاهده می) مستقل بر متغير(هایر متغیتأث .3ود ش ینترل مکوابسته ثابت نگه داشته شده و 
ـ ا پدیط یردن شراک فیا توصه نه هدف آکاست  ییاه شرو شامل مجموعه یفیق توصیتحق  ياهـ  هدی

دادن  ياریا یط موجود یشتر شرایشناخت ب يواند صرفاً برات یم یفیق توصیتحق ياست. اجرا یمورد بررس
  رد:کم یر تقسیز ياه هوان به دستت یرا م یفیق توصیباشد. تحق يریگ میند تصمیبه فرا

  )1386(سرمد، .يدادیرو ق پسیو تحق يمورد ی، بررسیژوهش   ، اقدام پیق همبستگی، تحقیشیمایق پیتحق
شناسـایی را   آمده در مرحلۀ ستد هب 1اي آماريه هپس از شناسایی تکمیلی باید اطالعات و دادمحقق 

صورتی دقیـق   آماري بهاي ه هتجزیه و تحلیل کند تا بتواند به نتایج مورد انتظار برسد. این اطالعات و داد
  )1388(عزتی،  .وندش یصورت کلی و هم در اجزا) بررسی م (هم به اي مناسبه شو با استفاده از رو

ـ متغ يارکش، پژوهشگر بـه دسـت  یآزما ياه ش، برخالف پژوهيمورد ژوهش به روش مطالعۀ در پ ر ی
 یشیمایق پیه در تحقک ين همانند پژوهشگریردازد. همچنپ یر وابسته نمیاثر آن بر متغ مستقل و مشاهدة

ـ  یم یرها به بررسیاز متغ يتعداد ع و معرف از جامعه دربارةیبا حجم وس يا هبا انتخاب نمون ردازد، عمـل  پ
ـ ر  نمورد پرداخته و آ کیبه انتخاب  يمورد ند. پژوهشگر مطالعۀک ینم ـ  ياهـ  ها از جنب  یمار بررسـ شـ  یب
ل از عناصر و عوامل متعـدد  کستم با حد و مرز مشخص و متشیا سیواحد  کیواند ت ین مورد میند. اک یم

ر یابعاد مورد تحت مطالعه و تفسـ  یلیتفص ةمشاهد يمورد ۀدر هر مطالع یلکم باشد. هدف ه  هو مرتبط ب
ـ کو با تأ یفیکشتر به روش یب يمورد و مطالعۀر نیارا است. ازگ لکدگاه یا از ده همشاهد نـدها و  ید بـر فرا ی

  )1386(سرمد،  .ودش یا انجام مه نر آیو تفس كدر
 ايهـ  هاندیش و اه هدیدگا پیام، مختلف ايه یویژگ به دستیابی منظور به که است روشی محتوا تحلیل 

 از که مختلفی ايه مپیا منتظم و 2عینی تحلیل و تجزیه براي پیام آثار و پیام صدور علل پیام، صادرکنندة
 ايهـ  مپیـا  همـه  و اسـناد  انواع همه تحلیل براي کلی طور به. ودر یم کار به ودش یم مبادله گوناگون طرق

  )1388 عزتی،( .کرد استفادهتوان  می روش این از دیداري و شنیداري
ـ  قاي دقیه شا و اطالعات از روه هدر تحقیقات تحلیلی، براي تجزیه و تحلیل داد  ـ  هر و پیچیـد ت ري ت

ا و یک تحلیـل سـطحی و کلـی در حـد     ه هود، اما در تحقیقات توصیفی به تشریح ابعاد پدیدش یاستفاده م
در هر دو حالت، اطالعات و  این وند. با وجودش یاي جامعه یا واحد مورد بررسی اکتفا مه یتوصیف از ویژگ

روش  از خـود  مباحـث  بیـان  در مقالـه  ایـن  همان)( .وندش یآماري، در حد نیاز تجزیه و تحلیل ماي ه هداد
بـا   ن منظـور یرده است. به همـ کاز استفاده یمورد ن ياه هوردن دادآ تسد هب یچگونگ يبرا يمورد مطالعۀ

ـ وزارت نیروي ا ات مرتبط با موضوع،یچون نشر یبع مختلفاتخاذ آمار و اطالعات از منا  يانـرژ  ةران، اداری
                                                        
1. statistical data 2. objective analysis 
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موضوع مقاله  یلیدر مشاهده تفص یو... سع EREC(1( اروپاذیر پ دیتجداي ه يانرژ يشورا)، EIA( اکیامر
اسـت،   تحلیـل  و تجزیـه  ايهـ  شرو پرکـاربردترین  از یکی که محتوا تحلیل عالوه از روش هم. بییمان یم

ـ ر در ایپـذ دیتجد ياهـ  يانـرژ  ةاسـتفاد  یچگـونگ  یبررس يبرا یعنوان چارچوب به ـ ی  ن ارائـۀ یران و همچن
  م.یا هجست بهره ،مختلف يارهاکراه

  و اقتصاد مقاومتی تعریف ریاضت اقتصادي. 2
ننـد اقتصـاد ریاضـتی    ک یم انند و یا تصورد یم برخی از مردم اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي را یکی

متفاوت بوده و هـیچ ارتبـاطی    که این دو اصطالح کامالً درحالی .اي اقتصاد مقاومتی استه هشاخیکی از 
 .ردازیمپ یم شرح مفهوم ریاضت اقتصادي شدن موضوع به براي روشن .به یکدیگر ندارند

ري بودجه، بـه  ا و رفع کسه ها براي کاهش هزینه تود که دولش یریاضت اقتصادي به طرحی گفته م
کـاهش   در مخـارج جـاري کشـور،    وییجـ  هصرف ،برخی خدمات و مزایاي عمومی ۀا حذف ارائکاهش و ی

خصـوص یونـان در    ایتالیا بـه  یونان و. نندز یرفاهی و تعدیل کارمندها در بخش دولتی دست ماي ه ههزین
منظور مقابله با کسري بودجـه توسـط برخـی     . این طرح که بهندک یمحال حاضر با آن دست و پنجه نرم 

اي مـالی  هـ  کا و کمه مگاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وا .ودش یا انجام مه تدول
 .نجامدا یخارجی م

کار خوشایندي  ریاضت و سختی تحمیل شود، در ظاهر اصالًش ا هزد اینکه بر اقتصاد و شرایط بحران
  .کمک کندواند به بازیابی درازمدت اقتصاد ت ی، مسد، امار ینم نظر به

بـود وضـعیت مـالی    رفتـه، به  ضت اقتصادي بازگرداندن اعتمـاد ازدسـت  ریااي ه حهدف از اجراي طر
 .مدت است کشورها و توانمندکردن کشورها براي بازیابی طوالنی

  :اقتصاد ریاضتیاي ه یویژگ
    شرایط رویش طرح ریاضت اقتصادي: در شرایط کسري بودجه، بحران اقتصادي و شیب تنـد سـقوط

 .اقتصادياي ه صاخش
 خود و جبران کسري بودجهاي ه ههدف طرح ریاضت اقتصادي: کاهش هزین. 

 ریاضت چه عایدي براي اقتصاد دارد؟. 3
 :نام بردتوان  میموارد زیر را  ریاضتی بر اقتصاد دارد،اي ه حجمله نتایجی که اجراي طراز
 .و مقابله با کسري بودجه کاهش تورم، رقابت ،کاهش تقاضا. 1
ـ  کـار،  بـازار ذیري پ فصورت انعطا اثر ریاضت اقتصادي خود را به. 2  ابـد، ی یمـ  کـه کـاهش  ایی هـ  ههزین

                                                        
1. european renewable energy council 
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 .هدد یم بانک مرکزي نشان ۀرشد جهانی و مداخل نرخ ارز، اي پولی،ه تسیاس
در حال حاضر ما شاهد  است نه ریاضت؛ وییج هصرفدن به اقتصاد مقاوتی از راه یرساي ه شیکی از رو. 3

قرار  در دستور کار خود وییج هصرفجاي مقاومت و  خی مدیران به اشتباه ریاضت را بهکه بر آن هستیم
 .اشاره کردتوان  میداده که به عدم آگاهی آنان از این دو مفهوم 

ریاضـتی روي بیـاورد، امـا    اي هـ  تمدت به سیاساد ایران شاید ناچار شود در درازبنابراین اگرچه اقتص
اقتصادي دو مفهوم جداگانه و مستقل است که به هیچ عنوان منجـر بـه بـروز     اقتصاد مقاومتی و ریاضت

 .یکدیگر نخواهند شد
بهینه از منابع موجود بایـد طـی یـک     ةاما استفاد ،در اقتصاد مقاومتی محدودیتی در منابع وجود ندارد

دیت در منـابع و  ت که در ریاضت اقتصادي ما با محدوس یشده صورت گیرد و این در حال نديب نزما ۀبرنام
اي موجـود مقابلـه   ه تکردن با محدودی صرفم مندي و کب هاچار باید با سهمین هو هستیم و بر به وا ره هسرمای

ـ  ا هانه باید با تعامل بـیش از گذشـته در یـک مجموعـ    گ هکنیم. در اقتصاد مقاومتی قواي س ۀ ي کـه وظیف
در این ارتباط را اتخاذ کرده و بـراي اجـرا بـه    عهده دارد، تصمیمات الزم هدایت کار اقتصاد مقاومتی را بر

ا و موانـع در  ه شیک از قوا باید با مرور وظایف خود نسبت به رفع چالربط ابالغ کنند. هر اي ذيه هدستگا
 .کاري خود قرار دهند ۀتعامل با قواي دیگر را در برنام ها یک از آناومتی اقدام کرده و هراقتصاد مق

ناي آن است که بار سختی مشکالت اقتصادي بر روي دوش مـردم قـرار   مع ریاضت اقتصادي هم به
بـر  ا ه یاقتصادي و دستگاه اجرایی. اما اقتصاد مقاومتی آن است که بار سختاي ه هبگیرد نه طراحان برنام
تفـاوت فاحشـی بـین ایـن دو طـرح       ریزان و مجریان طرح اقتصادي است و مسلماً دوش طراحان، برنامه

 .1است

                                                        
  . 2/6/91 اعضاى هیئت دولتجمهوري و  بیانات در دیدار رئیس .1

 .16/5/91بیانات در دیدار دانشجویان
 .8/5/91 بنیان هاي دانش بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت

 .3/5/91 بیانات در دیدار کارگزاران نظام
 .19/5/91 بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان

 16/6/91ور بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کش
السالم، چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی  یادداشت دکتر عادل پیغامی، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه

 .7/5/1391 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، ده نکته دربارة تحقق اقتصاد مقاومتی
 فـارس  به نقـل از  598به گزارش  گذاري گ مصرف و سرمایهاقتصاد مقاومتی تغییر در فرهن رئیس دانشگاه علوم اقتصادي؛

االسالم والمسلمین دکتر عبدالعلی رضایی، عضـو کمیسـیون    حجت در مکتب اقتصادي اسالم، »اقتصاد«و » فرهنگ«رابطۀ 
 .www.khamenei.ir 30/10/1390 وگوي با سایت حوزوي شوراي عالی انقالب فرهنگی در گفت

  .1391شهریور  20 ،شهرزاد کیافر دوشنبه ریاضت اقتصادي،اقتصاد مقاومتی تفاوت با 
  .7/7/91سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسجد المهدي شهر ري 

 . 92با نویسنده، فتحی، محمدسجاد، اسفند  www.khamenei.irمطالب این بخش از سایت 
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  استراتژي انرژي و اقتصاد مقاومتی. 4
آمـدن   ومتی تدوین گردد تا در کنار فائقانرژي باید بر مبناي اقتصاد مقا ۀما در زمین» راهبرد و استراتژي«

واقعاً بپذیرند که  بر این نقاط ضعف، مسیر رشد و بالندگی را نیز در پیش بگیریم. مردم و مسئوالن ما باید
واند کشـور  ت یم تاریخی ۀ، همبستگی ملت و نظام در این برهریمب یم سر هبسیار حساس ب ۀما در یک نقط

ن یگر هم ایت دیواقع کی« انقالب: ۀعبور دهد. چراکه به تعبیر رهبري فرزان» پیچ تاریخی«ی از خوب را به
مقاومت  ـ زهاین چیو از اا ه مین تحریجمله در مقابل هماز ـ شور در مقابل فشارهاى دشمنکه اگر کاست 

گر وجود یى دیزهاین چیرار چنکان تکنده هم امیه در آکند خواهد شد، بلکُن حربه یند، نه فقط اکمدبرانه ب
  ».نخواهد داشت

ایست افزون بر توجه بـه  ب یم جمهوري اسالمی ایران،» انرژية سند جامع در حوز«براي تدوین یک 
نگاه به وجـود یـک   بناي اقتصاد مقاومتی و با و تهدیدهاي احتمالی نیز بر ما ه تنقاط ضعف و قوت، فرص

» زنـدگی  ةسبک و شـیو « خوبی مورد بررسی قرار گیرد، اگرچه  اقتصاد و انرژي به ۀدشمن جدي در عرص
بـا توجـه بـه اهمیـت      .سـد ر یم نظر هصحیح و بهینه از انرژي امري است ضروري، اما ب ةمردم در استفاد

تبع آن اهمیت امنیت عرضه و تقاضاي انرژي در بین کشورهاي روزافزون انرژي در معادالت جهانی و به 
 ةجامع، مسنجم، هدفمنـد و دربرگیرنـد  » انرژياستراتژي «انرژي، داشتن یک  ةنندک فتولیدکننده و مصر

ـ موقع يمنظور ارتقـا  است و به» اولویت جدي و اساسی«ک ابعاد براي نیل به اهداف مشخص ی ۀهم ت ی
مدت و  مدت، میان کوتاهاي ه يگذار ایران در منطقه و جهان تدوین و تبیین اهداف و سیاست يانرژ ینیع

  )1391(ظاهري،  .مدت استبلند
م، در یط تحـر یط فشار، در شـرا یه در شراکآن اقتصادي  یعنی اقتصاد مقاومتی«طور کلی  از طرفی به

بیانات مقـام  ( .»شور باشدکی یوفاکرشد و ش ةنندک نییواند تعت یم دیشداي ه تو خصوما ه یشمنط دیشرا
  )16/5/1391 معظم رهبري در دیدار دانشجویان،

غم زعم بعضی از افراد، سـهم نفـت در تولیـد ناخـالص     ر یوان نشان داد علت یبا بررسی کارشناسانه م
است. کسانی که تصور کاهش وابستگی اقتصاد به نفـت را  ي گذشته افزایش یافته اه لساداخلی در طول 

 ۀنفت یا مقایسـ  ةناخالص داخلی و میزان ارزش افزودمیزان تولید  ۀند، تنها با نگاهی سطحی به مقایسدار
رند که در این حالت تنهـا  ردازند. اما به این نکته توجه نداپ یمیزان تولید ناخالص داخلی و صادرات نفتی م

اي هـ  شمستقیم درآمـدهاي نفتـی در بخـ   لی و نفت توجه شده است و نقش غیریم تولید ممستق ۀبه رابط
مختلف اقتصاد و میزان وابستگی شدید صنایع مختلف کشور به دالرهاي نفتی مغفول مانده اسـت. بـراي   

شدن این موضوع کافی است نگاهی به میزان بسیار شدید کاهش تولید ناخـالص داخلـی کشـور    رت نروش
  امریکا انداخت. ۀادرات نفتی این کشور در خالل حملهنگام قطع صعراق 

واند نشانگر میزان وابسـتگی  ت یلذا میزان کاهش تولید داخلی در هنگام قطع تولید و صادرات نفت، م
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یري کرد؟ گ هاندازتوان  می اتولید داخلی به نفت باشد. اما چگونه میزان کاهش تولید در صورت نبود نفت ر
هاي تعادل  سنجی یا مدل هاي کالن اقتصادي همچون مدل ةهاي پیچید ن بدون استفاده از مدلوات یآیا م

هاي  یري نمود؟ پاسخ منفی است. حتی با استفاده از مدلگ هذیر این میزان کاهش را اندازپ هعمومی محاسب
ا ه صسري شاخ یک ۀنمود. اما در اینجا تنها به ارائمشخص  توان نمی مذکور میزان دقیق این وابستگی را

 ردازیم.پ یو آمارها م

 عمومی دولت به نفت ۀوابستگی بودج. 5
مـواره  ي گذشـته ه اهـ  لسـا ي که درا هونگ هر است. بت مدر این حوزه میزان وابستگی بسیار شدیدتر و وخی

ایـن   1ه است. در جـدول  درصد بود 50عمومی دولت به منابع نفتی حدود  ۀمیزان وابستگی مستقیم بودج
 ۀورود منابع نفتی به بودج ةسفانه نحوأاست. البته باید توجه داشت که متروشنی نشان داده شده  مسئله به

ـ   دولت بسیار مبهم و غیر اي مختلـف بودجـه و   هـ  هشفاف بوده است و نفت همچون مـایعی رقیـق از روزن
ایجـاز و اختصـار، بـه توضـیح     منظور رعایت  ودجه نفوذ کرده است. در اینجا بهاي آن در سرتاسر به فردی

 ةو تنها به بررسی میزان وابستگی بودجـه بـه نفـت و نحـو     ردازیمپ یموارد مختلف ورود نفت به بودجه نم
ـ     طور ماییم. همانن یي گذشته اکتفا ماه لساتغییر آن در  ماییـد میـزان   ن یکـه در جـدول زیـر مشـاهده م

بودجه) رسیده  ۀ(الیح 1392درصد در سال  5/48به  1387درصد در سال  69وابستگی بودجه به نفت از 
 34اما مقدار منابع نفتی استفاده شـده در بودجـه بـا رشـد      ،است. هرچند نسبت مذکور کاهش یافته است

 1392هزار میلیارد ریال در سـال   808به  1387هزار میلیارد ریال در سال  603رو بوده و از  هدرصدي روب
  رسیده است.

دهندة حـداقل   عبارتی نشان ه شد این تنها وابستگی مستقیم بودجه به نفت و بهطورکه اشار البته همان
مالی شرکت  ۀچهارم توسعه به بعد رابط ۀهاي برنام سو، از سال وابستگی بودجه به نفت است. چراکه ازیک

عمـومی دولـت جـدا     ۀیافته به شرکت ملی نفت از بودجـ  اختصاص ۀملی نفت و دولت تغییر یافته و بودج
دیگر سایر درآمدهاي دولت همچـون   و در سرجمع منابع عمومی کشور محسوب نشده است. ازسوي شده

توانـد جـزء منـابع     نحوي به نفت مرتبط است و می هاي نفتی نیز به مالیات و سود سهام دریافتی از شرکت
سایر درآمـدهاي   دیگر شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که اوالً نفتی بودجه محسوب گردد. ازسوي

هـاي   اي بـا میـزان هزینـه    مقایسـه  خصوص درآمدهاي مالیاتی در وضعیت بسیار وخیم و غیرقابل دولت به
سـتانی دولـت از    دیگر ترکیب درآمدهاي مالیاتی نشان از عدم توان مالیات جاري دولت قرار دارد و ازسوي

از درآمدهاي مالیاتی دولت، مالیات  درصد 35اي که حداقل  گونه هاي خصوصی و غیردولتی دارد. به بخش
  .1هاي دولتی است از خود بخش

                                                        
1. http://borhan.ir 
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  میلیارد ریال)ي گذشته (ارقام به هزاراه لساورود منابع نفتی به بودجه در  ةنحو .1جدول  

 عنوان
عملکرد
1387 

عملکرد
1388 

عملکرد
1389 

ینی ب شپی
عملکرد
1390 

قانون 
1391 

الیحه 
1392 

نفتی اي ه هو فراورد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت
 )210101 ردیف(

146.87 159.00 434.49 556.50 665.81 640.70 

 18.01 17.80 20.43    )210109دو درصد مناطق محروم (ردیف 

لتفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و ا هماب
 )160139میعانات گازي (ردیف 

   26.50   

    46.20 50.03 62.11 اي نفتیه هوردامجموع منابع نفتی براي واردات فر

  نفتیاي ه همنابع حاصل از صادرات فراورد
 (سهم دولت)

 4.63     

    9.38 60.29 64.87 مالیات شرکت نفت (درصدي از تولید نفت)

  سود سهام شرکت نفت سهم دولت از
 (درصدي از تولید نفت)

78.51 96.46 14.80    

  10.00 10.00 21.67 133.12 250.98 ارزي ةذخیري از حساب ا همجموع برداشت بودج

ارزي (موضوع  ةد نفت قبل از واریز به حساب ذخیرمازاد درآم
 )91 ۀبودج 2- 3و بند  90 ۀقانون بودج ةواحد ةماد 2بند 

   127.73 70.50  

در  130409ا (ردیف ه همنابع حاصل از هدفمندي یاران
 )92 ۀالیح

     150.00 

 808.71 764.10 741.17 526.53 503.53 603.33 منابع نفت در بودجهجمع استفاده از 

  عمومی ۀمنابع بودج
 نفتی و مازاد درآمد نفت)اي ه ه(با احتساب واردات فراورد

874.31 895.31 1017.27 1458.89 1513.19 1668.65 

 %48.50 %50.50 %50.80 %51.80 %56.20 %69.00 حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت

  1392سال  ۀبودج ۀاي مجلس و الیحه شمرکز پژوه ۀاي نفت در بودجه شمنبع: گزار

  . بررسی وضعیت سوخت فسیلی در ایران6
 زغال و طبیعی گاز نفتی، ايه هوردفرا و خام نفت شامل که کشور در فسیلی ايه تسوخ فراوانی و ارزانی
 و روزافـزون  اسـتفادة  بـراي  محرك نیروهایی محیطی، زیست مسائل به کافی توجه عدم و ودش یم سنگ
 مصـرف  در فسـیلی  ايهـ  تسوخ سهم .ندا هبود انرژي مصرف و تولید ايه شبخ در فسیلی منابع از ناکارا
 اسـت  حالی در این) 1390انرژي،  ترازنامۀ( .است بوده درصد 90 از بیش ،1390 سال در کشور کل نهایی

ن سهم یه اکود ش یم ینیب شیهد و پد یم نشان درصد را 5/83 تقریبا دنیا، در 2012 سال در سهم این که
  )2013ا، کیامر يانرژ ، ادارةيانرژ نداز ساالنۀا مچش( .ندک  ییمان خدرصد ر 81در سطح  2040در سال 
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 اهمیـت  حـائز  بسـیار  محیطـی  زیست هم و اقتصاديۀ جنب از هم فسیلی ايه تسوخ باالي مصرف 
 منـابع  ایـن  بهینـۀ  مصرف جهان، انرژية آیند در فسیلی ايه تسوخ اهمیت ماندن باقی به توجه با .است

  .کند تبدیل انرژي بازارة آیند در ثرترمؤ بازیگري به را ایران واندت یم
 ،1390 تـا  1383 ياهـ  لسـا  طـی  کشـور  در فسـیلی  ايهـ  تسـوخ  مصرف به نگاهی دیگر ازسوي 

 را صـعودي  رونـدي  اسـت،  بوده اه هیاران هدفمندي از ناشی آن مقطعی کاهش که 1389 سال استثناي به
ـ  و آالینـده  گازهـاي  انتشـار  میـزان  مورد در سیر همین شاهد آن دنبال به که هدد یم نشان  در يا هگلخان
  .است رسیده تن میلیون 559 به تقریباً 1390 سال در رقم این که يا هگون به هستیم کشور
  

  
  1383-1390گازهاي آالینده، هاي فسیلی و انتشاز  میزان مصرف سوخت .1 نمودار

  )1383- 1390انرژي، ۀمنبع: (ترازنام
  
 و فسـیلی  ايهـ  تسـوخ  مصـرف  بـاالبودن  آن متعاقـب  و کشور در 1انرژي مصرف شدت باالبودن کنار در

ـ  نیـز  انـرژي ة کننـد  مصرف ايه شبخ اجتماعی ايه ههزین درنظرگرفتن اقتصادي، ايه ههزین  باعـث  وانـد ت یم
 ةننـد ک فمصـر  ايهـ  شبخـ  2اجتماعی ايه ههزین. شود کشور در انرژي انواع مصرفة نحو مورد در نظر تجدید
ـ ( .اسـت  شـده  بـرآورد  ریال میلیارد 99090 میزان به ،1381 سال 3ثابت قیمت به 1390 سال در انرژي  ۀترازنام
    .رسید خواهیم توجه خور در ارقامی به گذشته سال چند در تورم احتساب با که) 1390 انرژي،

 ایجاد را بسیاري ايه ههزین بلکه نداشته، چندانیتأثیر  گذشته سنتی صورت به اه هآالیند کنترل دیگر ازسوي
  )1389 میبدي، امامی( .شود اصالح و شناسایی اه هآالیند ریشۀ است ضروري اه هآالیند کنترل براي .ندک یم

  . نگاهی اجمالی به انرژي تجدیدپذیر در ایران  7
دي، ایـران همچنـان یـک اقتصـاد     همچنـین مشـکالت مقطعـی سیاسـی و اقتصـا     ا و هـ  مبا وجود تحری

منـابع وسـیع هیـدروکربنی، بلکـه      علت نه تنها به اشد.ب یم خود خاص مالحظه و داراي بخش انرژي قابل
                                                        
1. energy intensity 2. social costs 
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 ۀچگونگی تهی ۀبه مسئل بردن قدرت فنی و اقتصادي در منطقه، ایران ملزم است کهبه باال تمایل خاطر به
 راي پیشرفت اقتصادي و صنعتی توجه کند.الزم ب انرژي

در داخـل   یارانـه  خارجی و اصـالحات اي ه متحری تأثیرتحت  شدت در ایران به توسعه در حال حاضر،
اي ه رود که تمام توش یمینی ب شپیشروع شد،  2010چوب اصالحات یارانه که از دسامبر ارقرار دارد. در چ

%  90بـه حـدود    برداشته شود. هدف این کار رساندن قیمت انـرژي  2015تا پایان سال  يا هحفاظت یاران
 ۀدر صـحن کردن بیشتر صنعت ایـران   انرژي و رقابتی ةارزش سوخت در منطقه و به مقصود باالبردن بازد

 ی است.لمللا نبی
شدن به یک کشور پیشـرفته   و میل تبدیل اي سریع، بهاي بیشتر انرژيه يسازایی مثل شهره هپدید 
ستی، مانند انرژي تجدیدپذیر، کارآمدي نیـرو،  اي مدرن و محیط زیه لح توجه بیشتر به راه اختنپرد باعث

  زباله شده است. بازیابی، و مدیریت پس
ـ هدفمنـد  ا،هـ  مدلیل تحری قتصاد ایران در دو سال گذشته، بهکه اهرچند و اشـتباهات  ا هـ  هکردن یاران

 ،این با وجود هنوز فروکش نکرده است. تقاضا براي انرژي، تنزل پیدا کرده است، اما از نظر کالن، اییاجر
شـکل نفـت، گـاز و     بـه (کردن منابع هیدروکربن باالرفتن مصرف داخلی با میل و برنامۀ دولت براي صادر

ـ  دتجدی انرژي پیدا کرده است. در نتیجه توجه به الکتریسیته) تداخل عنـوان عامـل بـالقوه بـراي      بـه  ،ذیرپ
  یش پیدا کرده است.افزا ،پرکردن این خأل

فسیلی بـوده  اي ه تسوختی ایران بیشتر شامل سوخ ۀهد بستد یم پایین نشان 2 که نمودارطور همان
، تـالش  ایـن  بـا وجـود   بـزرگ نداشـته اسـت.    هنوز نقش مهمی در این اقتصادذیر پ دتجدی انرژي است و

 که ایران اخیراً دارد. باید یادآور شویمدر کشور وجود ذیر پ دبراي افزودن به سهم منابع تجدیي ا ههوشیاران
  ي هنوز بسیار کم است.ا هانرژي هست اما سهم ،وصل کرده استش ا یاولین نیروگاه هسته را به تورین برق

  

  
  فسیلی در ایرانمیزان منابع فسیلی و غیر .1 شکل

  1391 ایران سال ينیرووزارت  :منبع
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 طور مرسوم حول محور استفاده از سوخت فسیلی ایران بهفته شد، تولید انرژي در گ که قبالًطور همان
ـ  انـرژي  ،، افزایش بهـاي انـرژي  این رخیده است. با وجودچ یم ارزان و محلی ـ  دتجدی را بـه یکـی از   ذیر پ

ن جغرافیاي ایران نیـز  براي دولت، صنایع و جامعه تبدیل کرده است. عالوه بر ای دسترسی قابلاي ه شرو
روز در سال تابش نور خورشـید دارد و در نتیجـه توانـایی     280که ایران چرا .ندک یم کمک مسئلهبه این 

ـ  انـرژي  باالیی براي تولید نیروي خورشیدي دارد. گذشته از این، انواع مختلف منابع ـ  دتجدی آمـاده و  ذیر پ
 ياهـ  شروفزایش تمایل دولت و جامعه در استفاده از دلیل ا براي تولید در دسترس هستند. این موضوع به

تولیـد  اي ه هبراي ترویج پروژایی ه همناسب براي محیط زیست، مقبولیت بیشتري نیز دارد. دولت نیز برنام
 تجدید شروع کرده است. قابل انرژي نیرو توسط

مطـابق   .ي در کشور است% از کل مصرف انرژ1در ایران هنوز کمتر از ذیر پ دتجدی انرژي استفاده از 
% افـزایش پیـدا کنـد.     1.5بـه   2015باید تا مارس ذیر پ دتجدی اده از انرژيساله، استف پنج ۀپنجمین برنام

سـاله خریـداري شـده     20توسط دولت و از طریق یـک قـرارداد   ذیر پ دتجدی از انرژي آمده ستد هبنیروي 
ـ  انـرژي  ۀخارجی و توسـع ذاري گ هسرمای سرعت خارجیاي ه م، تحریاین است. با وجود ـ  دتجدی را در ذیر پ
  داده است. ایران کاهش

تـوده و   غیرخورشـیدي (بـاد، زیسـت    مگـاوات نیـرو از منـابع    1566فعلـی قـدرت تولیـد    اي هـ  هپروژ
وات نیرو از منبع خورشیدي را دارند. اما این مقدار همچنان در مقابل مگا 1825و همچنین  »)ئیدرو مینی«

شدن اهمیت ایـن  به بیشترنیز وجود دارند که منجر جدیدي اي ه هپروژ اهمیت است. ور کمکشکل احتیاج 
ـ  که بخش خصوصی را نیز جذب خود کرده است، خواهند شد. ،صنعت زودي  هدامغان، در استان سمنان، ب

ـ    ۀداراي اولین مجموع  ۀتولید انرژي بادي، که از طریق بخش خصوصی ساخته شـده، و همچنـین کارخان
خـرج   هکتـار و بـا   1200مسـاحت  در زمینی بـه  » قدیر«انرژي  ۀود. کارخانش یم ولید انرژي خورشیديت

اي که با یک شرکت دانمارکی امضـا   مبناي قرارداد کاري سیس خواهد شد. برأمیلیارد دالر، ت 4.5تقریبی 
مگاوات  100مگاواتی در ده فاز مختلف ساخته خواهد شد و هر فاز، امکان تولید  1000شده، این کارخانه 

  .1را دارا خواهد بود

    امریکااي تجدیدپذیر در ه ي. بررسی انرژ8
  هد.د یم نشان امریکادر کشور  2011، کل انرژي مصرفی انرژي را در سال 2شکل 

  

                                                        
 .1392المللی آتیه، مرداد  ، مشاور استراتژیک مؤسسۀ بینتوسعۀ بخش انرژي تجدیدپذیر در ایرانپور، بیژن،  خواجه .1
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  میزان مصرف هریک از منابع فسیلی و تجدیدپذیر در امریکا .2 شکل

Source: center for sustainable systems university of michigan 
  

% از کل انـرژي اسـتفاده شـده در کـل     9، 2011نید در سال ک یمشاهده م که در شکل باالطور همان
  هد.د یاي مختلف امریکا را، انرژي تجدیدپذیر تشکیل مه شحوزهاي و بخ

% را بیومـاس و   48% را زمین گرمایی، 2% را انرژي آبی، 35% را باد، میزان 13میزان  %،9که در این 
  هد.د ی% دیگر را انرژي خورشیدي تشکیل م2

  مشاهده کرد. 3 در شکلتوان  میاي مختلف را ه يکلی میزان استفاده از انرژنگاهی  با
زمـانی   اي تجدیدپذیر در بـازة ه ينیم که روند استفاده از انرژک یم که با نگاهی کلی و کالن مشاهده

  توجهی بوده است. قابلسهم  2007 -2012
  

  
  2007 -2012زمانی  ةهاي تجدیدپذیر در باز که روند استفاده از انرژي .3 شکل

Source: Bloomberg New Energy Finance, EIA2012 
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  صورت منفک از هم نشان داد: اي مختلف بهه لوان در سات یا را مه يالبته سیر مصرفی این انرژ
 - 2012زمـانی   بازة اي تجدیدپذیر دره يروند سهم انرژمشاهده است،  قابل 4که در شکل طور همان

انـرژي   ذاران حوزةگ تي بوده که خود نشان از دقت و توجه کافی سیاسا هیک روند صعودي فزایند 2001
  در آن است. امریکاکشور 

  
  1973 -2012فسیلی، هاي فسیلی و غیر وند مصرفی انرژير .4 شکل

Source: Energy Information Administration 
  

  مشاهده کرد: 5نیز در شکل  2012وان در سال ت یم تجدیدپذیر رااي ه يمیزان استفاده از انرژ
اي هـ  يابیم که بیشترین میزان توجه این کشور فراي از توجه با سـایر انـرژ  ی یکه با توجه به آن درم

    .دیگر به انرژي باد است

  
  2012میزان مصرف نوع انرژي (درصد)،  .5 شکل

Source: Energy Information Administration2012 
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  ندازي در قالب کاهش وابستگی به نفتا م. رویکرد چش9
نیـز   امریکـا انداز در حوزهاي مختلف اقتصادي دارد. در این مورد کشور  طور کلی هر کشور داراي چشم به

ي را بـراي  ا هانرژي تجدیدپذیر است که در واقع هدف سیر صعودي فزاینـد  ةانداز در حوز داراي یک چشم
  اي دیگر ترسیم کرده است.ه لسا و 2030، 2020اي ه لآتی خود یعنی ساسال 

  

  
  هاي تجدیدپذیر انداز مصرف و استفاده از انرژي سیر تاریخی و چشم .6 شکل

Source: Center for Sustainable Systems University of Michigan 

  
اي هـ  لتجدیدپـذیر در سـا   ايهـ  يمشاهده است، روند اسـتفاده از انـرژ   قابل 6که در شکل طور همان

گذشته یک روند صعودي نسبتاً مالیم با نوساناتی کم را طی کرده است که این خود یک حرکـت مثبـت   
نیم ک یي که در شکل باال مشاهده ما هاست. ولکن نکت امریکااي انرژي ه تیزي سیاسر هدر تنظیم و برنام

سمت صعودي فزاینده با نوسـانات   دي قصد حرکت بهصعو دادن این روند عالوه بر ادامه امریکا .این است
و به بعد نیز ادامه پیدا خواهد کرد. که این ناشـی از   2035بسیار اندك است. که در واقع این روند تا سال 

 ،نداز برسـد ا مبه این چش امریکااست. در صورتی که کشور  امریکاانرژي  ةذاران حوزگ تتوجه عمیق سیاس
  باشد. استجهانی با انرژي فسیلی کم گام بسیار مهمی در جهان آینده که واند ت یم

  تجدیدپذیر در اروپااي ه ي. وضعیت انرژ10
یک از این منابع نند؛ و سهم هرک یم طور کلی کشورها از منابع مختلفی براي تأمین انرژي خود استفاده به

(مانند نفت، گـاز طبیعـی و...) یـا منـابع      فسیلی واند منابعت یم اشد. این منابعب یم انرژي متفاوت در تأمین
ـ  اروپـا نشـان   منـابع را در تـأمین انـرژي اتحادیـۀ     سـهم هریـک از   7شـکل  تجدیدپذیر باشد.  هـد.  د یم

اي هـ  يدرصـد از کـل انـرژ    22.3تجدیدپذیر به میـزان  اي ه يمشاهده است، سهم انرژ طورکه قابل همان
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 ةاروپا را در حوز حرکت اساسی و توجه بنیادي اتحادیۀهد و این خود نشان از د یم اتحادیه اروپا را تشکیل
  هد.د یم (پاك) نشان تأمین انرژي نو

 

  
  سهم منابع فسیلی و تجدیدپذیر در تأمین انرژي اتحادیه اروپا .7 شکل

Source: The Europena Wind Energy Association 
  
کدام بنا بـه وضـعیت، شـرایط و    تنوع باالیی هستند که هرداراي تجدیدپذیرر اي ه يطور کلی انرژ به

ابراین اتحادیه اروپا ود، بنش یم در تولید انرژي استفادها ه نپتانسیل یک منطقه جغرافیایی، مقادیر متفاوتی از آ
ر طو بهند. ک یم تجدیدپذیر در تولید انرژي خود استفادهاي ه يدالیل مذکور از سهم مختلفی از انرژ نیز بنا به
  )8 . (شکلنشان داد توان را می اروپا ۀاتحادی در ترکیب انرژياي ه يصورت کالن سهم انواع انرژ کلی و به

  

  
  2012اروپا،  ۀدر اتحادیدر تولید الکتریسیته به تفکیک نوع آن هاي تجدیدپذیر  سهم انرژي .8 شکل

Source: The Europena Wind Energy Association 
  

  ;گاز طبیعی
18.80%

 ;هسته اي
28.70%

  ;نفت خام
8.90%

سوخت هاي 
20.90 ;جامد %

انرژي هاي 
  ;تجدیدپذیر
22.30%

2.50 ;دیگر %

  ;زیست توده
19.50%

  ;خورشیدي
9.20%

 ;زمین گرمایی 
0.80%

  ;انرژي اقیانوسی
0.10%

 ;آبی -برق 
43.90%

26.60 ;بادي %
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 تـوده  زیسـت بـاد و   آبـی، ـ  اي بـرق ه ينقش انرژبه ترتیب  ود،ش یم مشاهده 8که در شکل طور همان
لت پتانسـیل بـاالي کشـورهاي    ع واند بهت یم . و این خودستاه بیشترین میزان استفاده در این نوع انرژي

ـ  یمـ  تجدیدپذیر را نیزاي ه يهریک از انرژو میزان باشد. سهم ا ه يدر این نوع انرژاروپا  ۀاتحادی در وان ت
بـرق آبـی   اي هـ  يتوجـه در انـرژ   لزوم اتحادیۀ اروپا در استفادة قابل توجه، قابلۀ نکتسنجید.  تأمین انرژي

در تـأمین انـرژي اسـت،     مـدت  آبـی یـک نگـاه بلنـد    ـ  سی توجه به استفاده از انرژي برقطور اسا است. به
تـا  ا ه نها؛ عمر مفید آ نگهداري این نیروگاه ۀبودن هزین رآي از عدم ایجاد آلودگی و پایینف دیگر عبارتی به

 فسـیلی اي هـ  هسد و این میزان عمر در مقایسـه بـا سـایر نیروگـا    ر ینم سال نیز 100سال و گاهی تا  50
ـ    قابل 8 که در شکلطور (حرارتی) بسیار بیشتر است. همان ین گرمـایی در  مشاهده است سـهم انـرژي زم

توجیه باشد که تولیـد   واند قابلت یم توجه است؛ این دلیل یا غیرقابلك اروپا بسیار اند تأمین انرژي اتحادیۀ
بر بـوده و نتوانسـته    ها؛ بسیار هزینه دلیل ساخت این نیروگاه زمین گرمایی بهاي ه هانرژي حاصل از نیروگا

  .1هم آوردة انرژي اتحادیۀ اروپا فراگیران حوز یل توجیه اقتصادي را براي تصمیمدال
طـور   رو به ازاین .است 2مصرف انرژي بحث کارایی انرژي ةلیدي و مبناي در حوزت کیکی از موضوعا
در واقـع عامـل مهمـی کـه در     اروپا نیز اقداماتی را در این جهت انجام داده اسـت.   ۀکالن و کلی اتحادی

 ،3چه صـنعتی ا ه هدر تمام حوزبکارگیري مفهوم کارایی انرژي وجود دارد این است که کارایی انرژي باید 
  .... صورت گیرد تا حالت پوششی کل انرژي را به خود اختصاص دهد و 5و چه خانگی 4چه عمومی
اروپا یعنی آلمان و دانمارك در  ۀاتحادی مشاهده است دو کشور عضو نیز قابل 9که در شکل طور همان
(مسـکونی) داشـته    کارایی خـانگی  ةکارایی انرژي بسیار خوبی در حوز زیر داراي منتخباي ه رمیان کشو

ـ     در مقایسـه  کشور دانمـارك  (مسکونی) که در این میان کارایی بخش خانگی ۀ بـا سـایر کشـورها در رتب
  .باالتري قرار دارد

مصرف انرژي وجـود دارد، بحـث    ةمختلف حوزهاي  نکتۀ اساسی که در بحث کارایی انرژي در بخش
. در واقـع هرچـه حرکـت    شـود  ییان مب6صورت کارایی زیستی حفظ محیط زیست است که این حرکت به

  یابد و بالعکس. افزایش میزیستی باشد کارایی بیشتر هاي هوا و محیط زیست  ه سمت کاهش آالیند به
  

                                                        
ناشـی از حفـاري، وجـود هزینـۀ بـاال، خطـرات        رسـتیک آسمی آمونیوم، بخار جیوه، هاي  گازدالیل مختلفی چون انتشار  .1

باشـد.   تواند توجیح مناسبی براي عدم اسـتفادة زیـاد از انـرژي زمـین گرمـایی       .. میمحیطی (مرگ و میر حیوانات) و. زیست
)http://www.tebyan.net/( 

2. energy efficiency 3. industrial 
 

4. public 5. household 
 

6. biological efficiency 
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  2011اروپا،  ۀکارایی انرژي در اتحادی .9 شکل

source: Based on IEA, 2012 

  
  

  
  2020کارایی وسایل نقلیه سوختی اتحادیه اروپا، . 10شکل 

source: Based on ICCT, 2013 

  
هـد کـه در ایـن شـکل     د یمـ  نشان 2020سوختی را در سال  ۀافزایش کارایی وسایل نقلی 10شکل 

ـ     نـیم اتحادیـه اروپـا در یـک چشـم     ک یکه مشاهده مطور همان اي هـ  هانـداز اسـتراتژیکی و یکـی از گزین
 Litres( به 2011در سال  5.8 (Litres per)کیلومتر  100ازاي هر  به پژوهی انرژي خود، قصد دارد آینده

per( 4.1  کارایی است. ةبرسد. که این خود یک حرکت شتابی مفیدي در حوز 2020در  
هـوایی انجـام داد اجـراي    اي هـ  هکاهش آالینـد  ةاروپا در حوز ۀازجمله اقدامات اقتصادي که اتحادی

مشاهده اسـت در   قابل 11که در شکل  طور هماناست.  co2پرداخت مالیات در ازاي آلودگی هوا یا انتشار 
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کـه بعـد از    ه استبود co2ازاي هر تن  یورو به 4ن سیاست پرداخت مالیات اروپا قبل از اجراي ای ۀاتحادی
  رسیده است. co2ازاي هر تن  یورو به 28اجراي سیاست مذکور به 

 
  

  
  2012اتحادیه اروپا، در ها  اثرگذاري پرداخت مالیات در انتشار آالیند .11 شکل

Source: Based on Ecofys, 2013: OECD, 2013: Ptak, 2010: Rudolph and kawatsu, 2012 

  
  

  
  2000 - 2012در اتحادیه اروپا، ا ه سیر مصرف نوع انرژي .12 شکل

Source: The European Wind Energy Association 
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هـد، ایـن موضـوع    د یاروپا نشان مـ  ۀر اتحادیاي تجدیدپذیر را ده يسیر مصرفی انواع انرژ 12شکل 
اي هـ  ي(نـو) از انـرژ   اي تجدیدپذیره ياروپا در روند مصرفی خود در تأمین انرژ . اتحادیۀتفهیم است قابل

  ي دارد.ا هبادي و خورشیدي توجه ویژ

  اه ياروپا در انرژ ندازي اتحادیۀا م. رویکرد چش11
قتصادي بسـیار بـارز و مهـم اسـت.     اي کلیدي اه شتولید بخ یندر کلی نقش الکتریسیته در روند فراطو به
اقتصادي یک کشور را فلج کند واند حرکت مدون ت یزمان کوتاهی م که قطع الکتریسیته در مدت طوري به

ا هـ  ناي فسیلی و با وابستگی شدید بـا آ ه تدیگر سهم بسیار باالیی از تولید الکتریسیته از سوخ و ازطرف
که در صورت کمبود منابع، کشور مجبـور بـه واردات   وانی ندارد! چراخد مقاومتی هماست که این با اقتصا

آن از کشورهاي دیگر و شاید به قیمت بسیار شدیدي هم صورت گیرد و ایـن عامـل نـه تنهـا وابسـتگی      
 .ودشـ  یشکوفایی کشور ماي کلیدي کشور براي خوده شبلکه مانع از تمرکز بخ ،هدد یکشور را افزایش م

وان بیان کرد که این حالـت بـا اقتصـاد مقـاومتی     ت ینم 1و با توجه به تعریف مبنایی اقتصاد مقاوتیر ازاین
  تطابق معنایی دارد.

یکـی از   اي تجدیدپذیر در تولید انرژي کاربرد کلیدي و اساسی را دارا است کـه ه يدیگر انرژ ازطرفی
مختلـف  اي هـ  شبراي بخ است و اه تتولید الکتریسیته این است که مورد توجه دول هاي اساسی ضرورت

ي که وجـود دارد اینکـه شـدت و میـزان اسـتفاده از نـوع       ا هیرد، اما نکتگ یم اقتصادي مورد استفاده قرار
که قـبالً  طور دیگر همان همچون پتانسیل آن منطقه دارد. ازطرفیاي تجدیدپذیر بسته به شرایطی ه يانرژ

انـدازهاي اساسـی و    ة خود چشـم تی براي تولید انرژي آیندصنع ۀنیز بیان شده معموالً کشورهاي پیشرفت
براي رسیدن به این اهداف نشـان   راهی را براي خودۀ نند تا از این طریق بتوانند نقشک یم کلیدي را بیان

  دهند.
را در تولیـد انـرژي   اي تجدیدپـذیر  هـ  يده است، نقش انواع انرژهمشا قابل 13که در شکل طور همان

نـدازي نشـان   ا مبـا رویکـرد چشـ    2050و  2030، 2020اي هـ  لبراي سا نظور مصرف آنم الکتریسیته به
اي مورد نظر بـه نمـایش   ه لهد. که در این حالت نقش هرکدام به تفکیک و با نظم خاصی براي ساد یم

ـ  هـ  لدرآمده است که در این میان نقش انرژي (سلو رژي بـادي نقـش اساسـی را در    اي) خورشـیدي و ان
  ند.ک یبراي تأمین انرژي خود براي بخش تولید و مصرف ایفا ماروپا  اتحادیۀ

                                                        
نیست که ارتباط کشور با سایر ملل قطع شود، بلکه اي که در بحث تعریف مبنایی اقتصاد مقاومتی وجود دارد، این  البته نکته .1

داري باشد. نه اینکه سایر کشـورها از کمبـود منـابع کشـور سوءاسـتفاده و       به این معنا است که این ارتباط باید ارتباط مزیت
 برداشت بکنند.
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  2060و  2030، 2020اروپا،  هاي تجدیدپذیر در اتحادیۀ ز انرژيانداز مصرف الکتریسیته ا چشم .13 شکل

Source: EREC 

  بر اقتصاد مقاومتی اي تحقیق مبتنیه ه. تجزیه و تحلیل یافت12
 و اتحادیـۀ اروپـا در حـوزة    امریکاتفسیر در این موضوع این است که با توجه و بررسی وضعیت  ۀ قابلنکت

  »ند؟ا هاي انرژي خود را بر مبناي اقتصاد مقاوتی تنظیم کرده تآیا این کشورها سیاس«انرژي 
ل ن کرد این کشـورها در حـا  بیا توان میوضوح  اندازهاي این کشورها به با نگاهی به نمودارها و چشم

  سمت یک کاهش شدید وابستگی به نفت هستند. حرکت به
کـه مصـرف ایـن    اي فسـیلی در این هـ  يطور تحلیلی و بررسی سیر تاریخی و بررسی درونـی انـرژ   به

دیگـر   ، ازطـرف خصـوص در کشـورهاي در حـال توسـعه)     (بـه  ا در جهان در حال افـزایش اسـت  ه يانرژ
جنگ «نام  ي بها هوان برداشت کرد که در آینده پدیدت یاي فسیلی روزي به پایان خواهند رسید، مه تسوخ

  اتفاق خواهد افتاد.» 1انرژي
وان روند سیر تاریخی مصرف بیش از حد از منابع فسیلی را در بعضی از کشورها ت یم 14که در شکل 

  مشاهده کرد.
سـمت کـاهش منـابع فسـیلی، وابسـتگی       طورکه در بحث نیز گفته شد، روند حرکتی جهان بـه  همان

ازي انـرژي و حـوزة توسـعۀ    سـ  کشورها را به سایر کشورهایی که فکر و اندیشۀ مدونی در حـوزة ذخیـره  
هـاي   روز بیشتر خواهد کرد. جهانی در سیر تاریخی خود شاهد جنگ به اند روز هاي تجدیدپذیر داشته انرژي

؟ تفاوت ایـن حالـت   شدیدي بر سر منابع بوده، آیا ممکن نیست که دوباره همین جنگ و اتفاق تکرار شود

                                                        
1. energy war 
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وفور فراوان بود و طمع حاصل از توسعۀ تولیـد و پیشـرفت    با حالت آینده این است که در گذشته منابع به
کرد تا روغن موتور چرخۀ تولید و توسعه و رشد اقتصادي خود را تـأمین   کشورها اقدام به جنگ را آغاز می

  بود شدید منابع است که جنگ را آغاز خواهد کرد.کنند، اما در آینده این فراوانی منابع نیست، بلکه کم
  

  
  2000 -2012 روند مصرف منابع فسیلی در کشورهاي مختلف دنیا .14 شکل

Source: See Endonte 16 For Section 

  
خصـوص در کشـورهاي    انرژي بـه ة کلیدي و مبنایی این است که بسیاري از سیاستمداران حوزۀ نکت

یلی منابع درآمدي اي فسه تند که در صورت کاهش سوخا هشد مبتالدرحال توسعه به این تفکر نادرست 
 بـراي جـواب ایـن سیاسـتمداران و     هنـد، د یاي تجدیدپذیر سوق مه يانرژۀ سمت توسع کشور را سریع به

اي تجدیدپـذیر یـک   هـ  ياز انـرژ نیم که روند استفاده ک یانرژي با یک جواب بسنده مة یران حوزگ متصمی
ـ ط یبلکه فرایند مدون و تکنیکی را م ،سرعت نتایج آن حاصل شود دت نیست که بهم هروند کوتا د. تنهـا  لب

تنهـا (نـه در    در امریکـا یابی کشور  طور مثال مکان به انجامد. طول می بهاي زیادي را ه لیابی آن سا مکان
ل انجامید، پس این روند یک روند سریعی نیسـت کـه در   به طو 1سال 10ي حدود ا همنطقة کل) چند حوز

  پیروز ماند. بتوان صورت کمبود منابع در این جنگ انرژي
ـ  امریکایران انرژي کشورهاي گ ماي مدیریتی و اقتصادي تصمیه بچوربا نگاهی به سیر چا  ۀو اتحادی

حـال   نـد و در ا هی درك کردصورت صحیح ین کشورها رفتارهاي مقاوتی را بهوان بیان کرد که ات یاروپا م
  .هستندکشور خود از طریق همین الگوي اقتصاد مقاومتی  شکوفا کردن

                                                        
1. information from NASA and the national renewable energy laboratory 
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  . تفسیر وضعیت انرژي ایران در الگوي اقتصاد مقاومتی13
که در نمودارها و اشکال روند سیر مصرفی انـرژي در ایـران نشـان داده شـد، کشـور مـا رونـد        طور همان

لگـوي اقتصـاد   اوان در کشور نشان داد کـه بـا   ت یند، چند حالتی را مک یانرژي طی نم ةمناسبی را در حوز
  مقاومتی تطابق معناداري ندارد.

است که ایـن وابسـتگی باعـث خطـري بـراي اقتصـاد ایـران هسـت،         » کشورۀ اولین بحث، بودج«
  اي اخیر مشاهده شد. ه لا نیز در ساه مکه در روند اتخاذ تحریطور همان
، مسـلماً کمبـود منـابع    کشوري بیشتر باشـد  ۀتگی به سوخت فسیلی در بودجطور کلی هرچه وابس به

 و در نتیجه روند حرکتی اقتصاد را در رشد اقتصـادي  شود می کشور ریختن نظم بودجۀ ساالنۀ باعث درهم
هـد. و در واقـع بحـث اقتصـاد مقـاومتی      د یصورت منفی تحت تأثیر قرار مـ  دت بهش و توسعۀ اقتصادي به

در صورتی که وابستگی به نفت در کشور با این الگو کاهش یابد در صورتی که کمبـودي  همین است که 
  اي فسیلی مثل نفت کاهش یابد، تغییري زیادي در روند شکوفایی حرکتی اقتصاد ایجاد نکند.ه تدر سوخ
د طور مثال وجود تحریمی که اخیراً در کشور شدت گرفته نیز خود یکی از بروز این رفتارهاي کمبو به

  منابع با رویکرد وابستگی است.
 ۀتـوجهی در بودجـ   نفت کـه سـهم قابـل   ۀ مشاهده است کاهش عرض قابل 15 که در شکلطور همان

ة صورت منفی داشته باشد که صحبت دربـار  ی در متغییرهاي کالن اقتصادي بهکشور دارد توانسته تغییرات
 ود.ش یا پرداخته نمه نآ تک این متغیرها جاي بحث زیادي دارد که در این اینجا به تک

 

  
  1982-  2012عرضۀ نفت در ایران قبل و بعد از تحریم  .15 شکل

Source: EIA 

  
جمله مسائل مهم و مبنایی در رسیدن به شـرایط  است که از» مصرف انرژي«مربوط به بحث بعدي، 

خصوص نفـت و   اي مختلف بهه هسمت مصرف بهینه در حوز طور کلی حرکت به . بهاقتصاد مقاومتی است
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گاز در ایران از موارد مهمی است که ابتدا نیاز اساسی در بعد فرهنگی دارد و سپس اقدام به حرکت مـؤثر  
  شود. میاقتصادي 
حرکـت درسـتی در   که قبالً در ابتدا روند مصرف سوخت فسیلی هم نشان داده، کشـور مـا   طور همان

د در ، زیرا هرچه مصرف بیشتر باشدارد ضدیت یمصرف ندارد و این با الگوي اقتصاد مقاومت تئوري بهینۀ
این تقاضا، کشور مجبور به سـرازیرکردن منـابع از طریـق    صورت ناتوانی اقتصاد داخلی کشور در پوشش 

کند و این یعنی عین وابستگی و عدم تطبیق و همراهی رفتاري و عملی با رویکرد  می 1منطقیواردات غیر
  اقتصاد مقاومتی است.

 (نفت و گاز و...) ر استراتژیک براي کاهش وابستگی به سوخت فسیلی. بیان ابزا14
ي بس منظم و ابزاري کاربردي است تـا  ا هسمت کاهش وابستگی نفت نیازمند راه و نقش مسلماً حرکت به

 ۀود در واقع توسعش یرو در این تحقیق ابزار کاربردي که پیشنهاد م . ازاینرسید بتوان به این هدف اساسی
ـ   طرف کـه پایـان   ا ازیکه ياي تجدیدپذیر است، این انرژه يانرژ بسـیار کمـی البتـه در    ۀ ناپذیرنـد، هزین

  د.ننک یصورت خرد، تحمیل م صورت کالن و هم به بلندمدت، بر اقتصاد کشور هم به
کالن براي تحقق کاهش وابستگی به سوخت فسـیلی و تـأثیر   ۀ صورت نقش ی بهدر این تحقیق چارت

  ي کشور مطرح شده است.آن بر روند اقتصاد
انجـام   اصـل اساسـی قابـل    2ي تجدیدپذیر در انرژ نیم توسعۀک یمشاهده م 3که در نمودار طور همان

حرکت مدون است تـا   3اول اینکه استخراج سوخت فسیلی کاهش یابد که این خود نیازمند تحقق  .است
اي مولد کشـور  ه شسمت بخ اید به. اول اینکه اقتصاد کشور بسمت ناتعادلی حرکت نکند اقتصاد کشور به

ت که بخش خصوصی اسۀ توسع دوم اینکهحرکت کند که بهترین ارمغان آن افزایش مستمر تولید است، 
اي حکمرانـی  هـ  صکردن شرایط و بستر اقتصادي است (مـثالً بهبـود شـاخ   این عامل خود نیازمند هموار

ا از هـ  هاي بـرق، پاالیشـگا  هـ  هل نیروگـا اي تأمین کنند انرژي مثه شدر کشور ما بخ سوم اینکهخوب) و 
سـت  رو بهتر ا . ازاینسمت کاهش منابع فسیلی نند و این یعنی حرکت بهک یاي فسیلی استفاده مه تسوخ

اي تجدیدپذیر در بخـش عظیمـی از   ه يانرژي از انرژنندگان ک ناین تأمی تا قوانینی مناسب براي استفادة
  شود.یند خود، تنظیم و در عین حال اجرایی فرا

ت بپذیرد بحـث متغیـر   اي تجدیدپذیر صوره يانرژ راستا با توسعۀ دیگر در این مورد که باید همۀ نکت
طور کلی بهترین نوع مصرف مصرف بهینه است که در آن نه کاهش و نه افزایش شـدید   مصرف است. به

                                                        
طورکه قبالً هم بیان شد منظور ما در این تحقیق این نیست که باید از صادرات و واردات کشور جلوگیري شود، بلکه  همان .1

دنبـال   عبارتی تنبلی تولید داخلی را به دار و مضر که وابستگی و کاهش راندمان تولید یا به باید از صادرات و واردات غیرمزیت
 دارد جلوگیري شود.
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که نه تنهـا بایـد    ي که وجود دارد این استا هنکت که یک مصرف منطقی در آن حاکم است.بل ،وجود دارد
خـانگی نیـز   اي مصـرف  هـ  شبلکه باید در بخـ انرژي، ة کنند اي تأمینه شکه این کاهش مصرف در بخ

توجهی از مصرف سوخت فسیلی و مشـتقات آن مثـل بنـزین، گازوئیـل و... را      صورت گیرد که حجم قابل
دیگـر آن   ازطـرف و  اسـت آن خود مردم یک کشـور  از طرف  شود. البته این مصرف بهینه ازیک شامل می

 و بهبـود تکنولـوژي   هسـمت ورود و توسـع   قرار دارد. دولت نیز باید با حرکت بهساختی دولت اقدامات زیر
د و در واقـع ایـن   ازي کنس ردر وسایل مصرفی خانوارها شرایط و بستر این مصرف بهینه را هموا (فناوري)

  ملت است.ـ  راستاي دولت حرکت یک حرکت هم
واند در بخش انرژي کشـور فـرآهم شـود و    ت یکه اشاره شد الگوي اقتصاد مقاومتی ما ه تبا این حرک

  ند را ایمن نگه دراد.ز یکشور را از خطر بازار انرژي آینده که رویکردي کمبودي منابع در آن موج م
  

 
  انرژي تجدیدپذیر بر مبناي الگوي اقتصاد مقاومتیۀ الگوي توسع .3 نمودار

  تجدیدپذیر ايه يانرژ ةحوز در ایران طبیعیاي ه تظرفی .15
ل اشاره ین قبیاز ا يوان به مواردت یران میا ينو ياه يشده توسط سازمان انرژ انیب ياه تیاساس ظرفبر
ـ  هبهر گسترش جهت مناسبی بستر بادخیز، مناطق وجود به توجه با ایران رد: درک  ايهـ  نتـوربی  از رداريب

 مگـاوات  18000 بـر  بالغ اقتصادي لحاظ از کشور بادي استحصال قابل انرژي میزان .اشدب یم فراهم بادي
 و بـادي  ايهـ  هنیروگـا  احـداث  زمینـۀ  در کشـور  توجـه  قابل پتانسیل مؤید . این مقدارودش یم زده تخمین

 ينـو  ياهـ  ي(گزارش سـازمان انـرژ   است. بادي انرژي صنعت در ذاريگ هسرمای بودن اقتصادي همچنین
 تـابش  متوسـط  و آن سـوم  دو از بـیش  در آفتابی روز 300 وجود با که است کشوري ) ایران2009ران، یا

 خورشیدي انرژي زمینۀ در باال پتانسیل با کشورهاي از یکی روز در مترمربع بر ساعت کیلووات 4.5 -5.5

توسعۀ انرژي 
تجدیدپذیر

کاهش استخراج  
سوخت فسیلی

حرکت به اقتصاد به سمت  
بخش مولد ..افزایش تولید، کاهش تورم و

توسعۀ بخش خصوصی براي 
ورد به حوزة انرژي 

تجدیدپذیر

بهبود متغیرهاي کالن مثل 
اشتغال، مصرف، سرمایه گذاري 

...و
ایجاد قوانینی براي مراکز  

آلوده کنندة هوا در استفاده  
از انرژي تجدیدپذیر

حفظ محیط زیست

مصرف بهینه سوخت  
فسیلی ذخیره سازي منابع

عدم شکست در بازار انرژي 
آینده

عدم وابستگی غیرمنطقی به  
کشورهاي صاحب قدرت انرژي 

آینده
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 ادعـا  آرمـانی  حـالتی  در و نهـاده  فراتـر  را گـام  خورشـیدي  انرژي کارشناسان از برخی. است شده معرفی
ـ  1تابشـی  انرژي دریافت ايه هسامان به خود بیابانی مساحت تجهیز صورت در ایران که نندک یم  وانـد ت یم

 بـا  .شـود  فعال برق انرژي صدور ۀزمین در و تأمین نیز را منطقه از يا هگسترد ايه شبخ نیاز مورد انرژي
 از بـیش  نصـب  امکـان  کیلومترمربـع،  2000 از بیش مساحتی در آلمان، DLR توسط شده انجام مطالعات

MW 60000 ــاه ــی نیروگ ــیدي حرارت ــود خورش ــان( .دارد وج ــ1390 ،هم ــاس طبق ــدب ه) براس ــ ىن اى ه
زمـین   تولید برق از انـرژى  در گروه کشورهایى که داراى ذخایر احتمالى براى ایران جهانى، گرفتۀ صورت

تولیـد   گرفته و قابلیت قرار )ساله 30 دورة براى( 2اى باینرى هاى تبخیر لحظه لگرمایى با استفاده از سیک
 )1998، همـان ( .ینـى شـده اسـت   ب شآن پـی  بـراى  مگـاوات  200 با ظرفیت بیش از 3برق زمین گرمایى

 هزار 250 از باالتر شهرهاي براي 86 سال در 4توده زیست ايه هنیروگا انواع از برق تولید حداکثر پتانسیل
 نیروگـاه  مگـاوات  217 سـوز،  زبالـه  نیروگـاه  مگـاوات  311 تفکیک به مگاوات 800 بر بالغ) شهر 30( نفر

. اسـت  بـوده  6لنـدفیل  نیروگـاه  مگاوات 112 و بیهوازي هضم نیروگاه مگاوات 159 ،سازي 5پیرولیزگازي
 بخـش  رفـع  بـه  بلکـه  انـرژي  استحصال به تنها نه شده برآورد ايه لپتانسی یريگرکاب است ذکر شایان

 کمـک  نیـز  7پسـماندها  مدیریت از ناشی محیطی زیست مسائل و آلودگی به مربوط مشکالت از عظیمی
  )1387، همان( .نمود خواهد شایانی
ـ  وجود   کشـور،  مختلـف  منـاطق  در متعـدد  احـداث سـدهاي   بـراي  مناسـب  ايهـ  هدر و اهـ  هرودخان
 دریـاي خـزر   وجود همچنین .است نموده فراهم برقابی انرژي از رداريب هبهر براي را فراوانی ايه تموقعی

 ممکـن  را مد و جزر و امواج انرژي از شدن منتفع کشور، جنوب در عمان دریاي و فارس خلیج و شمال در
  .است ساخته
 داده انجام عضو کشورهاي مورد در ذیرپ دتجدیاي ه يانرژ یلمللا نبی آژانس که اي نديب متقسی طبق 
 داراي) اقیانوسـی  گرمـایی،  زمین بیوماس، برقابی، خورشیدي، بادي،( تجدیدپذیر منابع نظر از ایران است،

  . است داده اختصاص خود به را خاص موقعیتی و است گرفته قرار باال نديب هرتب

  . راهبردهاي تطبیقی براي ایران براي تحقق اقتصاد مقاومتی16
اي هـ  يو جـدي در قبـال گسـترش انـرژ    مـؤثر   ا اشاره شد کشـور ایـران اقـدامات   ه رکه در آماطور همان

واند ت یشده در این پژوهش ماي کشورهایی موفق ذکره ترو استفاده از سیاس است، ازاینتجدیدپذیر نداده 
                                                        
1. radiant energy 2. binary 
 

3. geothermal 4. biomass 
 

5. paralysis - gas 6. landfill 
 

7. waste management 
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اي هـ  تبراي کشـور ایـران بـا اتخـاذ از سیاسـ     توان  میرو راهبردهاي الزم را  ؤثر و راهگشا باشد. ازاینم
  صورت زیر بیان کرد: هاي موفق مذکور در این تحقیق، بهراهبردي کشور

  .)R & D1( توجه در بخش تحقیق و توسعه قابلاي ه هنرژي کشور در پرداخت هزینحرکت مراکز اجرایی ا. 1
ـ ا نصـورت بـی   اي کاربردي بهه هبرنام . ارائۀ2 ـ لملل انـرژي   راي شـرکت کشـورهاي توانمنـد در حـوزة    ی ب

  اي تجدیدپذیر.ه يروزترین تکنولوژي خود در انرژ ارائۀ به تجدیدپذیر براي
ـ اي ه هبراي دستگااي کیفیت ه هاعطاي گواهینام. 3 سـوي  شـده از  ننـدة انـرژي تجدیدپـذیر ارائـه    ک دتولی

   اي مختلف.ه تشرک
ها در استفاده از انرژي  کشوري براي ترغیب و تشویق آن و کارخانجات درونا ه تسوبسید به شرک . ارائۀ4

  تجدیدپذیر. 
اي هـ  يفاده از انـرژ ا در جهت ترغیـب آن بـراي اسـت   ه تاندك به کارخانجات و شرک . دادن وام با بهرة5

  تجدیدپذیر.
ذاري صحیح، بنیادي و مناسب در جهت ایجاد یک رقابت سـالم بـراي   گ هاستفاده از یک سیاست تعرف. 6

 استفاده هرچه بیشتر از انرژي تجدیدپذیر در جهت حفظ محیط زیست.
اي ه يانرژاي مربوط به بسط و گسترش ه هکشور به هزین توجهی از بودجۀ ساالنۀ . تخصیص سهم قابل7

 .اي هواه همنظور کاهش آالیند تجدیدپذیر به
منظـور کـاهش    اي تجدیدپذیر بـه ه يکردن تولیدکنندگان در استفاده از انرژ ایجاد بستري براي رقابتی. 8

  .اي تولید براي سودآوري بیشتره ههزین
اي هوا جهـت  ه هالیندکشور، با اتخاذ از محوریت کاهش آ 1404انداز  اي چشمه فلا و مؤه دتوجه به بن. 9

انـدازهاي خـود    ر واقع کشور آلمان در یکی از چشمحفظ محیط زیست کشور همانند کشور آلمان؛ که د
درصد در سال  35به  2011درصد در سال  20خود را از  ۀقصد رسیدن به افزایش سهم تولید الکتریسیت

   )BMU, 20122( .دارد 2050درصد در سال  80و به  2020
اي داراي بیشترین تولید ه ناي تجدیدپذیر در مکاه ياي تولید انرژه لو شناسایی پتانسی 3ابیی . مکان10 

اي تجدیدپـذیر در  هـ  يمنظور استفاده از انـرژ  و...) به اه تکارخانجا ا،ه هاي هوا مثل (پاالیشگاه هآالیند
  یند تولید خود.فرا

منظـور   اي تجدیدپذیر بهه يانرژ ةحوزذاري در گ هتشویق بخش خصوصی براي ورود به جریان سرمای. 11
 .ترویج این بخش

 .اي تجدیدپذیره يروز در گسترش انرژ اي بهه ياستفاده از تکنولوژ. 12

                                                        
1. research and development 

 .2013، آلمان اي ایمنی هسته گزارش وزارت محیط زیست، حفاظت طبیعی و .2
3. location 
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  ورزیدن به اینکه در آینده احتماالً یک جنگ انرژي در دنیا در سر راه است. . اهتمام13

  یريگ هنتیج
ن وضعیت کشورهاي منتخب و ایـران  یبه بررسی و تبیتوصیفی اقدام ـ  در این تحقیق براساس یک روش تحلیلی

اي تجدیدپـذیر نیـز   ه يانرژة ندازهایی از حوزا مناپذیر شد. از طرفی نیز چش و پایانذیر پ ناي پایاه يانرژ زةدر حو
نـدازي ایـن کشـورها در کـاهش     ا مدر این کشورها مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که روند حرکتی چش

ـ   کـه  و گاز و... یـک حرکتـی اسـت    وابستگی به نفت . داري دارداي اقتصـاد مقـاومتی تطـابق معنـا    هـ  هبـا مؤلف
انرژي مشخص کردند و تحقـق ایـن اهـداف    ة راه منظمی نیز براي خود در حوزۀ دیگر این کشورها نقش ازطرف

حـال   این خود خطري بـراي کشـورهاي در  جنگ انرژي احتمالی در آینده است.  یعنی موفقیت این کشورها در
در ایندي صحیح و مناسب در تنظیم فرایندهاي انرژي فسـیلی خـود نـدارد.    توسعه مثل کشور ایران است که فر

  چوب الگوي اقتصاد مقاومتی هنوز تنظیم نشده است.راساس چااي مدونی بره يواقع الگو
عنـوان   ا بـه هـ  ناي تجدیدپذیر و نقش حسـاس و کلیـدي آ  ه يدر این تحقیق سعی شده معرفی انرژ

  نیز براي تحقق الگوي اقتصاد مقاوتی بیان شود. اي هابزاري کاربردي در کاهش منابع فسیلی نقش
تولیـد   اراي پتانسیل بسـیار زیـادي در حـوزة   دیگر کشور ایران یکی از کشورهایی است که د ازطرفی

  انرژي از طریق منابع تجدیدپذیر است. 
معتبـر داخلـی و خـارجی مبنـی بـر مصـرف       سـوي مراکـز علمـی    شـده از  از طرفی آمارهاي گزارش

مناسب  دیگر عدم استفادة است. ازطرف  هاي فسیلی در ایران حاکی از یک روند صعودي و فزاینده تسوخ
مصـرف انـرژي در   اي مهـم و پر هـ  شدر بخـ  ـ  با توجه به پتانسیل باال در این حـوزه  ـ از منابع تجدیدپذیر

  پاك است.اي ه يخود حاکی از عدم توجه کافی به انرژ کشور،
ـ  عنـوان بخـش اسـتراتژیک کشـور     ـ بـه  فسـیلی اي هـ  تروند صعودي مصرف انرژي از طریق سوخ

آینده ایران را از صـادرات   ممکن است در این روند افزایشی همراه دارد. طرف کاهش این منابع را به کیاز
 بخـش کلیـدي و   گـر دی ا سـوق دهـد. ازطـرف   ه تا به کشورهاي دیگر، به واردات این سوخه تاین سوخ

  سمت تخریب و آلودگی بیشتر آن به پیش ببرد. حساس کشور یعنی محیط زیست را به
ا و ایـدئولوژي  هـ  هاي فسـیلی مثـل نفـت و گـاز در کشـور، اندیشـ      هـ  توجود منابع بسیار زیاد سـوخ 

فـظ  انـرژي و ح  ةوجهی نسبت به آیندت یاي تجدیدپذیر به یک حالت به يانرژ ذاران را در حوزةگ تسیاس
تجدیدپـذیر در  اي ه ياي فسیلی و انرژه ت(روند نمودارهاي مصرف سوخ محیط زیست تبدیل کرده است

  این واقعیت است). هندةد ننشاا خود ه لطی سا
در پایان نیز راهبردهایی براي ایران در تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی با رویکرد حفظ منابع فسـیلی و  

  شد.اي تجدیدپذیر ارائه ه يانرژۀ توسع
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 کـالم  خـوش  موسـی  همکـاري  بـا  ،اقتصـادي  دیدگاه ازوري  بهره و کارایی ).1389علی ( میبدي، امامی

 .طباطبایی عالمه دانشگاه تهران، اول، چاپ مهدوي،... ا روح و خسروشاهی،
هـاي کشـور آلمـان در     سیاسـت  بررسی وضـعیت و ). «1392ایمان امامی میبدي رضافر ( ، وبهروز، عارف

، »پذیر با تأکید بر کاهش آلودگی هوا و تعیـین راهبردهـایی زیسـتی بـراي ایـران      هاي تجدید انرژي
  همایش محیط زیست، صنعت و اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.
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See Endonte 16 For Section 
The European Wind Energy Association 
THE EUROPENA WIND ENERGY ASSOCIATION 
THE EUROPENA WIND ENERGY ASSOCIATION 
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  تثبیت حقوق مالکیت بر میادین مشترك نفت و گاز 
منظور حفظ، توسعه و افزایش ذخایر و  محوریت اقتصاد مقاومتی بهبا 

 ظرفیت تولیدي در میادین راهبردي
  **رضا آقاموسی طهرانی، *مراد سیف اهللا

  چکیده
در راستاي اجراي قوانین باالدستی مـورد توجـه    ،پس از انقالب یژهو هبقراردادهاي نفتی  آنچه در عمدة

ی صنعت نفـت قـرار گرفتـه اسـت، لحـاظ شـرط       لمللا نگان قراردادهاي بینندک هجدي مدیران و مذاکر
مابین است. از آنجا که غالـب   اجرا و حل و فصل اختالفات فی ،حاکمیت قانون و حقوق ایران بر تفسیر

ـ میـادین نفتـی و    ی صنعت نفت و براي اکتشاف و توسعۀباالدسته در بخش قراردادهاي منعقد  یـژه و هب
ـ تبیین حقوق مالکیت و حاکمیت ایـران بـر ذخـایر میـادین      ،اشدب یم میادین مشترك میـادین   یـژه و هب
ـ  هسو و همچنین حریم و حدود مالکیت دولت مجاور در بهـر  مشترك ازیک از میـدان مشـترك   رداري ب

نقش بسزایی در  ،یلمللا ننمودن ضمانت اجراي نقض تعهدات داخلی و بی مشخص یتاًدیگر و نها ازسوي
افـزایش و تثبیـت ذخـایر راهبـردي      دارد.و سودآوري پروژه ذاري گ هگذار و تضمین سرمای جذب سرمایه

کلی اقتصاد مقاومتی بـه آن توجـه داشـته،    اي ه ت) سیاس14میادین مشترك که بند ( ةدر حوز خصوصاً
مبتنی بر مسائل فنی مرتبط با میادین نفت و گـاز، بـا   ناسی ش ع. این پژوهش پس از موضوتبیشتر اس

دکترین حقوق ایران و فقـه   ،یلمللا نبیاي ه هامن تموافق ،عمومی لمللا ناستفاده از اصول کلی حقوق بی
ین میادین مشترك و با مطالعه موردي بر میدان پارس جنوبی به تبیـ  یژهو هباسالمی حاکم بر میادین و 

جمهوري اسالمی ایران بر میادین مشترك پرداخته است. در این پژوهش تشـریح شـده    حقوق حاکمۀ
ی کشورهاي صاحب مخـزن مشـترك نسـبت بـه ذخـایر تحـت       لمللا نبیاي ه هاست وفق اصول و روی

نسبت به ایـن   باید و کشورهاي همجوار دارندشت منصفانه سرزمینی خود حق حاکمیت و بردا يقلمرو
د و از انجام هر اقدامی که موجب تضـییع و تعـدي بـه ایـن حقـوق گـرد       بگذارندحقوق حاکمه احترام 

خلـیج فـارس اسـالم را مبنـاي      اجتناب نمایند. از آنجا که عمدة کشورهاي همجـوار خاصـه در حـوزة   
ـ  ياساس آراناد به قاعدة الزام و بر، لذا با استانندد یم گذاري خود قانون نبایـد  ا هـ  تفقه اسالمی نیز دول

مشترك تصرف نموده که ایـن   خارج از قدر حاجت و نیاز و خارج از حریم مالکیت خود نسبت به ذخایر

                                                        
  dr_a_seif@yahoo.comالسالم)  دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (علیه *

  Tehrani83@chmail.irالسالم)  دانشگاه امام صادق (علیه المللی نفت و گاز، دانشجوي دکتري مدیریت قراردادهاي بین **
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  آور خواهد بود. جاوز به حقوق عموم مسلمین و ضمانت منزلۀ امر به
: مالکیـت  Q15، یلمللا نتعهدات بی :K19، دادي: تعهدات قرارK12، : حقوق حاکمK40ها:  واژهکلید

  مسئولیت حقوقی  :K13، اسباب مالکیت حریم مالکیت، میادین،

 مقدمه

  اهمیت و ضرورت پژوهش .1
منافع سرشار براي کشـورهاي   نندةک مانند بوده و فراهم یب کاالیی نفت و گاز از لحاظ اقتصادي و تجاري،
و ایجـاد   لمللا نسیاست بی در عرصۀننده ک نایفاي نقش تعیی جهت صاحب نفت و گاز است. این صنعت به

 ودن صنعت کشورهاي جهان به خود حائز اهمیت بوده و موجب شده است کلیـۀ نم منیت از طریق وابستها
شدت مورد توجـه   صورت مشترك وجود دارد، به همیان کشورهاي همسایه ب یژهو هبمنابع نفت و گازي که 

اکثر تـوان  کشورها بر این امر معطوف بوده اسـت کـه ابتـدا بـا اسـتفاده از حـد       تالش قرار بگیرد. عموماً
نچـه از  و انتفاع از این میادین باشـند. لکـن چنا  رداري ب هبهر دنبال قانونمندنمودن نحوة دیپلماتیک خود به

ـ  رداريب هسیاست حداکثر استفاده و بهر مطلوب نائل گردند غالباً این طریق نتوانند به نتیجۀ حمانـه از  ر یب
هند. این موضوع در عملکرد کشور قطر در مواجه با میدان د یم میادین مشترك را در دستور کار خود قرار

  مشهود است. پارس جنوبی کامالً
نظران در خصوص تثبیت حقوق مالکیـت   هیدروکربوري، موجب شده است صاحب طبیعت سیال مواد

ویژه نموده که در این پژوهش تالش گردیـده اسـت    بر ذخایر نفت و گاز موجود در میادین مشترك توجه
  بار مورد بررسی قرار گیرد. نخستیناین موضوع از حیث حقوقی و فقهی براي 

  فرضیات و نظرات .2
ـ  دانان معتقدند نفت و گاز در زیر زمین مانند جانوران وحشی یا پرندگانی برخی از حقوق اشـند کـه در   ب یم

واند آن را حیازت کرده و مالک آن ت یم ند وک یم به آن حق پیداکس بروند، صاحب زمین نسبت ملک هر
ـ  ند و به مخزن نفت یا گـازي ک یم لذا وقتی مالکی در ملک خود حفاري شود.  سـد و آن را اسـتخراج  ر یم

لو اینکه نفت یا گاز استحصالی از مخزنی باشد کـه  ورد. وآ یم ستد هبند، حقوق مالکانه نسبت به آن ک یم
اساس تنها راه جبران خسارات وارده آن است  کشور همسایه قرار داشته باشد. براینزمین  بخشی از آن در

کرده و نگـذارد  رداري ب هواند با حفر چاه در زمین خود از مخزن بهرت یم جایی که که کشور همسایه نیز تا
ایـن   سمت کشور همسایه هـدایت گـردد. در نتیجـه طبـق     از موجود در مخزن سرزمینی خود بهنفت و گ

  االرض نخواهد بود. نفت و گاز تحت مالکیت بر منزلۀ به دیدگاه مالکیت یا حاکمیت بر زمین لزوماً
وانـد بـدون   ت ینم یک از شرکا زنی حکم مال مشاع را دارد که هیچدیدگاه دیگر معتقد است چنین مخا
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رضایت شریک دیگر در آن دخل و تصرف نماید. این دیدگاه امـروزه تـا حـدي مـورد قبـول کشـورهاي       
متعددي میان این اي ه هامن تموافقمشترك رداري ب هقرار گرفته و با توجه به اصل همکاري در بهر فعن يذ

اصـول کلـی    دیدگاه بینابین دیگري نیز مبتنـی بـر   گونه از کشورها در این خصوص تنظیم گردیده است.
منظور رعایت اصل حاکمیت و  طرح است که براساس آن هر کشور به این پژوهش قابلاي ه هحقوق و یافت
طبیعی مجـاز  اي ه تبر منابع و ثروا ه تسرزمینی و اصل حاکمیت دائمی دول يبر قلمروا ه تاستقالل دول

نیاز کشور و  ،میدان ان ذخیرةحظات جغرافیایی مخزن، میزاست نسبت به برداشت منصفانه با توجه به مال
اسـالمی   يفقهـا  ةاساس مالحظات فقهی نیز از آنجا که عمدول تولید صیانتی اقدام نماید. براساس اصبر

واند به نماینـدگی  ت یم لذا هر کشور هستند، دانستن این ذخایر بودن و ثروت عمومی عامهقائل به مشترك 
و نیاز کشور و در حدود حریم مالکیت از ذخایر نفت و گاز  قدر حاجت بهصرفاً  متبوع خود و از عموم جامعۀ

  گردند.ند م هبهر
ـ ا نبـی  امـۀ ن تموافقمورد  140حسب اطالعات موجود، تاکنون بیش از  ی منعقـد گردیـده کـه یـا     لملل

از منابع نفت و گاز مشترك اشاره دارد و یا به موضـوعات خاصـی در   رداري ب هبه همکاري در بهر مستقیماً
اساس چنانچه توافقی میان کشورهاي همسایه وجود  ید حدود مرزي توجه نموده است. براینخصوص تحد

اما یکی از طرفین تخلفی نسبت به مفاد توافق انجام داده باشد، اگر این تخلف مطابق قواعـد   ،داشته باشد
شـور باشـد،   عنوان مثال ناشی از مصوبات مجالس قـانونی آن ک  نی فراملی مشروع شناخته شود و بهبازرگا

امـا چنانچـه ایـن تخلـف نامشـروع       مطالبه خواهـد بـود.   رات وارده یعنی خسارات مادي قابلحداقل خسا
واند شامل خسـارات مـادي،   ت یم مطالبه خواهد بود. این خسارات خیص داده شود حداکثر خسارات قابلتش

شـده و منـافع انتظـاري     خسارات ناشی از عدم نفع و منافع ناشی از نقض قرارداد که براي متخلف حاصل
قـانونی و  نداشته باشد، به اسـتناد تصـرف غیر  مابین کشورهاي همسایه وجود  باشد. چنانچه توافقی نیز فی

از طریق اقدام به استخراج مواد هیدروکربوري، این امر  ،فراتر از سهم خود بر منابع طبیعی کشور همسایه
 رفته خواهـد بـود.   یت مطالبۀ خسارات مادي ازدستدولت متعدي بوده و قابل موجب احراز مسئولیت مدنی

اشـت  برد واسطۀ هایست اثبات نمود که مواد هیدروکربوري بب یم البته براي اثبات مسئولیت کشور همسایه
برداشـت   لت متعدي منتقل شده است و یـا نحـوة  دواي ه نسمت سرزمی غیرمنصفانه مهاجرت نموده و به

  ناپذیري از حیث فنی و اقتصادي به مخزن وارد گردیده است. صورتی بوده است که خسارات جبران هب

 تحقیق . سابقۀ3
منـابع  «ند از ا تحریر درآمده است عبارت در موضوع میادین مشترك به رشتۀر ت شمطالعات مرتبطی که پی

وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بـین  « و مقالۀ» لمللا ننفت و گاز مشترك از منظر حقوق بی
شده توسط  مشترك تهیه» رژیم حقوقی حاکم بر میادین« دکتر جواد کاشانی. اثر دیگر مقالۀاثر  »کشورها
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 اثر دیگر مقالـۀ  اشد.ب یم مجلس شوراي اسالمیاي ه شدفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مرکز پژوه
تـألیف   »لمللا نق بیاز میادین مشترك نفت و گاز در خلیج فارس از منظر حقورداري ب هرژیم حقوقی بهر«

از میادین مشترك نفت و گاز رداري ب هبهر« اثر دیگر مقالۀ عباسی و فرخزاد جهانی است.دکتر سیدباقر میر
حقوقی به ترتیب ذیل و  اشد، لکن تبیین موضوعاتب یم فرخزاد جهانی شدة ألیفت »و تحدید حدود دریایی

انجـام نگرفتـه و همـین امـر     فقه اهل سنت تـاکنون  نحو تطبیقی با فقه امامیه و با نگاهی به  همچنین به
 ود.ش یم نوآوري در این پژوهش را شامل بخش عمدة

  فصل مطالبسر .4
و بیان اوصاف و مشخصات کلی میـادین مشـترك پرداختـه شـده     ناسی ش عدر این تحقیق ابتدا به موضو

ـ ا نبـی  يآرا لملـل، ا نتکالیف و بررسی الزامات حاکم بر حقـوق بـی   ،است. در ادامه به تبیین حقوق ی و لملل
جدیـدي نیـز مبتنـی بـر      ردازد که البته نظریـۀ پ یم مختلف شدة دوجانبه و نظرات مطرحاي ه هامن تموافق

اصول مزبور در این پژوهش ارائه شده اسـت. در انتهـاي گفتـار اول نیـز مسـئولیت واقعـی و مسـئولیت        
متعدي همچـون قطـر بـه حـریم تحـت مالکیـت        ايه تحقوقی دولمطالبه از اقدام غیر ی و قابللمللا نبی

بـار بـه بررسـی انـواع      نخستین . در گفتار دوم برايگرفتجمهوري اسالمی ایران مورد بحث قرار خواهد 
ـ  هبهـر  عـادن، مالکیـت میـادین مشـترك و نحـوة     نظریات مالکیت بر م ،معادن و حـدود  ا هـ  ناز آرداري ب

مـوردي بـر    گفتار پایانی نیز به مطالعۀ پرداخته شده است.از میادین مشترك در فقه اسالمی، رداري ب هبهر
  میدان گازي پارس جنوبی از لحاظ فقهی، حقوقی و فنی اختصاص یافته است.

  و مسئولیت نقض تعهدات میادین نفت و گاز مشترك لمللا نحقوق بیگفتار اول: 
  کلیات میادین مشترك. 1

طبیعی و بـدون دخالـت انسـان از مرزهـاي زمینـی یـا       منابع طبیعی مشترك منابعی هستند که در حالت 
معـادن  خالف بـر  نفت و گاز منابع 1وند.ش یم کشور دیگر ينند و وارد قلمروک یم دریایی یک کشور عبور

ویژگـی  دلیـل   به ،اشندب یم تقسیم قابل شده بین کشورها جامد که به آسانی و براساس خطوط مرزي تعیین
با توجـه بـه ایـن     ردند.گ یم رفت از مخزن خارج ا ایجاد هرگونه مسیر برونبو بوده ذیر پ ربودن مهاج سیال

ـ  هبهـر مبادرت به  سرزمینی خود يقلمرو ویژگی است که چنانچه هر دولتی در را  از ایـن میـادین  رداري ب

                                                        
هـاي مجلـس    ، مرکـز پـژوهش  »رژیم حقوقی حاکم به میادین مشترك، دفتر مطالعات انرژي صنعت و معدن«زاده، حسن،  . عبداهللا1

بـرداري از میـادین    . جهانی، فرخزاد، میرعباسی، سیدباقر، رژیم حقـوقی بهـره  2، ص 1391/ 10/10، 12730شوراي اسالمی، گزارش 
  .93، ص 1390، زمستان 61، سال بیستم، شمارة فصلنامۀ راهبردالملل،  فارس از منظر حقوق بین مشترك نفت و گاز، در خلیج 
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ي ا همالحظ تمام یا بخش قابلسبب انتقال  موجب حرکت سیال درجا در کل مخزن شده و واندت یمنماید، 
از مجمـوع مسـائل فنـی مطـروح در خصـوص       گردد.سرزمینی کشور مجاور  يدر قلمرو موجوداز ذخایر 

عالوه بر امکان تخمین ذخایر موجـود   ید این است کهآ یم ستد هب آنچه ویژگی نفت و گاز و مخازن نفتی
متعـارف  کاهش فشار مخزن با فرض عدم برداشت از میدان مشترك و یا کاهش فشار نا در میادین نفتی،

سمت کشور مجاور اسـت   سرزمینی به يمعناي حرکت سیال از قلمرو به ،با توجه به حجم برداشت متداول
 .غیرصیانتی آن کشور، منجر به مهاجرت سیال درجـا گردیـده اسـت    بعضاًعملیات تولیدي و  ۀواسط که به

سـرزمینی و همچنـین    يو قلمـرو  به حریم عديمصداق بارز ت دانان حقوق ياساس آراواند برت یم امر این
  .باشد یک کشور طبیعیاي ه تبر منابع و ثرو حاکمه حقوق تجاوز به

. در بـین  خـود اسـت  گان یبـا همسـا   كمشـتر  يو گاز یدان نفتیم 28 داراي رانیاطبق آخرین آمار 
مخـزن در خشـکی قـرار     13هـاي خلـیج فـارس و     مخـزن در آب  15میادین مشترك نفت و گاز ایران، 

، چهار مخزن مشـترك بـا    در مرز مشترك با عراق، هفت مخزن مشترك با امارات بلوك 12که ند ا هگرفت
ـ م کیز یکویت و ترکمنستان ن يشورهاکاز  کی، دو مخزن با قطر و عمان و با هرعربستان سعودي دان ی

  1.وجود دارد يربورکدرویه كمشتر

  میادین مشترك لمللا نحقوق بی .2
شـناختی واحـدي دارد و در مـرز مشـترك واقـع شـده        دولتی از مخزنـی کـه سـاختار زمـین     چنانچه

کند، باز هـم موجـب تغییـر    رداري ب همرزي مربوط به خود بهر ةاز محدودصرفاً  حتی اگر کند،رداري ب هبهر
فشار کل مخزن و بخشی که در آن سوي مرز قرار گرفته خواهد شد و در نهایت ممکـن اسـت از نفـت و    

 ةاجـاز  لمللا نگازي که در آن سوي مرز قرار گرفته نیز استخراج نماید. کسانی که مدعی هستند حقوق بی
ـ  .مایندن یم تصرف استناد ةرا داده است، به قاعدرداري ب هچنین بهر ف روشـنی از ایـن قاعـده    هرچند تعری

که  از طرف دولت امتیاز صاحبانلکن برداشت اصلی از این قاعده این است که یک دولت یا ، وجود ندارد
الزم نیسـت تـا رضـایت طـرف دیگـر را قبـل از آغـاز بـه اکتشـاف یـا           ند ا هدر یک طرف مرز قرار گرفت

 زمین، مانند جـانوران وحشـی یـا    نفت و گاز در زیر طبق این دیدگاه .آورند ستد هباز مخزن رداري ب هبهر
وانـد آن را  ت یم ند وک یم آن حق پیدا کس بروند صاحب زمین نسبت بهاشند که در ملک هرب یم پرندگان

                                                        
1. Behrooz Esrafili-Dizaji  & Farkhondeh Kiani .Geo Expro Magazine ،Volume 9, 2011  

 1388دي  1، جـام جـم   ۀروزنام. »میادین مشترك خط مقدم صنعت نفت«زیبا اسماعیلی. .-2012آوریل  7 شده در  بازبینی
  .2010سپتامبر  1 شده در  اقتصادي. بازبینی

http://www.etedaal.ir/news/3107/default.aspx 
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ـ  هبهـر  معتقدنـد کـه   برخی دیگر این با وجود 1حیازت کرده و مالک آن شود. در چنـین شـرایطی   رداري ب
ت ایـن  صـور  زیرا درغیـر ایـن   مگر آنکه دولت همسایه رضایت خود را اعالم نماید. ،قانونی خواهد بودغیر

وصـف مشـترك    طبق این دیـدگاه  2.دولت همسایه در زیر بستر دریا است ۀاقدام مداخله در حقوق حاکم
ـ     ی،براي منابع نفت اشـد کـه   ب یمبین حق مالکیت اشتراکی دو یا چند دولت یا شخص بـر منبـع طبیعـی م

چنین مخازنی حکم مـال مشـاع و در بحـث مـا     لذا  3.حاصل آن ممنوعیت تصرف غیرمالکان در آن است
 4ن دخل و تصرف کننـد. آوانند بدون رضایت شریک دیگر در ت ینم یک از شرکا چی را دارد که هیلمللا نبی

وان ابراز داشت با اسـتناد بـه اصـل حاکمیـت و     ت یم و از نگاهی دیگرمطروح اي ه هلکن با توجه به دیدگا
اي هـ  تبـر منـابع و ثـرو   ا ه تسرزمینی و همچنین اصل حاکمیت دائمی دول يبر قلمروا ه تاستقالل دول

به نسـبت گسـتردگی سـطح    واند ت یم هر دولت بر مخزن مشترك،ا ه تو در مقام جمع حقوق دولطبیعی 
مشترك از میدان ي ا همنصفان برداشتخود و میزان ذخایر موجود، مبادرت به سرزمینی  يمخزن در قلمرو

اردهاي روز و اسـتاند  سـاخته نحوي انجام پذیرد که به میدان صـدمه وارد ن  . البته این برداشت باید بهنماید
یافته بـراي دولـت همسـایه     حقوق رسمیت يو استیفارداري ب هی در آن رعایت گردد تا امکان بهرلمللا نبی

ـ قـرارداد و  گونه  خود هیچ ۀصورت اگر یک دولت با دولت همسای این منتفی نگردد. در را ي ا هامـ ن تموافق
 لملـل ا ناستناد اصـول اولیـه حقـوق بـی    به به حقوق ملی محرز گردد،  عديمنعقد نکرده باشد و موضوع ت

  .خواهد بودننده ک ضنقجزء تعهدات دولت  شده وارد پرداخت خسارت و غرامت مادي
ـ  همابین به لزوم همکاري در اکتشاف و بهر متعدد فیاي ه هامن تموافقدر ا ه تدول این با وجود رداري ب

ایران و قطر، ایران و عمان، ایران و بحرین و ایران  امۀن تموافقجمله  از آن ند.ا هنمود تأکیداز منابع طبیعی 
تحدیـد   ۀنام را به همکاري براي دستیابی به توافقا ه تکنوانسیون حقوق دریاها نیز دول است. عربستان و

حدود مرزهاي خود ملزم نموده است و ایشان را از انجام هرگونه اقدامی که مانع حصول توافقـات مـذکور   
میان کشـورها را در   ۀعملی و معاهدات دوجانب ۀروییري گ لنیز شک یلمللا نبی يآراباشد منع نموده است. 

 زیـرا  نـد. ا هنمـود  تأییداز منابع طبیعی مشترك نفت و گاز رداري ب هخصوص لزوم همکاري مشترك در بهر
ام واحـد  صورت مشترك و تحت یک نظ هاز آن برداري ب هحفظ یکپارچگی مخزن اقتضا دارد که بهر ۀالزم

جانبه و بدون توجه بـه اقتضـائات میـدان اقـدام بـه       صورت یک هیک از طرفین بانجام گردد و نه آنکه هر

                                                        
  .167 ص ،1387زمستان –، پاییز 39 ةالمللی، شمار حقوقی بین ۀ، مجل»منابع نفت و گازوضعیت حقوقی «کاشانی، جواد، . 1
  .1386، تابستان 2، شمارة 21، سال فصلنامۀ سیاست خارجی. زهرا کسمتی، 2
هاي حقوقی، نشر شـهر   ، مؤسسه مطالعات و پژوهش»الملل منابع نفت و گاز مشترك از منظر حقوق بین«کاشانی، جواد،  .3

  .32، 1389 دانش،
  .167 ص 1387 زمستان –، پاییز 39 ة، شمارالمللی حقوق بین ۀمجل، »وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز«کاشانی، جواد،  .4
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وان ایـن  ت یم دریاي اژه جمله رأي فالت قارة من به استناد برخی از این آرا 1از مخزن نمایند.رداري ب هبهر
 در، موجب لطمه شودمحیط  که موجب تغییر فیزیکی دري ا هجانب فعالیت یکهرگونه  چنین اظهار داشت؛

 به همین دلیـل صاحب مخزن مشترك است. اي ه تمیان دول امهن تموافقرسیدن به توافق نهایی و انعقاد 
 .مشترك مرتکب شـوند  چنین تغییراتی را در منطقۀجانبه  شکل یک بدون توافق طرفین و به طرفین نباید

نحـوي موجـب    مدت باشد و یـا بـه   طوالنیات براي سسیأمتضمن نصب ت اقدامی کههرگونه اساس  براین
تغییرات دائمی در محیط گردد، مصداق سلب حق حاکمیت طرف مقابل به منابع طبیعی مشـترك بـوده و   

رداري ب هو بهر جی اقدام به حفاري، استخرالبه طریق اولذا خواهد بود. ا ه تمغایر با اصل حاکمیت ملی دول
مصداق نقض حاکمیت ملی و اصـل   ،اشدب یم دولت مجاوراي ه نجا که بخشی از آن در سرزمیاز سیال در

مصوبات مجمع عمومی سازمان ملـل  نهایت آنکه  مالکیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی است.به احترام 
ـ   متعدد مـن اي ه هدر قطعنام ،وندش یم محسوبا ه تجهانی مل ةمظهر اراد کهمتحد   1803 ۀجملـه قطعنام
طبیعـی  اي هـ  تجملـه ثـرو   بر منابع ثروت طبیعـی مـن  ا ه تدائمی دول حاکمیت، 1962دسامبر  14مورخ 
بدیهی است ایـن شناسـایی توسـط     و 2رسمیت شناخته طور قاطع به هاالرض همچون نفت و گاز را ب تحت

  خواهد بود.  جاوزهم موجد حق است و هم در صورت تخلف از آن موجود تکلیف علیه دولت متا ه تدول

  پرداخت غرامت .3
ردد تا گ یم لیدولت تحم کیبه  لمللا نیموجب حقوق ب ه بهکاست  یفیلکعبارت از ت لمللیا نیب تیمسئول
ف بـه  یالکـ او در انجـام ت  يا خـوددار یاز عمل و  یناش لمللا نیه در اثر نقض قواعد حقوق بکرا  یخسارات

کشـوري کـه   وجـود نـدارد   تردیدي ی لمللا نبه استناد این اصل بی 3.دیوارد شده جبران نما يگریدولت د

                                                        
1. North sea continentah shelf cases (Federah Republic Germany / Denmark. 
Federah Republic of Germany /Nether land ). ICJ Judment. 20 February 1969.ICJ 
Report 1969. 
I,c.j , Report,53. 
The 1998 Eritrea/yemen , maritime Delimitation Awawd /para.para 86. 
The 1998 Eritrea/yemen , maritime Delimitation Awawd /para. 
Guyane–surinam Award, pare. 463. http://www.pca.cpa.org/showpage.asp? 
pag_id=1147 
ICJ,report.para.97 .-. ICJ report , separate opinion of jude Jessup:67-84. 
ICJ report, sup:84. 

  .98موحد، محمدعلی، همان، ص  .2
libyan american oil company. government of the Arab republic of libya,20Ihm (1981). 
american oil company. government of the arab republic of libya,20ihm (1982) 

 .http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=40 کرمعلی کمایستانی: .3



  يها و اقتصاد نفت و گاز و انرژ تکانهجلد پنجم:               128

 

بـراي   شده گرفتن حقوق شناسایی جانبه و با نادیده صورت یک هی بلمللا نو یا بی قراردادي اترغم تعهد لیع
  .وارده خواهد بودمسئول جبران خسارت  ندک یم رداري از میدان مشتركب همبادرت به بهردولت مجاور، 

د یل قیدولت چهار شرط ذ کی لمللیا نیت بیلتحقق مسئو يبرا یعموم لمللا نیاز نقطه نظر حقوق ب
   :شده است

  توسط دولت لمللیا نیتعهد ب کینقض.    
 گریان در طرف دیتحقق ضرر و ز.   
 ن عمل دولت و ضرر واردهیت بیسبب وجود رابطۀ.    
 1 .مسئول و وابسته به آناي ه ناز ارگا یکیا یآور به دولت  انیت انتساب عمل زیقابل 

شدن بالجهـت را  سد چنانچه دارار یم نظر به مذکور، مطلب دیگر میزان آن است.پس از احراز شرایط 
در این  بوده و غرامت ۀآمده براي طرف دیگر معیار محاسب ستد هب منافع ،بدانیموارده ت امبناي جبران خسار

 این خودچه بوده است که خود توقع دریافت داشته است و ود غیر از آنش یم پرداخت فعن يذصورت آنچه به 
نانچه مبناي جبران خسارت را ردد. اما چگ یم ناروا محسوب ةداراشدن بالجهت و استفاد ۀمنزل به به نوع دیگر

شده به وي مبناي محاسبه قرار گرفته است بدانیم، در این صورت ضرر وارد فعن يذاحترام به مالکیت  ةقاعد
احتـرام بـه    ة. به همین جهت قاعداستاشد که وي توقع دریافت آن را داشته ب یم و این قدر متیقن آنچه

  وارده است. اي ه تغرامت و جبران خسار ۀجهت محاسبري ت حمالکیت مبناي صحی
ـ  هبهـر ة در خصـوص نحـو  ي ا هامن تموافق ،صاحب مخزن مشتركاي ه تدولمیان چنانچه  از رداري ب

 يبـر قلمـرو  ا ه تخالف اصل حاکمیت دائمی دولیکی از دول بر لکن ،میادین مشترك وجود نداشته باشد
ین کار موجب مهاجرت ا مخزن نماید و باتمام از رداري ب هطبیعی اقدام به بهراي ه تسرزمینی و منابع ثرو

را براي دولت رداري ب هبرداشت و بهر صعوبتسرزمینی خود گردد و یا اسباب  يسمت قلمرو سیال درجا به
ی و اصل احترام به حاکمیـت  لمللا ننقض تعهدات بی منزلۀ بهوي عمل اید، در این صورت مجاور فراهم نم

آثار و  ۀاالمکان کلی نحوي صورت پذیرد که حتی جبران خسارت باید بهتلقی شده و سرزمینی دولت مجاور 
لکن در  ،د بوداول مستلزم استراد عین مال خواه ۀدر درج امراین  .نتایج آن عمل را بزداید و از میان ببرد

  .شده گردد تلفمعادل ارزش عین غرامتی باید محکوم به پرداخت  متعدياد داستر صورت عدم امکان
اما یکـی از   ،منعقد شده باشدایی ه هامن تموافقصاحب مخزن مشترك اي ه تصورتی که میان دول در
در  ،از مخـزن مشـترك نمایـد   جانبه  یکرداري ب همابین مبادرت به بهر غم توافقات قراردادي فیر یدول عل

 واقعـی  ارزش شـامل  آن هم از ناشی لکن خسارت ،صورت گرفتهنقض تعهدات قراردادي نیز این صورت 
 جانبۀ یک و اقدام بود اعاده قابل مال صاحب به آینده در که را منافعی هم و است رفته ازدست مادي اموال
  .یردگ یبر مدررا ع از تحصیل آن شده است مان متجاوز دولت

                                                        
  همان. . 1
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  حقوق نفت و گاز ،فقه :گفتار دوم
سوم قرار گرفته و  که در آن نفت و گاز در طبقۀ 1مجزا تفکیک نموده حقوق ایران معادن را به چهار طبقۀ

واگذار گردیده است. با این حال  تابعه و وابسته به آن وزارت يو واحدها اه تشرکوزارت نفت، امور آن به 
ارائـه اسـت. در تقسـیم اول معـادن بـه       در خصوص انواع معدن قابـل ندي ب مدر فقه امامیه دو گونه تقسی

ر جامد و معـدن بـا جـوهر    وند، و در تقسیم دوم نیز معادن به معدن با جوهش یم ظاهري و باطنی تفکیک
ـ معدن باطنی معدنی است که  تفکیک هستند. مایع قابل لزم انجـام کـار و   آوردن جـوهر آن مسـت   سـت د هب

 اخل زمین و حسب مورد حفـر چـاه اسـت،   است و مستلزم انجام عملیات استخراجی در دایی ه یجوی چاره
معدن ظاهري نیز معـدنی اسـت کـه استحصـال جـوهر معـدن بـه         2.مانند استخراج نفت در عصر حاضر

                                                        
  .1377) قانون معادن مصوب 3مادة ( .1
، و هي التي تظهر بالعمـل کالـذهب و الفضّـة و    ۵۶۶، ص ۱ ؛ جالمهذب البارع في شرح المختصر النافعالدين،  حلي، جمال .٢

 .الحديد و النحاس و الرصاص
  ،ا باطنة؛ و هي مـا ال تظهـر إلّـا بالعمـل و العـالج      ، ۶۷۸؛ ص وسيلة النجاة (مع حواشي اإلمام الخميني)اصفهاني، سيدابوالحسنإم

 األعصار. استخراجه إلى حفر آبار، کما هو المعمول غالباً في هذه  کالذهب و الفضّة و النحاس و الرصاص، و کذا النفط إذا احتاج في
 و اما باطنة، و هي ما ال تظهر إال بالعمل و العالج کالذهب و الفضة و النحاس و ، ۲۲۰، ص ۲ امام خميني، تحرير الوسيلة؛ ج

  الرصاص و کذا النفط إذا احتاج في استخراجه الى حفر آبار کما هو المعمول غالبا في هذه األعصار.
 المعادن الباطنة و هي التي يتوقف اسـتخراجها علـى الحفـر و العمـل، و ذلـک      ، ۱۶۷، ص ۲ ج منهاج الصالحين (للخوئي)؛

  کالذهب و الفضة.
  ۳۷۳، ص ۲ ترجمه و شرح؛ ج -شعرانى، ابواالحسن، تبصرة المتعلمين في أحکام الدين.  
  ،أما المعادن الباطنة، ،  ۴۷۶، ص اقتصادناشهيد صدر، سيدمحمدباقر 
 ل معدن ال ينجز بشکله الکامل إال بالعمل، کالذهب الذي ال يصبح ذهبا إال بالعمل و و هي في العرف الفقهي کما عرفنا: ک

التطوير، فهذه بدورها أيضا نوعان، ألن المادة المعدنية من هذا القبيل قد توجد قريبا من سـطح األرض، و قـد توجـد فـي     
 أعماقها بشکل ال يمکن الوصول إليها، بدون حفر و جهد کبير.

 ،۱۵۷و  ۱۵۶ ، ص۶ج  المغني.  
 و هي التي ال يوصل إليها إال بالعمل و المئونة، کمعادن الذهب و الفضة و الحديد و  -ذکره ابن قدامة فأما المعادن الباطنة

 النحاس و الرصاص و البلور و الفيروزج فاذا کانت ظاهرة...
 ص ۷الروضة في شرح اللمعة، ج  المسألة الثالثة.، کتاب إحياء الموات، الفصل األول، المطلب الثاني، ۴۰۳، ص ۲، ج التذکرة ،

أما ما کان من المعادن الباطنة قريبا مـن سـطح األرض، فهـو کالمعـادن      ، المعادن الباطنة القريبة من سطح األرض:۱۹۲
ة من سطح فالمعادن الباطنة إما أن تکون ظاهرة أي: قريب«الظاهرة التي مرت بنا أحکامها اآلن.قال العالمة في (التذکرة): 

  أوال،  -األرض أو في متناول اليد
  ،المعادن الباطنة المستترة:و أما المعادن الباطنة، التـي تختفـي فـي أعمـاق      ۴۷۸، ص اقتصادناشهيد صدر، سيدمحمدباقر ،

 األرض فهي تتطلب نوعين من الجهود: أحدهما: جهد التفتيش و الحفر، للوصول إلى طبقاتها في أغـوار األرض، و اآلخـر:  
 الذهب و الحديد.   الجهد الذي يبذل على نفس المادة لتطويرها، و إبراز خصائصها المعدنية، و ذلک کمعادن

 ۱۴۱، ص ۱ ج (امامى)؛ حقوق مدنى.  
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ـ  توجه خاصه عملیات حفـاري صـورت   ت و بدون نیاز به انجام عمل قابلسهول در تقسـیم دوم   1.یـرد گ یم
  ود وشـ  یمـ  جزئی از زمین است و به تبع ملکیت زمین مالکیـت بـر آن نیـز محقـق     معدن جامد در حکم
. در مقابل معادنی کـه جـوهر آن مـایع اسـت بـه اعتقـاد       به غیر واگذار کردتوان  میهمراه با زمین آن را 

نفت و قیر، در حکم آب بوده و صدق عنوان معـدن و احکـام آن بـر     بزرگانی از فقهاي شیعه مانند چشمۀ
در خصوص تطبیق موضوع معادن نفت و گاز با عناوین عام ظاهري و باطنی اختالف  2ها منتفی است. آن

                                                        
، و هي التي اليفتقر في إظهارها إلى عمل کالملح ۵۶۶، ص ۱ ؛ جالمهذب البارع في شرح المختصر النافعالدين،  حلي، جمال .١

 و النفط و القار و الکبريت و الکحل. 
  األول، ما اليحتاج في إظهاره إلى عمل معتد به بحيث ۴۷، ص ۷ ج القديمة)؛ -مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالمة (ط ،

  . ا منکشفا و ال يکون إلحياء األرض دخل في ظهورهيعد إحياء. و بالثاني، ما لم يکن مستورا کأن يکون ظاهر
 جلد، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت      ۴۳ جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم،الجواهر، محمدحسن،  نجفى، صاحب- 

عدم احتياج الظاهرة منها و هي التي ال تفتقر إلى إظهار بمعنى   ق، المعادن الظاهره و على کل حال ف  ه ۱۴۰۴لبنان، هفتم، 
 الوصول إليها إلى مئونة کالملح و النفط و القار و الکبريت و الموميا و الکحل و البرام و غيرها مما هي ظاهرة بال عمل.

  ،ا ظاهرة؛ و هي ما ال يحتاج في استخراجها ۶۷۷ص  وسيلة النجاة (مع حواشي اإلمام الخميني)؛اصفهاني، سيدابولحسنإم ،
و مئونة کالملح و القير و الکبريت و الموميا و الکحل، و کذا النفط إذا لم يحتج في استخراجه إلى  و الوصول إليها إلى عمل

  الحفر و العمل.
  ،و هو:  -أن المعدن الظاهر«، جاء في متن (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج): ۴۷۴، ص اقتصادناشهيد صدر، سيدمحمدباقر

 ما يخرج بال عالج کنفط و کبريت.
 إما ظاهرة، و هي ما ال تحتاج في استخراجها و الوصول إليها إلى ۲۲۰، ص ۲ ، جتحريرالوسيلةاللّه موسوى،  خمينى، سيدروح ،

  عمل و مئونة کالملح و القير و الکبريت و الموميا و الکحل و النفط إذا لم يحتج کل منها إلى الحفر و العمل المعتد به.
 المعادن الظاهرة، و هي الموجودة على سطح األرض، فال يحتاج استخراجها إلى ۱۶۷ ، ص۲ ج منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ،

  مؤنة عمل خارجي، و ذلک کالملح و القير و الکبريت و الموميا و الفيروزج و ما شاکل ذلک.
  معـادن  يتحـدث عـن ال   -، قال الماوردي في (األحکـام السـلطانية)  ۲۳۶، و ۲۳۵، ص ۲نظر مشابه: األحکام السلطانية، ج

  فأما الظاهرة فهي: ما کان جوهرها المستودع فيها بارزا، کمعادن الکحل و الملح و القار و النفط.: «-الظاهرة
 (بهجت) ۹۸، ص ۵ ؛ ججامع المسائل. 
  ،۳۷۳، ص۲ ترجمه و شرح؛ ج - الدين تبصرة المتعلمين في أحکامشعرانى، ابوالحسن. 
  ،۱۴۰، ص ۱ (امامى)؛ ج حقوق مدنىامامى، سيدحسن.  
، إن کانت معادن الجامدات مثل الذهب و الفضة و الفيروزج و سائر  ۱۰۷، ص ۲ ، جالمبسوط في فقه اإلماميةشيخ طوسي،  .٢

 الحجارة فإن الجامد من أجزاء األرض المملوکة مملوک و حکمه حکم األرض و يجوز بيعها مع األرض.
  ،و هي جامدة منطبعة کالنقدين و ۳۶۰ص  القديمة)؛ -الغراء (ط کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة نجفي، کاشف الغطاء ،

الحديد و الرصاص و الصفر و نحوهن و غير منطبعة کالياقوت و العقيق و الفيـروزج و البلـور و الکحـل و الملـح و اللؤلـؤ و      
  ر النار و نحوها.المرجان و النورة و المغرة و األحوط إلحاق النورة و طين الغسل و حجارة الرحى و المالحة و حج

  ،فإن کانت أعينا لمائع مثل النفط و القير و  ، و أما المعادن التي تظهر في ملکه ۱۰۷، ص ۲ ، جالمبسوط في فقه اإلماميةشيخ طوسي
 ألنه يختلط بغيره فال يمکن تسليمه  ما أشبه ذلک فهو بمنزلة الماء، إنه مملوک و ال يجوز بيع ما ظهر منه إال أن يفرد و يميز

  . ۱۰۰، ص ۵ المسائل (بهجت)، ج جامع .٢
 و مـنهم: مـن قـال: باشـتراک المسـلمين فـي       ۵۶۶، ص ۱ ؛ جالمهذب البارع في شرح المختصر النافعالدين،  حلي، جمال ،

 ادامه    الظاهر(معدن ظاهري)، کالشيخ في المبسوط، و العلّامة في القواعد، و قواه في التذکرة، لشدة احتياج الناس إليها. 
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وضعیت روز معادن نفت و گاز ایـن نـوع از معـادن     لکن از مجموع نظرات و با مالحظۀدیدگاه وجود دارد، 
 موضـوعۀ قـانون و حقـوق    واند داخل در عنوان معـدن بـاطنی و یـا ظـاهري باشـند. در     ت یم حسب مورد

متفـاوتی  اي ه هدر مورد مالکیت این نوع از معادن دیدگا 1فقهی يجمهوري اسالمی ایران به تبعیت از آرا

                                                                                                                                  
ادامه 
  بل الناس کلهم فيه سـواء  .... ، و اما الظاهرة فهي الماء و القير و النفط۷، س کتاب احياء الموات، ۲۷۴، ص ۳المبسوط، ج

  يأخذون منه.
  ،و من المشترکات: المعادن، و هي.... ظاهرة؛ ۶۷۷(مع حواشي اإلمام الخميني)؛ ص  النجاة وسيلةاصفهاني، سيدابولحسن ،  
  ،عدم السماح بالملکية الخاصة للمعادن الظاهرة، کثير من المصادر الفقهية، ک،  ۴۷۴، ص اقتصادناشهيد صدر، سيدمحمدباقر  

  (المبسوط)، و (المهذب)، و (السرائر)، و (التحرير)، (و الدروس)، و (اللمعة)، و (الروضة).
 و من المشترکات المعادن، و هي... ظاهرة، ۳۲ مسألة ،۲۲۰، ص ۲ ، جتحريرالوسيلةاللّه موسوى،  خمينى، سيدروح  
 هـا   اصليه است، و همـه در آن  ة، معدن ظاهر، از مشترکات بين مردم، و باقى بر اباح ۹۸، ص ۵ (بهجت)، ج جامع المسائل

 مساوى هستند؛ و سابق اولى به اخذ مقدار حاجت او است؛ و منع غير و مضارة جايز نيست؛
  ،و أصل المعادن صنفان: ما : «-يوضح حکم المعادن الظاهرة -قال الشافعي،  ۴۷۵، ص تصادنااقشهيد صدر، سيدمحمدباقر

  کان ظاهرا کالملح في الجبال تنتابه الناس، فهذا ال يصلح ألحد أن يقطعه بحال، و الناس فيه شرع،
 المعادن الظاهرة... کمعـادن  ، قال الماوردي في (األحکام السلطانية) يتحدث عن ۲۳۶، و ۲۳۵، ص ۲، ج السلطانية األحکام

  الکحل و الملح و القار و النفط. و هو کالماء الذي ال يجوز إقطاعه، و الناس فيه سواء، يأخذه من ورد إليه.
 سأل األبيض بن حمال النبي (ص) أن يقطعـه ملـح مـآرب،    «قد  ،۲۹۴۱، الحديث ۲۶۰، ص ۴، ج مختصر سنن أبي داود

قال: و مثل هذا کل عين ظاهرة، کنفط أو قير أو کبريت ».فال إذن«، فقال: »إنه کالماء العد«فأقطعه إياه أو إرادة، فقيل له: 
  ».أو موميا أو حجارة ظاهرة في غير ملک أحد، فهو کالماء و الکأل، الناس فيه سواء

 ص ۱لقمي) ج ، باب األنفال، و (تفسير ا۲۷۸، و (المقنعة) ص ۳۴، ص ۲، و (المهذب) ج ۵۳۸، ص ۱، ج األصول من الکافي ،
، ۲۳۶، ص ۱، و (األحکام السلطانية) ج ۴۴و  ۴۲، ص ۴من (الجوامع الفقهية)، و (االمام) ج  ۵۸۱، و (المراسم) للديلمي، ص ۲۵۴
و هناک من يرى: أنهـا مـن   .، و هذه المعادن الباطنة المستترة، تتقاذفها عدة نظريات في الفقه اإلسالمي۱۹۷، ص ۲و ج 

  التي يملکها الناس جميعا ملکية عامة، کما نقل عن اإلمام الشافعي و عن کثير من العلماء الحنابلة.المشترکات العامة، 
 ۱، باب األنفال، و (تفسير القمـي) ج  ۲۷۸، و (المقنعة) ص ۳۴، ص ۲، و (المهذب) ج ۵۳۸، ص ۱، ج األصول من الکافي ،

، ۱، و (األحکام السلطانية) ج ۴۴و  ۴۲، ص ۴(االمام) ج من (الجوامع الفقهية)، و  ۵۸۱، و (المراسم) للديلمي، ص ۲۵۴ص 
فهناک من يرى: .... ، و هذه المعادن الباطنة المستترة، تتقاذفها عدة نظريات في الفقه اإلسالمي۱۹۷، ص ۲، و ج ۲۳۶ص 

لقاضي، و غيرهم، إيمانا أنها ملک الدولة، أو اإلمام باعتبار المنصب ال الشخص، کالکليني، و القمي، و المفيد، و الديلمي، و ا
  منهم: بأن المعادن من األنفال، و األنفال ملک الدولة. 

، فمن أصحابنا من أطلق القـول بکـون المعـادن    ۵۶۶، ص ۱ ؛ جالمهذب البارع في شرح المختصر النافعالدين،  حلي، جمال .1
قوليه، و العلّامـة فـي المختلـف، لکونـه أولـى       لإلمام و جعلها من األنفال... کالمفيد، و تلميذه، و القاضي، و الشيخ في أحد

 بالمؤمنين، و لظاهر الروايات.
  ،۲۴۶، ص۱۴، جمصباح الفقيههمدانى، آقا رضا بن محمد هادى.  
 في حديث، قال، قلت: و ما األنفـال؟ قـال:   -السالم عليه -خبر داود بن فرقد، المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبداللّه ،

رؤوس الجبال و اآلجام و المعادن، و کلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و ال رکاب، و کلّ أرض ميتة قـد  بطون األودية و «
قلت: و مـا  » لنا األنفال«قال:  -السالم عليه -و عنه أيضا بسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر »جال أهلها و قطائع الملوک

 ادامه                      »لها، و کلّ أرض باد أهلها فهو لنامنها المعادن و اآلجام، و کلّ أرض ال رب «األنفال؟ قال: 
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انفال محسوب شده و در اختیـار حکومـت اسـالمی     این منابع در زمرة 1حسب برخی قوانین مطروح است.
ـ معا 2موجب برخی دیگر از مواد قانونی دانسته شده است و به عنـوان مشـترکات عامـه و     هدن نفت و گاز ب

گرفتن هریک از با درنظر ماید.ن یم تحت مالکیت عمومی بوده و دولت به نمایندگی از مردم در آن تصرف
ها و یـا مالکیـت بـر جـوهر      اسباب مالکیت بر آن ،ها نظریات مرتبط با مالکیت بر معادن و آثار متفاوت آن

امـام   شـوراي نگهبـان از حضـرت    ياستفتا خاصۀع حقوق موضوعۀ لکن از جم .معدن متفاوت خواهد بود
اگرچـه اداره و مـدیریت   کـه  وان چنین برداشـت نمـود   ت یم فقهی يآرا خمینی (ره) و همچنین مجموعۀ

مانند معادن نفت و ند ا جمعادنی که از حدود عرفی اراضی تحت تملک اشخاص خار مطلق معادن خصوصاً
لکـن   ،اختیار ولی فقیه و حکومـت اسـالمی قـرار گرفتـه     گاز در اختیار امام مسلمین و در عصر غیبت در

این اموال براي استفاده و انتفاع عموم مردم بوده و در ملکیت امام و یا دولـت نبـوده و بـه همـین      ماهیتاً
قرآن کریم نیـز چنـین تحلیلـی     آیات مرتبط از مالحظۀ مجموعه در مصالح عامه صرف گردند. باید جهت
 ياساس آرااشد. در خصوص اسباب تملک و برب یم ته خود نیازمند پژوهشی مجزااستنتاج است که الب قابل

 3تملـک اسـت.   آوردن آن قابل ستد هببا استخراج و صرفاً  فقهی و حقوقی، در معادن ظاهري جوهر معدن
                                                                                                                                  

ادامه 
، ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن ۱۶۶؛ ص الخمسکتاب  -کاشاني، مالحبيب اهللا، منتقد المنافع في شرح المختصر النافع -

المالحة فقال و ما المالحة فقال محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السالم عن 
أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس فقلت و الکبريت و النفط يخرج من األرض 

 قال فقال هذا و أشباهه فيه الخمس إلى آخره انتهى.
  همچون آب.نکته: سياق روايت مويد اين امر است که نفت جزء معادن است نه چشمه و مايعات  
 السالم) األنفال لشيعتهم غنيـا کـان أو فقيـرا    )، قد أباحوا (عليهم۹(مسألة ،  ۴۹۳، ص ۱۱ (للسبزواري)، ج مهذب األحکام- 

  فيملکونها بالحيازة بل يملکها غيرهم أيضا بالحيازة.
) قـانون اصـالح   2قانون و مادة ( ) آن3) و بند (ج) مادة (44) قانون اصل (2) ماده (5) و (4) قانون اساسی، بند (45(  . اصل1

  .1390قانون نفت مصوب 
قانون اصـالح   )1) مادة (17، بند (1356) قانون اساسنامۀ شرکت ملی نفت ایران مصوب4) قانون اساسی، مادة (44اصل ( . 2

  وزارت نفت. 1391قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب  )1مادة ( ) قانون مزبور و3، مادة (1390قانون نفت مصوب 
، فاإلسالم اليسمح في المواد المعدنية التي تقـع قريبـا مـن سـطح األرض      ۴۷۶، ص اقتصادناشهيد صدر، سيدمحمدباقر،  .٣

و يحوزها من تلک المواد،   ملکية خاصة، و إنما يأذن لکل فرد أن يتملک الکمية التي يأخذها -و هي في مکانها -بتملکها
معقوال، و ال تبلغ الدرجة التي يصبح استيالء الفرد عليها و حيازته لها سببا للضرر االجتماعي، على أن ال تتجاوز الکمية حدا 

 و الضيق على اآلخرين، کما نص على ذلک الفقيه األصفهاني في (الوسيلة).
  ،ب من سـطح  نحن قد رأينا في المعادن الظاهرة، و المعادن الباطنة التي تقر ، ۴۷۹، ص اقتصادناشهيدصدر، سيدمحمدباقر

لم تسمح بتملکها ملکية خاصة، و إنما أجازت لکل فرد أن يأخذ من مواردها  -في رأي جمهور الفقهاء -األرض: أن الشريعة
 المعدنية وفقا لحاجته، دون إضرار باآلخرين. 

  ادامه 
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معدنی و ذخایر آن کـه   ةن ملکیت و حقی بر مادگاه براي متصرفا دیگر در این نوع از معادن هیچ عبارت به
در خصوص  .ن مباح خواهد بوداند براي عموم متصرفام یم وز استخراج نشده وجود نداشته و آنچه باقیهن

                                                                                                                                  
ادامه 
 شوند، مملوک اختصاصى مىو مناسب قول متأخرين، معادن ظاهره به حيازت، ،  ۱۰۰، ص ۵ (بهجت)، جالمسائل  جامع  
  و في هذا تبلغ الشريعة قمة الصراحة، في التأکيد على عدم جواز االستغالل  ۴۷۴شهيد صدر، سيد محمدباقر، اقتصادنا، ص ،

  الفردي، لتلک الثروات الطبيعية. فحينئذ التملک باإلحياء، و ال يختص بها المحجر، و ال يجوز إقطاعها،
  ،عالمه در قواعد گويد: هر کس (از ۳۷۳، ص ۲ ترجمه و شرح؛ ج - المتعلمين في أحکام الدينتبصرة شعرانى، ابوالحسن ،

 شود.  معدن ظاهري) هر چه بردارد مالک مى
  ،آن مقـدار را   گونه معادن هرکس هر مقـدار از آن را بـردارد    ، در اين۱۴۰، ص ۱ (امامى)؛ جحقوق مدنى امامى، سيدحسن

  سابق باقى است. ۀد و بقيه بحال اباحشو حيازت نموده و مالک آن مي
 ها محقق  شوند، بلکه احيا در زمين آن ها(معادن ظاهري) به احيا، مملوک نمى ، زمين آن۹۸، ص ۵ المسائل (بهجت)؛ ج جامع

 شود.  نمى
 عون بها ال إن المعادن الظاهرة..... ينتابها الناس و ينتف«: ذکره ابن قدامة، حيث کتب يقول: ۱۵۷و  ۱۵۶، ص ۶، ج المغني

 تملک باإلحياء.
  ،فاذا کانت ظاهرة لم تملک أيضا باإلحياء. ۱۵۷و  ۱۵۶، ص ۶، ج المغنيابن قدامه : 
 کتاب إحياء الموات، الفصل األول، المطلب الثاني، المسألة الثالثـة:فإن کانـت ظـاهرة لـم تملـک      ۴۰۳، ص ۲، ج التذکرة ،

 باإلحياء أيضا، کما تقدم في المعادن الظاهرة.
 ۱۹۲، ص ۷، ج الروضة في شرح اللمعة .  
  ،فإن کانت أعينا لمائع مثل النفط  : و أما المعادن التي تظهر في ملکه ۱۰۷، ص ۲ ، جالمبسوط في فقه اإلماميةشيخ طوسي ...

إال أن  و القير و ما أشبه ذلک فهو بمنزلة الماء، و قد قيل (في بعض النسخ [قلنا]): إنه مملوک و ال يجوز بيع ما ظهر منـه 
  ... ألنه يختلط بغيره فال يمکن تسليمه. يفرد و يميز

  ،و هي التي ال تفتقر  في المعادن الظاهرة: :۴، المقدمة، صمورد األنام في شرح شرائع اإلسالمنجفى، کاشف الغطاء، مهدى
  له أخذ حاجته.إلى إظهار کالملح و النفط و القير ال تملک باإلحياء و ال يختص بها المحيي و من سبق اليها ف

  ،فأما الظاهرة فهي تملک بالحيازة ال باالحياء، فمن أخذ منها شيئا ملک ما أخذه ۲۲۰، ص۲ ؛ جتحريرالوسيلةامام خميني ،
قليال کان أو کثيرا و ان کان زائدا على ما يعتاد لمثله و على مقدار حاجته، و يبقى الباقي مما لم يأخذه على االشتراک و ال 

 ي األخذ، و ليس له على األحوط أن يجوز مقدارا يوجب الضيق و المضارة على الناس، يختص بالسابق ف
  ،ا الظاهرة؛ فهي تملک بالحيازة ال باإلحياء فمن ۶۷۷(مع حواشي اإلمام الخميني)؛ ص  النجاة وسيلةاصفهاني، سيدابولحسنفأم ،

اً على ما يعتاد لمثله و على مقدار حاجته، و يبقى الباقي مما لم أخذ منها شيئاً ملک ما أخذه؛ قليلًا کان أو کثيراً و إن کان زائد
  يأخذه على االشتراک، و ال يختصّ بالسابق في األخذ، و ليس له أن يحوز مقداراً يوجب الضيق و المضارة على الناس،

  ،و جاء في (جامع الشرائع) و (اإليضاح): أنه لو قام الفرد ألخذ الزيادة عن حاجته  ۴۷۴، ص اقتصادناشهيد صدر، سيدمحمدباقر،
 » إن هذا هو رأي أکثر أصحابنا، و لم يبينوا لنا حاجة يومه أو سنته؟«منع و قال العالمة في (التذکرة): 

و لو توافيا و أمکن أن  اثنان فالسابق أولى، ، و لو تسابق۴؛ المقدمة، صمورد األنام في شرح شرائع اإلسالمکاشف الغطاء،  .٣
يأخذ کل منهما بغيته فال بحث، إال أقرع بينهما مع التعاسر، و قيل: يقسم. و هو حسن. و أما مياه العيون و اآلبار و الغيوث 

 . فالناس فيه سواء، و من أغترف منها شيئا بإناء أو حازه في حوضه أو مصنعه فقد ملکه
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، تحقق ملکیت مستلزم انجام عملیات احیا و صرف هزینـه و حسـب مـورد    1در اراضی مواتباطنی  معادن
هنـوز   کردن ماده معدنی است. در این صورت آنچه از معـدن استحصـال شـده و آنچـه     حفاري و فراورش

که موضـوع متفـاوت   و اما نسبت به اراضی مملو معدن خواهد بود. نندةک استخراج نشده نیز در ملکیت احیا
جمله توابع زمین محسوب شده و به همین جهـت  گونه از اراضی، از باطنی در این شدة بوده و معدن کشف

دنی همچون معدن نفت کـه  در معا 2معتبر فقهی ياساس برخی آراالبته بر ملک صاحب زمین خواهد بود.

                                                        
ألنه  : لو أحيا أرضا ميتة فظهر فيها معدن ملکه تبعا لها.۴۷، ص: ۷ القديمة)؛ ج -(ط  في شرح قواعد العالمةمفتاح الکرامة  .١

 منها.  جزء من أجزائها و مخلوق
  ،و لو وجد معـدن فـي أرض   ۲۰۰، ص: ۴ الحديثة)؛ ج -(ط  کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراءنجفي، کاشف الغطاء :

  مملوکة فهو للمالک.
 لو أحيا أرضاً مزرعاً أو مسکناً مثلًا فظهر فيها ۶۷۸النجاة (مع حواشي اإلمام الخميني)؛ ص:  اصفهاني، سيدابوالحسن، وسيلة :

  معدن ملکه تبعاً لها؛ سواء کان عالماً به حين إحيائها أم ال.
 تبعا لألرض ليس من األنفال.): کل معدن کان مورد حق أحد و لو ۸: (مسألة ۴۹۲، ص: ۱۱ (للسبزواري)؛ ج مهذب األحکام ..

 ألن المنساق من أدلة األنفال إنّما هو فيما إذا لم يکن موردا لحق ذي حق.
  ،اما ان  ، فنقول األرض المشتملة على المعدن؛۲۳ص زبدة المقال في خمس الرسول و اآلل،بروجردى، آقا حسين طباطبايى

عنوة و اما ان تکون ملکا لشخص خاص و علـى األخيـر فامـا ان     تکون من األنفال و اما ان تکون من األراضي المفتوحة
  يکون قد اخرج المعدن منها مالکها بالمباشرة أو بالتسبيب بفعل الغير أو أخرجه غاصب ثم استنقذه المالک من يده.

 مسـتترة...  ، موقف الشريعة من المعادن الباطنـة ال ۱۱۰، ص ۳۸، ج جواهرالکالم، و ۱۹۱، ص ۷، ج الروضة في شرح اللمعة
فالمسألة إذن هي: هل يمکن للفرد أن يملک مناجم الذهب و الحديد، ملکية خاصة، باکتشافها عن طريق الحفـر، أوال؟ و  
يجيب کثير من الفقهاء على هذا السؤال باإليجاب، فهم يرون: أن المعـدن يملـک باالکتشـاف خـالل عمليـات الحفـر...       

 ر، لون من ألوان اإلحياء، و الموارد الطبيعية تملک باإلحياء. يستندون في ذلک: أن اکتشاف المعدن بالحف
  ،جلد، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت      ۴۳، محمدحسن، جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، الجواهر صاحبنجفى- 

ر فيها معدن باطن ملکه ق:[األول لو أحيا أرضا و ظهر فيها معدن ملکه تبعا لها] لو أحيا أرضا و ظه  ه ۱۴۰۴لبنان، هفتم، 
  تبعا لها بال خالف أجده فيه کما عن المبسوط و السرائر االعتراف به،

  ،و أما الباطنة فهي تملک باإلحياء بأن ينهى العمل و النقب و الحفر إلى أن يبلغ ۲۲۰، ص ۲ ؛ جتحريرالوسيلةامام خميني ،
استنباط الماء، و قد مر أنها تملک بحفرها حتى يبلغ الماء و يملک نيلها، فيکون حالها حال اآلبار المحفورة في الموات ألجل 

 بتبعها الماء، و لو عمل فيها عمال لم يبلغ به نيلها کان تحجيرا أفاد األحقية و األولوية دون الملکية.
  ،ا الباطنة؛ فهي تملک با۶۷۷(مع حواشي اإلمام الخميني)؛ ص  النجاة وسيلةاصفهاني، سيدابوالحسنإلحياء؛ بأن ينهى :و أم

العمل و النقب و الحفر إلى أن يبلغ نيلها، فيکون حالها حال اآلبار المحفورة في الموات ألجل استنباط الماء، و قد مر أنّهـا  
ة و األولوية تملک بحفرها حتّى يبلغ الماء و يملک بتبعها الماء، و لو عمل فيها عملًا لم يبلغ به نيلها کان تحجيراً أفاد األحقي

  دون الملکية. 
)،المعادن الباطنة إنما تملک بإحياء األرض إذا عدت عرفا من توابع ۷۸۵، (مسألة  ۱۶۸، ص ۲ (للخوئي)، ج منهاج الصالحين. ٢

األرض و ملحقاتها،... و أما إذا لم تعد منها کمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو مـا شـاکلها، فـال تتبـع     
 تملک بإحيائها. األرض و ال

  ،ال يوجد في الشريعة نص على: أن ملکية األرض تمتد إلى کل ما فيها من ثروات.۴۸۴، ص اقتصادناشهيدصدر، سيدمحمدباقر ، 
 ادامه 
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از آن جهت که این نوع از معادن  براي رسیدن به جوهر آن نیازمند حفاري زیاد و خارج از متعارف هستیم،
تملک نیز نخواهند  از طریق حفر چاه قابل صرف احیا به نتیجتاً ،اشندب ینم عرفا داخل در عنوان توابع ارض

عتقدند هیچ نصی وجود ندارد که م عمق نیز برخی از فقهابود. در خصوص حدود مالکیت در سطح عمود و 
در خصـوص محـدوده و حـریم     1اساس آن جواز تسري مالکیت به اعماق زمین را اعالم نمـوده باشـد.  بر

اینکه برخی  مضافاً 2فقهی مذکور است. يتبعیت آن از آرا مالکیت بر معادن ظهور برخی مواد قانونی موئد
انفال قـرار گرفتـه اسـت. اعـم از      اطالق داشته و مطلق معادن در زمرةروایات نیز قائل بر این هستند که 

  عرفی اراضی مملوکه باشد و یا نباشند.  ةآنکه در محدود
ست که محدوده مالکیت ایجـادي در اراضـی مـوات مطلـق     ا دیگري که حائز اهمیت است این نکتۀ

 ةاشد و به تمام جوهر معـدن و مـاد  ب یم محدود به حریم مشخصی 3فقهی شدة نبوده و حسب ضوابط ارائه
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 بـرداري و   ، درصورتی که براي ادامه عملیات اکتشافی یـا بهـره  1377) قانون معادن مصوب 22) مادة (1موجب تبصرة ( به

زیرزمینی باشد که در عمق عرفی امالك دایر یا مسبوق به   معادن واقع در اراضی موات نیاز به حفر کانال یا تونلاستخراج 
بها نیز  صورت تابع ملک نخواهد بودو پرداخت اجاره احیا قرار گیرد، مستلزم پرداخت اجاره بهابه مالک زمین بوده، درغیر این

عهـدة   تبصره با توجه به نوع کاربري اراضی منطقـۀ عملیـات معـدنی بـه    این  منتفی است. تشخیص عمق عرفی موضوع 
 باشد. کارشناس رسمی دادگستري می

)،المعادن الباطنة إنما تملک بإحياء األرض إذا عدت عرفا من توابـع  ۷۸۵، (مسألة  ۱۶۸، ص ۲ (للخوئي)، ج الصالحين منهاج. ١
النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو مـا شـاکلها، فـال تتبـع     األرض و ملحقاتها،... و أما إذا لم تعد منها کمعادن 

 األرض و ال تملک بإحيائها.
  ،ال يوجد في الشريعة نص على: أن ملکية األرض تمتد إلى کل ما فيها من ثروات.۴۸۴، ص اقتصادناشهيدصدر، سيدمحمدباقر ، 
بـرداري مـواد    هاي مربوط به استخراج و انباشت و بهـره  دهمقرر داشته است؛ محدو ۱۳۷۷) قانون معادن مصوب ۲۶( ۀماد .٢

عملياتي  ۀشود، عرص ها در مجوز صادره قيد مي محدوده معدني و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملي که مساحت اين 
ـ    صورت اموال عمومي در اختيار وزارت معادن و معدن مربوطه بوده و تا پايان عمر معدن به ود و هرگونـه  فلزات خواهـد ب

  شود. تصرف در اموال عمومي محسوب مي ۀمنزل شود به عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي که صادر مي
ال تمتد فـي أعمـاق األرض، إلـى     - ـ على هذا الرأي  ، فملکية المعدن التي يظفر بها المکتشف۱۱۰ - ۱۱۳، ص ۳۸، ج جواهرالکالم. ٣

و إنما تشمل المادة التي کشف عنها الحفر...کما أنها ال تمتد أفقيا خارج حدود الحفرة، التـي أنشـأها   عروق المادة المعدنية و جذورها. 
 المکتشف، إال بالقدر الذي يتوقف عليه ممارسته الستخراج المادة من الحفرة، و هو ما يسمى فقهيا بحريم المعدن.

 ـ و هو يحـدد   ، کتاب إحياء الموات، الفصل األول، المطلب الثاني، المسألة الرابعة: قال في (التذکرة)۴۰۴، ص ۲، ج التذکرة
و إذا اتسع الحفر، و لم يوجد النيل إال في الوسط، أو بعض األطراف، لم يقتصر الملک على محل النيل؛ بل «ـ:  نطاق الملکية

حريمه، و هو قدر ما تقف األعوان و الدواب. و من جاوز ذلک و حفرـ أي: من حفر في کما يملکه يملک ما حواليه، ما يليق ب
ـ لم يمنع، و إن وصل إلى العرق، سواء قلنا: إن المعدن يملک بحفره، أو لم نقل، ألنه لو کان يملک، فإنما يملک  موضع آخر

  » المکان الذي حفره، و أما العرق الذي في األرض فال يملکه بذلک
، و من الواضح، أن هذه األبعاد للملکية محدودة و ضـيقة إلـى حـد کبيـر، و      ۴۸۰، ص اقتصادناد صدر، سيدمحمدباقر، . شهي٣

  تسمح ألبي فرد آخر أن يمارس عمليات الحفر، في موضع آخر من نفس ذلک المعدن، و لو کان يمتص في الحقيقة نفس 
 

 ادامه 



  يها و اقتصاد نفت و گاز و انرژ تکانهجلد پنجم:               136

 

 ي فقهی، محـدودة ند. در آراک ینم معدنی در سطح زمین چه از جهت افق و چه از جهت عمق تسري پیدا
ي ا همـاد  انـدازة  ود بـه شـ  یم ملکیت نسبت به معدن باطنی همچون نفت و گاز که در اراضی موات کشف

نـد.  ک ینم استاي عمود تا اعماق زمین امتداد پیداردد و در رگ یم عملیات حفاري کشف واسطۀ هاست که ب
ـ  هاستخراجی و بهـر  ،سیسات حفاريهمچنین حریم مالکیت، محدودة الزم جهت نصب ادوات و تأ رداري ب

 .بوده و در سطح افق نیز مالکیت بر معدن محدود است
 نیـز در اراضـی مـوات    کشورهاي صاحب مخزن مشترك که عمدتاً حقوق مالکانۀ اساس عموماً براین

 اشـد. ب یمـ  شـده یشان است که آن نیز محدود به حوزة عملیاتی و احیااشند، محدود به حریم مالکیت اب یم
وانند از حدود ضوابط مقرره تجاوز نموده و بـه حقـوق   ت ینم اسالمیاي ه تدول ،اساس ضوابط شرعیلذا بر

انع تصرفات یکدیگر در حـوزة عملیـاتی خـود    وانند مت ینم کهطور کشور همسایه صدمه وارد نمایند. همان
  صورت هرگونه تعدي از این حقوق موجب ضمان خواهد بود.  غیر اینگردند. در

  یريگ هنتیج
کلـی اقتصـاد مقـاومتی ابالغـی مقـام معظـم       اي ه ت) سیاس14شدن بند ( یکی از عمده اقتضائات اجرایی

منظـور اثرگـذاري در    گاز کشور به راهبردي نفت وافزایش ذخایر « ؛که مقرر داشته 1392رهبري در سال 
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الينابيع و الجذور، التي يمتصها المکتشف األول، ألن األول ال يملک العروق و الينابيع. و هذا التحديد في ملکيـة المعـدن   
 الباطن، لدى القائلين بها، واضح في عدة نصوص فقهية. 

 نع غيره من الحفر من و لو حفر فبلغ المعدن، لم يکن له م«، قال العالمة الحلي في (القواعد): ۲۲۲، ص ۱، ج قواعداألحکام
  »ـ منعه، ألنه يملک المکان الذي حفره و حريمه ـ أي: للحافر األول ـ الغيرـ إلى العرق، لم يکن له ناحية أخرى. فإذا وصل

 فـأحي    ، إن المعدن لو کان طويال متصال على وجه کان قطعـة واحـدة  ۱۰۵، ص ۱؛ جمورد األنام في شرح شرائع اإلسالم
ه کان للغير أن يحيي البعض اآلخر الذي هو خارج عن حريم األول و يحفر عليه و لم يکن لـألول  المحيي بعضا من جهات

  منعه من ذلک ألن هذا البعض لم يکن من عروق معدن األول کي يملکه تبعا ألصله. 
 يره من الحفر من ،و لو حفر فبلغ المعدن لم يکن له منع غ۴۸، ص ۷ القديمة)؛ ج -(ط  مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالمة

 ناحية أخرى فإذا وصل إلى ذلک العرق لم يکن له منعه... ألنه يملک المکان الذي حفره و حريمه.
  ،و هذه النصوص تحدد الملکية، ضمن حدود الحفرة و ما حواليها، بالقدر الذي  ۴۸۰، ص اقتصادناشهيدصدر، سيدمحمدباقر،

  بامتدادها، عموديا و أفقيا، أکثر من ذلک.يتيح ممارسة استخراج المادة منها. و ال تعترف 
 و أما إن أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملکه و أراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب  ۲۷۳، ص ۳ ، جالمبسوط في فقه اإلمامية ،

لـى  لم يمنع منه بال خالف في جميع ذلک و إن کان ينقص بذلک ماء البئـر األولـى، ألن النـاس مسـلطون ع      ذلک البئر
أمالکهم، و الفرق بين الملک و الموات أن الموات يملک باالحياء فمن سبق إلى حفر البئر ملک حريمه و صار أحق بـه، و  

شاء، و کذلک إذا أحيا أرضا   ليس کذلک في الملک، ألن ملک کل واحد منهما ثابت مستقر، و للمالک أن يفعل في ملکه ما
حيث يلتف أغصان الغراسين، و بحيث تلتقي عروقهما، کان لألول منعـه لمـا   ليغرس فيها بجنب أرض فيها غراس لغيره ب

 ذکرناه.
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ـ  ۀنفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسـع بازار جهانی  ـ اي تولیـد نفـت و گـاز،    هـ  تظرفی در میـادین   یـژه و هب
اسـاس  ذخایر موجود در میادین مشـترك بر  آن است که حقوق مالکیت و حاکمیت کشورها بر .»مشترك

ی شناسایی گردد تا با فشار سیاسـی در  لمللا نبی توسط جامعۀ بیت شده وموازین حقوقی و دکترین رایج تث
صالح از این طریق اسباب ممانعت از تضـییع ایـن    حقوقی در مراجع ذياي ه يی و پیگیرلمللا نمجامع بی

همجواري همچون قطر فراهم گردد. با توجه به اصول حاکمیت سـرزمینی و  اي ه تثروت ملی توسط دول
 مطروح در این زمینه،اي ه هطبیعی و با لحاظ دیدگااي ه تبر منابع و ثروا ه تهمچنین مالکیت دائمی دول

ـ  یم همسایه بر مخزن مشتركاي ه تدر مقام جمع حقوق دول هـر دولـت بـه نسـبت      وان ابـراز داشـت  ت
از میدان را خواهد منصفانه حق برداشت خود و میزان ذخایر سرزمینی  يگستردگی سطح مخزن در قلمرو

و اسـتانداردهاي روز   سـاخته نحوي انجام پذیرد که به میدان صدمه وارد ن این برداشت باید بهالبته داشت. 
یافته بـراي دولـت همسـایه     حقوق رسمیت يو استیفارداري ب هی در آن رعایت گردد تا امکان بهرلمللا نبی

را منعقـد  ي ا همان تموافقاین صورت اگر یک دولت با دولت همسایه خود هیچ قرارداد و  منتفی نگردد. در
پرداخـت   لملـل ا نحقوق بـی  به استناد اصول اولیۀنکرده باشد و موضوع تجاوز به حقوق ملی محرز گردد، 

یـري  گ لنیز شـک  یلمللا نبی يآرا .جزء تعهدات دولت متجاوز خواهد بود واردشده خسارت و غرامت مادي
ـ  ههمکـاري مشـترك در بهـر   جانبه میان کشورها را در خصوص لزوم عملی و معاهدات دو ۀروی از رداري ب

   ند.ا هنمود تأییدمنابع طبیعی مشترك نفت و گاز 
و یـا   رغـم تعهـد قـراردادي    لیعکشوري که وجود ندارد  تردیديی لمللا نبه استناد اصل مسئولیت بی

مبـادرت بـه   بـراي دولـت مجـاور،     شـده  گرفتن حقوق شناسـایی  جانبه و با نادیده صورت یک هی بلمللا نبی
ـ میـان  چنانچه  .وارده خواهد بودمسئول جبران خسارت  ندک یم رداري از میدان مشتركب هربه اي هـ  تدول

از میادین مشـترك وجـود نداشـته    رداري ب هبهر ةدر خصوص نحوي ا هامن تموافق ،صاحب مخزن مشترك
اي هـ  تسرزمینی و منـابع ثـرو   يبر قلمروا ه تخالف اصل حاکمیت دائمی دولیکی از دول بر لکن ،باشد

 يسمت قلمرو ین کار موجب مهاجرت سیال درجا بها مخزن نماید و باتمام از رداري ب هطبیعی اقدام به بهر
را براي دولت مجاور فراهم نماید، در ایـن  رداري ب هبرداشت و بهر صعوبتسرزمینی خود گردد و یا اسباب 

تلقی ی و اصل احترام به حاکمیت سرزمینی دولت مجاور لمللا ننقض تعهدات بی منزلۀ بهوي عمل صورت 
آثار و نتایج آن عمل را بزداید و از  ۀاالمکان کلی نحوي صورت پذیرد که حتی جبران خسارت باید بهشده و 

اد عـین ممکـن نباشـد    داما اگر استر ،اول مستلزم استراد عین مال خواهد بود ۀدر درج امراین  .میان ببرد
صـاحب  اي ه تصورتی که میان دول در .شده گردد تلف معادل ارزش عینغرامتی رداخت باید محکوم به پ
مـابین   غم توافقات قراردادي فـی ر یاما یکی از دول عل ،منعقد شده باشدایی ه هامن تموافقمخزن مشترك 
نقـض تعهـدات قـراردادي    نیـز  در این صورت  ،جانبه از مخزن مشترك نماید یکرداري ب همبادرت به بهر
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 هـم  و اسـت  رفتـه  ازدسـت  مـادي  اموال واقعی ارزش شامل آن هم از ناشی لکن خسارت ،صورت گرفته
ع از تحصـیل آن  مـان  متجـاوز  دولت جانبه یک و اقدام بود اعاده قابل مال صاحب به آینده در که را منافعی

  .یردگ یبر مدررا شده است 
وضعیت روز معادن نفت و گاز این نوع از معـادن حسـب مـورد     از مجموع نظرات فقهی و با مالحظۀ

شوراي  ياستفتا از جمع حقوق موضوعۀ خاصۀاشند. ب یم داخل در عنوان معدن باطنی و یا معدن ظاهري
ـ  یم فقهی يآرا ۀنگهبان از حضرت امام خمینی (ره) و همچنین مجموع  کـه  وان چنـین برداشـت نمـود   ت

معادنی که از حدود عرفـی اراضـی تحـت تملـک اشـخاص       دن خصوصاًاگرچه اداره و مدیریت مطلق معا
مانند معادن نفت و گاز در اختیار امام مسلمین و در عصر غیبت در اختیار ولـی فقیـه و حکومـت    ند ا جخار

این اموال براي استفاده و انتفاع عموم مردم بوده و در ملکیت امـام و یـا    لکن ماهیتاً ،اسالمی قرار گرفته
  صرف گردند. امۀایست با تولیت حکومت اسالمی در مصالح عب یم ه و به همین جهتدولت نبود

ـ با اسـتخراج و  صرفاً  فقهی و حقوقی در معادن ظاهري جوهر معدن ياساس آرابر آوردن آن  سـت د هب
در اراضی موات، تحقق ملکیت مستلزم انجام عملیـات احیـا و   باطنی  تملک است. در خصوص معادن قابل

ملکیـت   ةفقهـی، محـدود   يدر آرامعدنی است.  کردن مادة حسب مورد حفاري و فراورش صرف هزینه و
اسـت کـه   ي ا هاندازه مـاد  ود بهش یم نسبت به معدن باطنی همچون نفت و گاز که در اراضی موات کشف

ند. همچنـین  ک ینم ردد و در راستاي عمود تا اعماق زمین امتداد پیداگ یم عملیات حفاري کشف واسطۀ هب
ـ  هاستخراجی و بهر ،سیسات حفارية الزم جهت نصب ادوات و تأیم مالکیت، محدودحر بـوده و در  رداري ب

ـ   بر سطح افق نیز مالکیت بر معدن محدود است. کشـورهاي صـاحب مخـزن     ۀاین اسـاس حقـوق مالکان
 یشان است که آن نیز محـدود بـه حـوزة   کشورهاي اسالمی، محدود به حریم مالکیت ا مشترك خصوصاً

وانند از آن حدود تجاوز نموده و به حقـوق کشـور همسـایه    ت ینم اه تلذا دول اشد.ب یم تی و احیاشدهعملیا
غیـر  ة عملیـاتی خـود گردنـد. در   وانند مانع تصرفات یکدیگر در حوزت ینم کهطور صدمه وارد نمایند. همان

نجا که کشـورهاي  ذکر است از آ صورت هرگونه تعدي از این حقوق موجب ضمان خواهد بود. الزم به این
و بـا عنایـت بـه    نـد  ا هعنوان مذهب رسمی برگزیـد  م را بهخلیج فارس طبق قوانین داخلی خود اسال حوزة

ـ فراوانی میان فقه شیعه و فقه اهل سنت در موضوع معـادن و  اي ه تاینکه از لحاظ فقهی مشابه  یـژه و هب
الزام این کشورها متعهد به رعایت و پایبندي بـه احکـام    ، لذا به استناد قاعدةمعادن نفت و گاز وجود دارد

  اشند.ب یم شرع مقدس اسالم نسبت به میادین نفت و گاز يفقهی و آرا
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در جهت تحقق اهداف  یمیپتروش یلیمکع تیگاه صادرات صنایجا

  کیو پالست کیع الستی: صنایاقتصاد مقاومت
  *پریسا یعقوبی منظري

  دهیکچ
صـوص  خ هبـ  یمیست پتروشد نییع پایصناشتر به ی، توجه بیاقتصاد مقاومت به اهداف یابینظور دستم هب

 کیو پالسـت  کیع الستیه صناکاز آن است  یکاشد. آمارها حاب یم يضرور يامر کیو پالست کیالست
ـ ا هنـدة د ننشـا ه کـ شده دارنـد؛  دیتول یمیرا از صادرات محصوالت پتروش يزیار ناچیران سهم بسیا ن ی

قـرار نداشـته و عـدم اسـتفاده از      دیـ تول از چرخـۀ  یت مناسـب ین صـنعت در وضـع  یـ ه اکموضوع است 
ن یت صادرات ایل عدم موفقیاز دال یکیمناسب  یابیبازار ياه هن و عدم وجود برنامینو ياه ينولوژکت

، یاهـداف اقتصـاد مقـاومت    يردد در قـدم اول در راسـتا  گـ  یشنهاد مـ یمحصوالت در جهان است. لذا پ
رد و یع صـورت پـذ  ین صناین در اینو ياه ينولوژکالت و تآ نیالزم جهت ورود ماش ياه يذارگ هیسرما

ـ ا نیبـ  يد گشته و توان حضـور در بازارهـا  یت باالتر تولیفیکبا  یمحصوالت ثـر  کحاصـل گـردد. ا   یلملل
 یدر جهت ادغـام افقـ   يذارگ تاسیاس هستند؛ لذا سیمق کوچک کیو پالست کیع الستیصنا يواحدها

  را تحقق بخشد. یواند اهداف اقتصاد مقاومتت یز مین واحدها نیا
   کیو پالست کیع الستی، صنایمی، پتروشیاقتصاد مقاومت :ها واژهکلید

 مقدمه  
ـ  یعموم ياشد و در معناب یط بحران میر در شرایذپ بیآس ياه هحوز ییشناسا يمعنا بهاقتصاد مقاومتی   ر،ت

بتوانـد در برابـر    تا است ییفاکاي تولید داخل و تالش براي خوده تروي مزی تأکیدا و ه یکاهش وابستگ
رده و توسـعه و  کـ بار مقاومـت  کنظـام اسـت   يگونـاگون اقتصـاد   ياه  ها و توطئه میتحر يضربات اقتصاد

 د و اقتصادید در امر تولیجد ياه ينولوژکو ت ياستفاده از فناورن راستا یدر ا]1[.شرفت خود را ادامه دهدیپ
و  ین اقتصاد با وقـوع تحـوالت علمـ   یا باشد. یاهداف اقتصاد مقاومت به یابتیدس يبرا يارکواند راهت یم

بـر علـم و دانـش     یند. اقتصاد مبتنک یفا میا يد اقتصادیرشد و تول ۀدر عرص یقیعم ی، دگرگونیقاتیتحق
    ]1[.ودش یم یت تحقق اقتصاد مقاومتینها دار جامعه و دریپا ۀجب رشد و توسعمو

                                                        
 . هاي بازرگانی عضو هیئت علمی مؤسسۀ مطالعات و پژوهش *

pyaghobi@gmail.com  
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  رد:کر اشاره یموارد زوان به ت یم یط و الزامات اقتصاد مقاومتیجمله شرااز
 یو مردم یدولت ياه تیاستفاده از همه ظرف. 
 44اصل  ياه تاسیس يق اجرایط اقتصاد از طریتحول در شرا. 
 یبخش خصوص يتوانمندساز. 
 شور.کان به وجه غالب اقتصاد ینب ششدن اقتصاد دان لیدانش و تبد ۀیبر پا ياقتصاد يارهاک يذارگ نایبن 
 ید ملیت از تولیحما. 
 اناتکاز زمان و منابع و ام يثرکحدا استفادة. 
 ر یو وجود ذخـا  یداخل ياه تانات و ثروکز وجود امین یاقتصاد مقاومت يشور براکموجود  ياه تیظرف

 ]2[است.  یعیطب
ـ ک ياهـ  تاسیس) 15) و (13( يموضوع بندها ش صـادرات محصـوالت   ی، افـزا یاقتصـاد مقـاومت   یل

ع یه در صـنا کـ  یت مطلـوب یاشد؛ لذا با توجه به ظرفب ین صنعت میارزش در ا رةیل زنجیمکو ت یمیپتروش
 ۀیبا سرما یانیع میا در بخش صناه هپروژ يان اجراکجاد شده و با توجه به امیشور اک یمیباالدست پتروش

را  ییزاسـ واند نقـش ب ت یشور مک یمیپتروش یلیمکع تیرساندن صنا تیرفظ هو ب یانیع میصنا متر، توسعۀک
 ]3[ داشته باشد. یاقتصاد مقاومت یلک ياه تاسیدر تحقق اهداف س
یـک ثـروت) دارد.    عنـوان  منابع نفتی کشور (به ة، نقش پراهمیتی در ایجاد ارزش افزودصنعت پتروشیمی

شده در جهان را در  رصد گاز طبیعی شناختهد  8ل گازي، معاد ةتریلیون مترمکعب ذخیر 27ایران با داشتن 
سـویی دیگـر،   درصـد) گـاز در جهـان اسـت. از     16ود دارنده (حـد  دارد. به بیان دیگر ایران دومیناختیار 

رصد از کـل  د 11استحصال و میعانات گازي، معادل  میلیارد بشکه نفت خام قابل 138کشورمان با بیش از 
  ]4[.جهان را داراست حجم نفت

ینـدهاي  افر شـده، اي مصـرفی تولید تبـدیل آن بـه کاالهـ   تولید نفت خام و گاز طبیعی تـا   ۀدر چرخ
وري اتکنولوژي تولید و فـر  ذیرد. هر اندازهپ یشیمیایی و پتروشیمیایی متعددي بر روي این مواد صورت م

ـ  نهایی بازار مصرفی ۀبه مرحل تولیدي ةر بوده و مادت هپیچید ـ  کنزدی بیشـتري را   ةر باشـد، ارزش افـزود  ت
جـاد  یرا ا يبـاالتر ة ر بـوده و ارزش افـزود  ت کنزدی یمصرف بازار به یلیمکع تیصنادنبال دارد. از طرفی  به
پلیمرها، السـتیک و پالسـتیک، الیـاف مصـنوعی و      هید لشامل شک یمیپتروش یلیمکت. صنایع نندک یم

ـ ه با و چسه ناي صنعتی، رزیه ننساجی، روغ اي حفـاظتی، سـموم دفـع آفـات،     هـ  شا و پوشـ هـ  گا، رن
  ]4[.اشدب یم کودهاي شیمیایی و اي بهداشتیه هشویند

وند و بـا توجـه بـه وجـود     شـ  یمحسوب م یمیپتروش یستد نییع پایجزء صنا کیو پالست کیع الستیصنا
نداز رشد ا من صنعت در داخل، چشیا يبرا یافک يز تقاضایشور و نکدر  یافکرده ک لیتحص یانسان يروین

ـ دل گر، بهید يسونده خواهد داشت. ازیآ ياه لدر سا یمناسب در  یمیع باالدسـت پتروشـ  یصـنا  ل توسـعۀ ی
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شتر از مـواد حاصـل از   یب ةشور و خلق ارزش افزودکدر  یلیمکع تیصنا توسعۀ يبرا یان مناسبکشور، امک
ـ  صوالت با ارزش افزودةشور و صادرات محکنفت و گاز در داخل  ـ ن ایباالتر وجود دارد. همچن ع ین صـنا ی

ست د نیین در پاکو مس يمانند خودروساز ییع نهایست و صنادر باالد یمیع پتروشین صنایب حلقۀ واسطۀ
  د.یل نمایمکشور با بخش نفت و گاز را تکع ین صنایارتباط ب واند حلقۀت یها م آن هستند و توسعۀ

 یدارنـد. حجـم بـازار جهـان     يار مساعدیبس ينداز تقاضاا مدر جهان چش کیو پالست کیع الستیصنا
ـ  2015تا سـال   کیو پالست کیمحصوالت الست ـ لیم 490ش از یب ارد دالر خواهـد بـود. متوسـط رشـد     ی

فعالیـت   ۀتوسـع بوده است. لـذا   درصد 5ش از یب ،2005-2013 ياه لن ساین صنعت بیا یجهان يتقاضا
 و پتروشیمی و تعامل و ارتباط بهتـر صـنایع   گاز، و مرتبط با نفت یلیمکع تیصنا ةبخش خصوصی در حوز

بهتـري را بـراي رقابـت     ۀباالتر و اشتغال، زمین ةارزش افزود پتروشیمی ضمن ایجاد یلیمکتدستی و باال
ذاري در این گ هرو حمایت و پشتیبانی از سرمای ازاین .جهانی فراهم خواهد کرد تولیدات داخلی در بازارهاي

  رد.یواند قرار گت یم یاهداف اقتصاد مقاومت يدر راستا دولت تأکید بخش مورد

  آمار نۀییدر آ کیو پالست کیالستع یصنا. 1
ـ یمکع تینون صناکه اکردد گ یمالحظه م یمیع پتروشیشور در صناکت یبه وضع یبا نگاه ، یمیپتروشـ  یل

خطـرات   ير، داراب هیع باالدست سرمایه صناکاست  ین در حالیرده؛ اکع باالدست رشد نیطح با صناس مه
ـ موارد ن یدر برخ یاست و حت یواردات ياه ينولوژکازمند تیو ن یطیحم تسیز ز اشـتغال و ارزش افـزوده   ی

  نند.ک یجاد نمیشده، ا انجام يذارگ هینسبت به سرما یچندان
و آمونیـاك،   هـا، اوره  الفـین  هـا و پلـی   واحدهاي باالدستی نظیر الفـین  ۀتوجه غالب به احداث و توسع

برخوردارنـد، تنهـا بـه مـوازات      پایین ةافزودرغم تناژ باال، از ارزش  متانول و مواردي از این دست که علی
فنـاوري،   ۀو شـکوفایی صـنعتی، توسـع    ارزش این مـواد بـه رشـد    ةصنایع مکمل و تکمیل زنجیر ۀتوسع

  .دنجاما یم زایی و کسب ارزش افزوده اشتغال
درصد از اشتغال  5شور و ک یصنعت ياه هارگاکل کدرصد از  7در حدود  کیو پالست کیصنعت الست

ن یبخـش صـنعت و در همـ    درصد از ارزش افزودة 3عت در حدود ن صنیند. اک ین میشور را تأمک یصنعت
ـ و بـه  یـی از لع از نظر اشتغاین صنایشور را دارد. اک یصنعت يذارگ هیحدود سرما و  کوچـ کع یژه در صـنا ی

 قـرار داشـته و لـذا    ین صنعت در سـطح مناسـب  یه در ایدارند. نرخ بازگشت سرما یت مناسبیمتوسط ظرف
  خواهد داشت. یمناسب ين صنعت سودآوریدر ا يذارگ هیسرما
شـور،  کل بخش صـنعت  کدر  يذارگ هیال سرمایر کیهر  يازا گرفته به صورت ياه یبراساس بررس 

ال یهر ر يازا شور بهکر ید تایه در صنعت تولکست ا  یحال ن درید شده است. ایتول ةال ارزش افزودیر 4/6
ـ ا یکیر محصوالت الستید ساید شده است. در تولیتول ال ارزش افزودةیر 7ثابت، حدود  يذارگ هیسرما ن ی
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ل کـ ن صنعت نسبت به یارگاه در اکهر  يازا به يروند سودآور یلکطور  ال بوده است. بهیر 12رقم حدود 
  داشته است. يشتریبخش صنعت رشد ب

  
 ]5[ 1386- 1390 ياه لسا یران طیا یکیو پالست یکیمحصوالت الست یصنعت ياه هارگاکمشخصات  .1جدول 

 1390-1386 ياه لسا یران طیا یکیو پالست یکیمحصوالت الست یصنعت ياه هارگاکمشخصات 

ارزش مواد 
اولیۀ خارجی 

شده  مصرف
 ال)یارد ریلی(م

  تشکیل سرمایه 
 ال)یارد ریلی(م

ارزش 
 افزوده

ارد یلی(م
 ال)یر

 ارزش ستانده
 ال)یارد ریلی(م

داده ارزش 
 ال)یارد ریلی(م

تعداد 
شاغالن 

(هزار 
 نفر)

تعداد 
 کارگاه

تشکیل  سال
 سرمایۀ
 ثابت

ارزش 
تغییرات 

 موجودي انبار

 1390سال  1,015 61 33,635 50,223 16,588 2,863 2,101 5,114
 1389سال  1,006 59 25,680 37,601 11,921 1,437 1,923 3,410
 1388سال  1,074 59 19,422 30,651 11,229 942 1,460 3,619
 1387سال  1,192 61 20,652 30,602 9,950 603 1,764 3,948
 1386سال  1,193 57 18,123 26,802 8,679 1,147 2,340 2,931

 1386-1390 ياه لسا یران طیا يا هارخانکع یل صناکمشخصات 

ارزش مواد 
خارجی  لیۀاو

شده  مصرف
 ال)یارد ریلی(م

  تشکیل سرمایه 
 ال)یارد ریلی(م

ارزش 
 افزوده

ارد یلی(م
 ال)یر

 ارزش ستانده
 ال)یارد ریلی(م

ارزش داده 
 ال)یارد ریلی(م

تعداد 
شاغالن 

(هزار 
 نفر)

تعداد 
 کارگاه

تشکیل  سال
سرمایه 

 ثابت

ارزش 
تغییرات 

 موجودي انبار

 1390سال  14,962 1,243 1,927,632 2,551,964 624,332 82,955 68,342 114,932
 1389سال  15,301 1,249 1,458,182 1,952,812 494,630 66,060 81,568 75,448

 1388سال  16,129 1,251 1,181,269 1,602,031 420,762 19,641 71,869 83,308

 1387سال  17,063 1,261 772,766 1,181,066 408,300 22,348 84,870 106,472

 1386سال  17,593 1,214 627,816 975,818 348,003 30,142 75,712 76,611

 (درصد) 1386- 1390 ياه لسا یران طیا يا هارخانکع یل صناکران از یا یکیو پالست یکیمحصوالت الست یصنعت ياه هارگاکسهم 

ارزش مواد 
اولیۀ خارجی 

 شده مصرف

 تشکیل سرمایه
ارزش 
 افزوده

 ارزش داده ارزش ستانده
تعداد 
 شاغالن

تعداد 
 کارگاه

 سال
تشکیل 
 سرمایۀ
 ثابت

ارزش 
تغییرات 

 موجودي انبار

 1390سال  6.79 4.88 1.74 1.97 2.66 3.45 3.07 4.45
 1389سال  6.57 4.69 1.76 1.93 2.41 2.18 2.36 4.52
 1388سال  6.66 4.75 1.64 1.91 2.67 4.80 2.03 4.34
 1387سال  6.99 4.84 2.67 2.59 2.44 2.70 2.08 3.71
 1386سال  6.78 4.67 2.89 2.75 2.49 3.81 3.09 3.83
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   کیو پالست کیالستصنایع  تجارتبررسی . 2
ـ شتر است. بـا توجـه بـه وجـود ظرف    یران از صادرات آن بیا کیو پالست کیع الستیواردات صنا  ياهـ  تی

ـ  هنشـان از عـدم بهـر   ن موضوع یشور، اک یمیپتروش يع در واحدهاین صنایمناسب در باالدست ا  يردارب
افغانسـتان   ،%51ز بـر چنـد بـازار عـراق     کا در گذشته است. بخش اعظم صادرات متمره تیمناسب از مز

شـور را نسـبت بـه    کصـادرات   يریذپ بین موضوع آسیه اکبوده؛  %5جان یو آذربا% 8منستان کتر ،17%
ع ین صـنا یشور در اکاز صادرات  یبزرگگر، بخش ید يسوهد. ازد یش میشورها افزاکن یط در ایر شراییتغ

 ز شده است. کر متمرت نییبر محصوالت با ارزش واحد پا
ـ  نییع از تنوع پـا ین صنایشور در اک یو صادرات يدیمحصوالت تول ـ ه اکـ برخـوردار هسـتند    يرت ن ی

ـ از صادرات ا درصد 8/14ن صنعت است. یا ياه شاز چال یکیموضوع  ـ ران در ای ز بـر  کـ متمر عین صـنا ی
ـ  يمرهـا یشـده از پل  ساخته ياه قدرصد بر ور 5/10آشپزخانه،  یکیصادرات ظروف پالست  15/10و  لنیات

 ز است.کلوست متمرک ۀسیکمانند  یکمصارف پزش يبرا یکیمصنوعات پالستدرصد بر 
د محصـول در  یدرصد از ارزش تول 54وابسته است.  یواردات ۀیشدت به مواد اول ران بهیع در این صنایا

ـ ا يب بـرا یآسـ  کین یهند و اد یل میکتش یواردات ۀیصنعت را مواد اولن یا ن صـنعت در نظـر گرفتـه    ی
ـ  ۀیـ ن مـواد اول یمع تـأ یصنا ز توسعۀیدت و نم هوتاکه در یان واردات مواد اولیود. لذا حفظ جرش یم  یواردات

 رد. یت قرار گید در اولوین صنعت در بلندمدت بایاز ایمورد ن
ـ مق کوچـ ک کیو پالسـت  کیع السـت یصنا يثر واحدهاکا، يرسازیجز صنعت تا به اس هسـتند، لـذا   ی

 رد. یار قرار گکد در دستور یمتوسط با يز رشد واحدهاین واحدها و نیا یدر جهت ادغام افق يذارگ تاسیس
دچـار   يذارگـ  هیاهش سـرما کند و کشور به بحران رشد ک کیو پالست کیع الستیصنا 1387از سال 

ـ علت مق ه بهکر ید تایتولجز صنعت  ند. بها هشد ب یآن دچـار آسـ   ياز واحـدها  يمتـر کاس بـزرگ تعـداد   ی
ـ تعط یدند و بخش بزرگیب دیشدت آس به کیو پالست کیصنعت الست ير واحدهایند، ساا هشد ل شـدند.  ی
 کوچـ ک يامـا واحـدها   ،ن صنعت اثرگذار استیار بر اکسب و ک يم بر فضاکالت حاکسد مشر ینظر م به
 الت دارند. کن مشیبا ا يمترک ان مقابلۀتو

جهـان   اي تولید محصـوالت پتروشـیمی و شـیمیایی   ه بترین قط آلمان در حال حاضر یکی از بزرگ
هماهنگی و نظارت بـر   پارك صنعتی شیمیایی و پتروشیمی وجود دارد که 56ود. در آلمان ش یمحسوب م

دالیل و عوامـل  یگاهی، محصول جا یرد. رسیدن آلمان به چنینگ یصورت ایالتی صورت م ها به كاین پار
 .هاست آنرین ت یو اصل ینرت ممهاین صنعت  ةمدیریت و ادار ةمتعددي است که شیو

این کشـور   سال گذشته، 60شروع کرد. در  1950 ۀصنعت پالستیک خود را از اوایل ده ۀچین توسع
مهمـی در  اي هـ  تشرک تولیدي بزرگ پالستیک را به پایان رسانده است. در ۀکارخان 200ساخت بیش از 

ننـد، در حـال سـاخت هسـتند.     ک یم استفادهي ا هجدید که از تکنولوژي پیشرفتاي ه هسرتاسر چین کارخان
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گاه ینون جاکا مو ه پالستیک داده استاي ه دکاربر دولت چین اولویت باالیی به ایجاد صنعت پالستیک و
  دارد. یکیع پالستیاول را در جهان در صادرات صنا

  
 ]6[ 2011- 2012 ياه لسا یدر جهان ط یکیع پالستیصنا یصادرات عمدة يشورهاکمتوسط ارزش و حجم صادرات  .2جدول 
 رتبۀ شورکنام 

 یصادرات

متوسط ارزش صادرات 
 ون دالر)یلی(م

متوسط وزن 
 صادرات (هزارتن)

سهم از ارزش 
 صادرات (درصد)

ارزش واحد 
 (دالر/تن)

 3,497 16.36 3,530,373 12,346 1 نیچ
 6,753 12.30 1,374,113 9,279 2 آلمان
 11,788 7.60 486,432 5,734 3 ژاپن

 4,589 6.24 1,025,617 4,706 4 اکیامر
 5,228 4.82 696,098 3,639 5 ایتالیا

 4,833 3.68 574,571 2,777 6 فرانسه
 5,244 3.17 456,846 2,395 7 یره جنوبک

 5,078 3.00 445,210 2,261 8 هلند
 6,311 2.72 325,372 2,054 9 انگلستان
 4,817 2.71 425,214 2,048 10 لهستان

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 

 2,802 2.49 41,236 116 53 رانیا

  
درصـد صـادرات    5/2بـا   یکیع پالستیران در صادرات صناینون اکا مود هش یه مشاهده مکورط نهما

ه و یکتر يشورهاکود اختصاص داده است و خ  هرا ب 53 در جهان، رتبۀ یکیو الست یکیمحصوالت پالست
  ند.ا هقرار گرفت یو هشتم جهان یهفدهم و س ياه هب در رتبتیرت  هعربستان ب

نـد بـا   ا هه توانسـت کند ا هداشت ییاه يزیر هع چه برنامین صنایا يشورها بر روکن یه اکن است یسؤال ا
ـ ود اختصاص دهنـد؟ براسـاس ادب  خ  هرا ب یبرتر جهان ياه هرتب یت رقابتیخلق مز ـ مز يات اقتصـاد ی ت ی

ـ یت را بسـ کشـر  یط رقـابت یمحـ  کیه در کاز عوامل  یبیکعبارت است از تر یرقابت ـ  قار موف گـر  یر از دت
وان ت یند. پس مید نمایشده تقلجادیت ایاز مز یراحت دت و بهم هوتاکوانند در ت ید و رقبا نمیمان یا مه تکشر

جـاد  یواند سـبب ا ت یرد؛ مب یز باال میت را نیفیکن آورده و در مقابل ییت را پامیق یوعن هه بک یگفت عوامل
  شود. یت رقابتیمز

ـ ر هرد و برنامـ کـ به عمل یبا نگاه و  یکیصـدور محصـوالت السـت    نـۀ یموفـق در زم  يشـورها ک يزی
  :]7[ نندگان عبارت است ازکدین تولیا یرقابت ياه تیجاد مزیه، عوامل اکمشاهده شد  یکیپالست

 ایسر دنمتعدد در سرتا ياه هارخانک توسعۀ

شرفت روزافـزون  یطرف و پ کیر از یاخ ياه لسا یافته در طی هتوسع يشورهاکدر  يبروز بحران اقتصاد
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بـزرگ   ياهـ  تکگر، سبب شده است تا سهم عمده شـر ید ن و هند ازطرفیچون چ ينوظهور ياقتصادها
ـ  کدیگـر تول ید يسواز يجد داتیدر جهان با تهد کیو پالست کیالست نندةکدیتول رو باشـند.   هننـدگان روب

وان، هنـد  ین، تایچون چ ییشورهاکاز  یچندان معروف و بزرگ نه ير رقبایاخ ياه لسا یه در طک يورط هب
ه کـ اسـت   یهیند. بدیسب نماکش سهم بازار خود یرا در افزا یتوجه قابل ياه تیند موفقا هه توانستیکو تر
خواهـد   يا همنطقـ  يمتوسط در بازارهـا  ياه هنندکدی، منجر به ظهور تولیآت ياه لروند فوق در سا ادامۀ

ردازنـد  پ یا میخود در سراسر دن ياه هارخانک ییایجغراف بزرگ در جهان به توسعۀ ياه تکرو شر نیاشد. از
ـ گ هو بـا بهـر   يا همنطقـ  يبه بازارها یکیق با نزدین طریتا از ا ـ فیکاز  يری ع یمـت مناسـب صـنا   یت و قی
  ش دهند.یشده سهم خود را از بازار افزا عرضه

 هدف يد بازارهایز تولکبه مرا یکیل نزدیلد هع بین صنایا شدة تمام ياهش بهاک

مت یچون ق ییاز پارامترها یتابع يگریمانند هر محصول د کیو پالست کیمحصوالت الست ییمت نهایق
ـ     ياه هنیو هز یانسان يرویه، دستمزد نیمواد اول  يتنهـا راه بقـا   یطین شـرا یحمـل و نقـل اسـت؛ در چن

اهش کـ ن ین بیا با هدف حفظ سهم بازار است. در اه هنیاهش هزکرقابت،  نندگان بزرگ در عرصۀکدیتول
ـ ه در حدود کنیحمل و نقل محصوالت با توجه به ا ياه هنیهز و  کیالسـت  شـدة  تمـام  يهـارم بهـا  چ کی

جاد یل این دالیرت ماز مه یکین مسئله یبرخوردار است. هم ییت باالیهد؛ از اهمد یل میکرا تش کیپالست
  اشد.ب ینندگان برتر در سراسر جهان مکدیمتعدد توسط تول ياه هارخانک
 متیق ند ارزایاز عوامل تول يل برخورداریلد هب یکیو پالست یکیتمام شده محصوالت الست ياهش بهاک

ار و ک يرویل نیاز قب ینسب ياه تیمز يه داراک ییشورهاکدر  يذارگ هیق سرماینندگان از طرکدین تولیا
ـ    شـدة  مـت تمـام  یاهش قکفراوان هستند، با  ۀیمت و مواد اولیق نارزا يانرژ واننـد  ت یمحصـوالت خـود م

  ند.یسب نماکا از بازار ه ننسبت به آ يشتریگر به رقابت پرداخته و سهم بید ياه تکبا شر یاحتر هب
  باال يدیتول ياه ياز فناور يل برخورداریلد همحصوالت بن یا شدة تمام ياهش بهاک

ننـدگان سـبب   کدین تولیتوسط ا یکیو پالست یکید محصوالت الستیا در تولیروز دن ياز فناور يریگ هبهر
  ابد.یاهش ک یجهان ين محصوالت در بازارهایا شدة تمام يد بهایتول ياه هنیاهش هزکشده است تا با 

  د باالیتول ياز فناور يریگ هل بهریلد هز بیمتماد محصوالت یتول ییتوانا
ـ تول يسه با فنـاور یدر مقا یخاص یدگیچیاز پ یکیو پالست یکیاز محصوالت الست ید بعضیتول يفناور د ی

نام وجود دارد و  شور صاحبکچند  ا فقط دره ند آیتول يه فناورک يورط هر محصوالت برخوردار است، بیسا
ـ شتر در اختیب یهولت و گستردگس هر محصوالت بیساد یه تولکاست  یحال ن دریا ننـدگان  کدیثـر تول کار ای

 يبـاال بـرا   يمحصوالت با فناور ید برخیتول نۀیجاد انحصار در زمین مسئله سبب ایاشد. اب یبرتر جهان م
ـ تول ينولوژکنوان مثال تع هبرتر شده است. ب ياه تکشر ـ راد يرهـا ید تای ه در کـ  Allsteelن یال سـنگ ی
ـ در اخت يسـوار  يرهـا ید انـواع تا یتول ينولوژکه تک یحالفرانسه و ژاپن وجود دارد، در يشورهاک ثـر  کار ای
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بـا   يرهـا ید تایتول نۀیجاد انحصار در زمین موضوع سبب ایقرار گرفته است و هم يرسازینندگان تاکدیتول
  شده است. یو ژاپن يفرانسو ياه تکشر يباال برا يفناور

  متیاهش قکا یثبات 
ـ تول ياه تکشر يرشد باال گسـترده   ن و عرضـۀ یشـور چـ  کدر  یکیپالسـت  و یکید محصـوالت السـت  ی

ـ در حال توسعه سبب شده است تا بـازار ا  يشورهاکدر  ینیمحصوالت چ ـ  ی ـ ین محصـوالت ب ش یش از پ
 يشورهاکنازل به  ياه تمین و قییپا ياه تیفیک، محصوالت خود را با ینینندگان چکدیشود. تول یرقابت

ـ یچ ياه تکرو با ورود نوظهور شر نیانند. ازک یدر حال توسعه صادر م ـ در ا ین نـدگان  نکدین صـنعت، تول ی
ـ داشـتن و   ر از ثابت نگهیت محصوالت خود ناگزیفیکش ین محصول با وجود افزایبرتر ا ـ ی اهش کـ  یا حت

  ا هستند.ه تمیق
  نترل بازارکو متوسط به منظور  کوچکنندگان کدید تولیخر

ـ  ماز مه یکیاست.  يادیدر جهان تابع عوامل ز کیو پالست کیصنعت الست يدورنما ـ یرت ا در هـ  هن مؤلف
 يبـر تقاضـا   کیو پالسـت  کیمحصوالت السـت  گرفتن عرضۀ یشیاز پ يرین صنعت جلوگیا ندةین آییتع

 ینترل بازار طکن محصول با هدف ینندگان اکدیرو تول نیامختلف است. از ياه شآن در بخ يموجود برا
جاد هـرج و مـرج در   ین راهبرد ایند. اا هآورد يو متوسط رو کوچکنندگان کدید تولیر به خریاخ ياه لسا

  ورد.آ ینترل عرضه را فراهم مکان کرسانده و ام حداقل بازار را به

دستی پتروشـیمی در   صنایع پایین یبه اهداف اقتصاد مقاومت یابیدستبررسی موانع . 3
 ایران

ردنـد و  گ یمحسوب مـ  یمیست محصوالت پتروشد نییه جزء پاک یکیو پالست کیع الستیبه صنا ینگاه
مت، نرخ ارز یمانند ق یابیعوامل بازار .رگذار استیثار تأیدر آن بس یینها نندةک فحور بوده و مصرم يمشتر

ـ  یلذا م .ر قرار دهدیران تحت تأثیا يا را براه نزان صادرات آیواند مت یت محصوالت میفیکو  وان گفـت  ت
ـ  نیین صـادرات و پـا  ییران حجـم پـا  یدر ا کیو پالست کیع الستیف صنایعمده تضع ياه هه مؤلفک ودن ب

 ياهـ  ينولـوژ که اسـتفاده از ت کاز آن است  یکن حایا است.شورها کر ینسبت به سا یارزش واحد صادرات
جـه  ینت ن محصوالت شده و درید ایاهش حجم تولکران موجب یار در اک يروین نییپا يرو هو بهر یمیقد

شورها نداشته و کر یهم با سا یرقابت مت قابلیه قکده یگرد یصادرات ۀکن وارد شبییت پایفیکبا  یمحصول
ـ ید ییسواز روز گردد.یواند پت ینم یصادرات يجه در بازارهاینت در موفـق در   يشـورها ک ۀگر براساس تجرب
 يه بـرا ک يموارد یدر تمام رانیه اکود ش یمشاهده م کیو پالست کیع الستینه صدور صادرات صنایزم
الزم است  یتحقق اهداف اقتصاد مقاومت ينوان نقطه قوت در نظر گرفته شده، ضعف دارد و براع ها به نآ

  د.یز توجه نمایا نه نتا به آ
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  یاستیس ياه هیو توص يریگ هجینت. 4
ارزش و  رةیـ ل زنجیـ مکق تیـ ش ارزش افـزوده از طر ی، موضوع افزایاقتصاد مقاومت یلک ياه تاسیدر س

و  یمیلذا صنعت پتروش گرفته است.د قرار یکباالتر مورد تأ ةبا ارزش افزود یمیصادرات محصوالت پتروش
ـ  ت یم کیو پالست کیع الستیو باالخص صنا یمیپتروش یلیمکع تیبه تبع آن صنا از  یکـ ینـوان  ع هوانـد ب

ـ محسوب گـردد. ا  ینونک یط فعلیشور در شراکاقتصاد  يریذپ همؤثر در مقابله با ضرب ياه شربخیز ن در ی
شـور بـا   ک کیو پالست کیع الستیت موجود صنایه وضعکاز آن است  یکل آمارها حایه تحلکاست  یحال
  دارد.  ياریبس فاصلۀ یاقتصاد مقاومت یلک ياه تسایرد سکیرو

ـ در ا یمیاد مواد خام پتروشیر زیه با توجه به مقادکهد د ینشان م یجهان يبه آمارها ینگاه ران، در ی
ه قدرت رقابت بـا  کبلرشد نداشته،  یع باالدستیطح با صناس منه تنها ه کیو پالست کیع الستیصناة حوز
 یکیو پالسـت  یکیدر صدور محصـوالت السـت   یجهان 53 ه در رتبۀک يورط هز ندارند، بیشورها را نکر یسا

د قرار نداشـته و  یتول چرخۀاز  یت مناسبین صنعت در وضعیا دهد . این وضعیت نشان میقرار گرفته است
ت صادرات یل عدم موفقیاز دال یکیمناسب  ياه هن و عدم وجود برنامینو ياه ينولوژکعدم استفاده از ت

  ن محصوالت در جهان است.یا
 کیو پالسـت  کیع السـت یصـنا  در حـوزة  ینندگان برتـر جهـان  کصادر یرقابت ياه تیبه مز یبا نگاه

الزم جهـت ورود   ياهـ  يذارگـ  هیشـور سـرما  کع در ین صـنا یا توسعۀ يردد در قدم اول براگ یشنهاد میپ
د گردد و پـس از ورود  یت باالتر تولیفیکبا  یرد و محصوالتین صورت پذینو ياه ينولوژکالت و تآ نیماش

د یهـدف افتـاد، تـا شـا     يبازارهـا  یکیدر نزد يدیتول ياه هارخانکجاد یر اکبتوان به ف یجهان يبه بازارها
ت یبه مز یآت ياه لسا یرده و در طک کمکز یمحصوالت ن شدة مت تمامیاهش قکن روش به یبتوان با ا

  افت.یع دست ین نوع صنایدر ا یرقابت
ـ مق کوچـ ک کیو پالسـت  کیع السـت یصـنا  يثر واحدهاکده شد، ایه دکورط نهما اس هسـتند، لـذا   ی

وانـد اهـداف اقتصـاد    ت یمتوسـط مـ   يز رشد واحـدها ین واحدها و نیا یدر جهت ادغام افق يذارگ تاسیس
  .را تحقق بخشد یمقاومت

ـ به مواد اول يادیار زیبس یوابستگ یلیمکع تیه صناکا جناز آ ـ دارنـد؛ لـذا حفـظ جر    یمیپتروشـ  ۀی ان ی
د در یـ ن صنعت در بلندمـدت با یاز ایمورد ن یواردات ۀین مواد اولیمز تأیدت و نم هوتاکه در یواردات مواد اول

   رد.یت قرار گیاولو
موفق  يشورهاک از تجربۀ یبه اهداف اقتصاد مقاومت یابیدست يه در راستاکود ش یشنهاد میانتها پدر 

ـ شـ  یاد مـ یت یجاد مزینوان عامل اع ها به نآ يه براکرا  ياستفاده نموده و موارد ـ گ هود ب بتـوان در   يا هون
 ياهـ  يذارگـ  هیابتدا سرماه کنابد مگر آی ین مهم تحقق نمیا که ر استکالزم به ذ .شور اجرا نمودکداخل 

پـس از آن  رد. یصورت پذ یلیمکل مواد خام به محصوالت تید و تبدیجد ياه ينولوژکالزم جهت ورود ت
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ـ شور اک يشورها براکن یات ای، بتوان با تجربیجهان يبه بازارها یت و معرفیفیکبا  ياالهاکد یبا تول ران ی
آن فرصـت حضـور در    جۀیجاد نمود؛ و در نتیا یت رقابتیمز کیو پالست کیع الستیصدور صنا نۀیدر زم

شتر است یب با ارزش افزودة ياالهاکد یه تولک یشتر شده و به اهداف اقتصاد مقاومتیب یلمللا نیب يبازارها
  افت.یدست 

  منابع  
  .تبیینی برهانایگاه تحلیلی ] پ1[
  .پایگاه خبري تحلیلی اقتصاد مقاومتی] 2[
 آفـاق  نامۀفصل، »رانیا یاسالم يجمهور یمقاومت اقتصاد يشنهادیپ يالگو«). 1391راد (م هف، الیس] 3[

 شانزدهم. ، شمارةپنجم سال ،امنیت
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  مختلف. ياه لسا یران، طیز آمار اکشتر، مرین و بکارکده نفر  ياه هارگاکاز  يریج آمارگینتا] 5[

[6] www.worldbank.org/wits.2014.  
[7] Business Monitor, 2014. http://www.businessmonitor.com/petrochemicals.  
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ازي س هضرورت تدوین طرح جامع اقتصاد مقاومتی با رویکرد بهین
  مصرف انرژي

  **، ابوذر غالمپور*مجتبی خانی

  چکیده
خش از نظام اقتصادي اسالم را ب ماي رو به افزایش جهانی، الگویی الهاه ندر بحرا الگوي اقتصاد مقاومتی

اي هـ  هعرصـ و فعاالن  نخبگانآفرینی  را براي نقش یزمینه و فرصت مناسببخشد. این الگو  میعینیت 
جمعیت و افـزایش مصـرف   . با رشد وردآ یم در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادي فراهممختلف کشور 

اقتصاد مقـاومتی  کلی اي ه تجمله مواردي است که در سیاسمصرف انرژي ازازي س هبهین انرژي، مقولۀ
 وانت یمدر کشور را ازي س هموانع تحقق اهداف بهینرین ت یجمله اصلریزان قرار گرفت. از د توجه برنامهمور

بودن قیمت  همی از مصرف انرژي در کشور، نازلبودن بخش م مشکالت ساختاري و زیرساختی، دولتی
عـدم  کـاهش مصـرف انـرژي و    ذاري گـ  فو هـد ا هـ  دبـودن اسـتاندار   انرژي، دستوري و غیرکارشناسی

بررسی شرایط کنونی عرضه و تقاضـاي انـرژي در   در این مقاله ضمن  و نظارت برشمرد.ازي س گفرهن
  مصرف انرژي پرداخته شده است.ازي س هبا رویکرد بهینبه بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشورمان  کشور
 راهبرديانرژي، سند یزي ر همصرف انرژي، اقتصاد مقاومتی، برنامازي س هبهین :ها واژهکلید

  مقدمه
 ازسـوي  1392/ ماه بهمن/ 29 در اساسی قانون 110 اصل یک بند براساس مقاومتی اقتصاداي ه تسیاس
 اقتصـاد . گردیـد  ابـالغ  نظـام  مصـلحت  تشـخیص  مجمـع  رئـیس  و قوه سه سران به رهبري معظم مقام

 مقـام  ازسـوي  اقتصـادي  نظام ساختاري مشکالت به توجه با که است مختلفیاي ه رمحو داراي مقاومتی
 ،داخلیاي ه ي. موضوع برخورداري از اقتصادي مستقل و متکی بر توانمنداست شده تبیین رهبري معظم

دلیل وابستگی شدید به درآمدهاي  گذشته بهاي ه هجمله آمال هر ملتی است که در کشور ما نیز طی دهاز
ـ اي هـ  ماما در شرایط کنونی کشور و در نتیجه تحری است.نفتی پیوسته در کانون توجه مسئوالن   ۀظالمان

                                                        
ـ عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و     کارشناسی ارشد اقتصاد انرژي و بازاریابی *

  Mojtabakhani114@gmail.comتحقیقات تهران 
ن دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرا **

aboozargholampoor@gmail.com  
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شرایط اقتصادي حال حاضر کشور  .، به امري حیاتی مبدل گشته استاین موضوع غربیاي ه تبرخی دول
عمل و تجارت بشري،  ۀدرسی و چه در عرصاي ه بنظري و در کتااي ه هاست که چه در عرصي ا هگون به

سوي رهبر معظم انقالب و دیگر مسـئوالن و  که بارها از گونه رو همان ازاین .اردواقعی ند ازاي به مامشابه و 
ـ    تأکیددولتمردان مورد  ـ  هقرار گرفته، بر فرزندان این سرزمین است که با نـوآوري، ابتکـار، نظری و ردازي پ

  .جدید قدم نهاده و کمر همت به حل مشکالت و معضالت اقتصادي بندنداي ه هالگوسازي در عرص
اسـت.   يامنیـت انـرژ   و يانـرژ  جهان ،اقتصاد در عنصر اثرگذارترین و تولید عواملرین ت ممه از یکی

 و صـنعتی  انقـالب یـري  گ لباعـث شـک   تولید چرخۀ چرخاندن جهت در بخار ماشین از انسانندي م هبهر
 و جدیدتر منابع یافتن جهت در صنعتی جهان این تحول از پس .گردید آن از منتجاي ه تپیشرف و تحوالت

 را امکـان  ایـن  پیش صد و هفت سال ایران در نفت اکتشاف کرد. حرکت يانرژر ت نارزا ترجیحاً و کاراتر

 به نیاز و موفق برنامۀ یک باب در مطروحه موارد به عنایت گرفت. با شکل ایران نفت و صنعت آورد فراهم

 و اقتصـاد  در کشـور  کـالن  اهداف بررسی به اینک کشور، کالن اهداف با ی برنامهسویهم و راستایی هم
 است. دریافت قابل کشور باالدستی اسناد از اهداف این .ردازیمپ یم نفت بخش

  از: ندا عبارت اسناد این
 .3 .1366نفـت   قـانون  و1358 نفـت  وزارت تأسـیس  قـانون  .2. ایـران  سالۀ بیست انداز چشم سند. 1
 اصـل  کلـی اي ه تسیاس .5. توسعه پنجم برنامۀ کلیاي ه تسیاس .4ز. گا و نفت بخش کلیاي ه تسیاس

 و نفـت  صـنعت  انـداز  چشم. 7 .اه هیاران هدفمندکردن قانون .6. ایران اسالمی يجمهور اساسی قانون 44
 .1404 افق در گاز

  1404 افق در ایران ۀسال بیست انداز چشم سند .1

  ]8[ :داشت خواهدایی ه یویژگ چنین انداز چشم افق در ایرانی ۀجامع سند این براساس
 سـرمایۀ   و منـابع انسـانی   برتـر  سهم بر متکی ،يفناور و علم تولید در توانا پیشرفته، دانش از برخوردار

 .تولید در اجتماعی
 يآسیا (شامل غربی جنوب يآسیا منطقۀ سطح در يفناور و علمی ،ياقتصاد اول جایگاه به یافته دست 

 شـتاب پر رشـد  علـم،  تولید و يافزار نرم بر نقش تأکید با همسایه) يکشورها و خاورمیانه قفقاز، میانه،

 .کامل استقالل به رسیدن سرانۀ درآمد سطح نسبی يارتقا ،ياقتصاد
  :است آمده سند این مالحظات در همچنین

 کـه  گیرد قرار مورد توجه نکته این سالیانه،اي ه هبودج و توسعهاي ه هبرنام تصویب و تدوین تهیه، در
 اشتغال نرخ ملی، ناخالص تولید درآمد سرانه، ،يگذار سرمایه نرخ قبیل از ها آن کالن و کمی يها شاخص

 و پـژوهش  و آمـوزش  و فرهنـگ  رشـد  جامعه، پایین باال واي ه کده میان درآمد فاصلۀ کاهش تورم، و
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 تعیـین  و تنظـیم  انداز چشم الزامات و اهداف و توسعهاي ه تسیاس متناسب با امنیتی و دفاعیاي ه یتوانای
  .شود رعایت کامل طور به اهداف وا ه تاین سیاس و گردد

 ]13[ و ]12[ 1366 نفت قانون و 1358 نفت وزارت تأسیس قانون .2

 اصل طبق و عمومی استاي ه تثرو و انفال ءجز کشور نفت منابع ،1366 مصوب نفت قانون 2 مادة طبق

ـ  اسـالمی  حکومـت  اختیار در اساسی قانون 45 ـ  و تجهیـزات  و سیسـات کلیـۀ تأ  و اشـد ب یم  وا هـ  یدارای
 یـا  و آمـده  عمـل  به تابعهاي ه تشرک و نفت وزارت کشور توسط خارج و داخل در کهایی ه يگذار سرمایه

 مالکیـت  و حاکمیت حق بود. اعمال خواهد اسالمی حکومت اختیار در ایران و ملت به متعلق آمد، خواهد

 اختیارات مصرح و مقررات براساس که است اسالمی حکومت به متعلق نفتی تأسیسات منابع و به نسبت

  .نماید کشور عمل کلیاي ه هبرنام و اصول طبق بر که اشدب یم نفت وزارت عهدة به قانون این
 و نفت وزارت برعهدة قانون این مصرح اختیارات و حقوق اعمال قانون، این 3 ةماد براساس همچنین

 نفت وزارت عهدةبر قانون این در وظایف مندرج سایر و نفتی عملیات انجام بر نظارت و تابعه ياه تشرک

  .بود خواهد
 نفت، وزارت ایجاد از هدف ،1358  مهرماه مصوب نفت وزارت تأسیس قانون سهمادة  مفاد موجب به

 و گـاز  نفـت،  تأسیسـات  و کشـور  گاز و نفت منابع و ذخایر ایران بر ملی حاکمیت و مالکیت اصل اعمال
 .است بازاریابی ورداري ب هبهر در به آن وابسته صنایع و پتروشیمی

  :اشدب یم زیر شرح به وظایف این اهم
 .آن تأسیسات حفظ و ينگهدار و گاز و نفت منابع از مناسب و صحیحرداري ب هبهر و ذخایر از صیانت. 1
  .خارج از يیازن یب و بیشتر هرچه خودکفایی جهت در مربوط فنی دانش ۀتوسع در کوشش. 2
 تصـویب  و پتروشـیمی  محصـوالت  و گاز نفتی،اي ه هوردفرا و نفت صادرات به مربوط امور بر نظارت. 3

 .قراردادها سایر و مذکور امور به مربوط يقراردادها نهایی
  .ها آن يبرا الزم مالی منابع تأمین نحوة وي ا هسرمای بزرگاي ه حطر ياجرا ویزي ر هبرنام. 4 
 دهـی  سـازمان  بـر  تابعه، نظـارت اي ه تشرک کلی ساختار و نفت وزارت يستاد سازمان تدوین و تهیه. 5

 .کلیاي ه یمش خط و ها هدف از و تبعیت مصوب اصول رعایت از اطمینان حصول و مذکوراي ه تشرک

  ]10[ گاز و نفت بخش کلیاي ه تسیاس .3
  :است شرح به این بود خواهد ایران نفت صنعت يراهگشا که گاز و نفت بخش در نظام کلی ياه تسیاس

  .کشور منابع شناخت کامل و گاز و نفت اکتشاف گسترش يبرا مناسب يراهکارها و تدابیر اتخاذ. 1
 قـدرت  افزایش از کشور يبرخوردار و موجود ذخایر با متناسب نفت، شدة صیانت تولید ظرفیت افزایش. 2

 .سیاسی و امنیتی ،ياقتصاد
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 حـداکثر  و مصـرف داخلـی   تـأمین  منظـور  بـه  کشـور  ذخایر حجم با متناسب گاز تولید ظرفیت افزایش. 3
 .نفتیاي ه هوردفرا با جایگزینی

 مرکـز  ایجـاد  يتـالش بـرا   و متخصص انسانی ينیرو تربیت وي ا هتوسع و يبنیاد تحقیقات گسترش. 4
ـ ا نسـطح بـی   در ،يانـرژ  مهندسـی  و فنـی  و خدمات دانش صدور و جذب  در يفنـاور  يارتقـا  و یلملل
  .و پتروشیمی گاز نفت، صنایع و منابعاي ه هزمین

 نفت امر در خارجی داخلی و نیاز مورد مالی منابع جذب يبرا قانونمند دهی سازمان ایجاد و الزم تالش. 5
 .قانونی مجاز ياه شبخ در گاز و

 معاوضه و پاالیش و يفروش، فرآور و خرید يبرا کشور جغرافیایی وي ا همنطق موقعیت ازرداري ب هبهر. 6
 .جهانی و داخلی يبازارها به منطقه گاز و نفت انتقال و

 .يانرژ شدت کاهش و مصرفازي س هبهین. 7
  .طبیعی و گاز خام نفت صدور يجا به پتروشیمی و گاز نفت،اي ه هوردفرا صادرات جایگزینی. 8

 ]11[ پنجم ۀبرنام کلیاي ه تسیاس .4

  :از ندا عبارتا ه تسیاس این در گاز و نفت بخش به مربوط يبندها
 تولیـد  به انداز پس نسبت با حفظذاري گ هسرمای انداز پس شکاف کاهش طریق ازذاري گ هسرمای . توسعۀ1

 .خارجیاي ه هسرمای منابع و جذب و درصد 40 سطح در حداقل داخلی ناخالص
 ملـی  توسـعۀ  صندوق ایجاد بودجه و تأمین منبع از آن، از حاصل يدرآمدها و گاز و نفت به نگاه تغییر. 2

 اسـالمی  يشورا مجلس در آن ۀبه اساسنام عمومی» ياقتصاد زایندةاي ه هسرمای و منابع« تصویب با
 و صـنعتی  ةزنجیـر  در گـاز  و نفت نسبی مزیت از استفاده يبرایزي ر هبرنام و پنجم برنامۀ اول سال در

 :رعایت با وابسته بدان دستی پایین و خدماتی
 صـندوق  بـه  نفتیاي ه هورداو فر گاز و نفت صادرات از حاصل منابع از درصد 20 حداقل ساالنۀ واریز. 1 

 .ملی توسعۀ
 بـا  غیردولتـی  عمـومی  تعـاونی و  خصوصی،اي ه شبخ به ملی توسعۀ صندوق منابع از تسهیالت ۀارائ .2

 بـازدهی  و رقـابتی  شـرایط  نظرگرفتندر با کشور خارج و داخل درذاري گ هسرمای توسعۀ و تولید هدف

 .ياقتصاد مناسب
 .پایان برنامه تا گاز و نفت يدرآمدها به دولت يجاراي ه ههزین وابستگی قطع. 3
 رعایـت  بـا  همسایه يبا کشورها كمشتر میادین و نفت و گاز استخراج و استحصال درذاري گ هسرمای. 4

 .اساسی قانون 44 اصل کلیاي ه تسیاس
 .يفناور وذاري گ هسرمای در تجارت، آسیا غربی جنوب منطقۀ يکشورها با يهمکار جانبۀ همه گسترش. 5
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  ]9[ ایران اسالمی يجمهور اساسی قانون 44 اصل کلیاي ه تسیاس .5
 ملـی،  اقتصـاد  بـه رشـد   بخشیدن منظورشتاب به و 43 اصل مفاد و اساسی قانون 44 اصل ذیل به توجه با

  ياقتصاداي ه هبنگا کارایی يارتقا عدالت اجتماعی، تأمین منظور به مردم عموم سطح در مالکیت گسترش
اي ه شبخ سهم افزایش ملی، اقتصاد درذیري پ ترقاب ، افزایشيفناور و انسانی و يماد منابعري و هبهر و

، ياقتصـاد اي ه تفعالی يتصد در دولت مدیریتی و مالی بار از کاستن ملی، در اقتصاد تعاونی و خصوصی
 خانوارهـا  بهبـود درآمـد   وذاري گ هسرمای و انداز پس به مردم اقشار تشویق اشتغال، عمومی سطح افزایش

  :رددگ یم مقرر
  يو جلوگیر غیردولتیاي ه شبخ توسعۀ کلیاي ه تسیاس خصوص در يرهبر مقام ابالغیۀ متن )الف

  .دولتی بخش شدن بزرگ از
 هرگونـه  موظف اسـت  و ندارد را 44 اصل صدر موارد از خارج جدید ياقتصاد فعالیت حق دولت. 1

 نباشد، 44 اصل صدر مشمول عناوین که را) آن ازرداري ب هبهر و قبلیاي ه تفعالی تداوم شامل( فعالیت
 و خصوصی و تعاونیاي ه شبخ به) فعالیت کاهش% 20 سالیانه( چهارم سالۀ پنج برنامۀ پایان تا حداکثر
  .کند واگذار غیردولتی عمومی

 از خـارج  يفعالیـت ضـرور   شـروع  و تداوم کشور، ادارة در حسن نظام ولیتمسئ به توجه با. 1 تبصرة
 يبـرا  اسالمی يشورا مجلس و تصویب وزیران هیئتپیشنهاد  به بنا دولت، توسط 44 اصل صدر عناوین

  .است مجاز معین مدت
 شـرح  به قانون اساسی 44 اصل صدر در مذکوراي ه هزمین در مدیریت و مالکیت ،يگذار سرمایه. 2

  :است مجاز خصوصی و تعاونیاي ه شبخ و غیردولتی عمومی ينهادها وا ه هبنگا توسط ذیل
 بـزرگ  معـادن  و) گـاز  و نفـت  دسـتی  پایین بزرگ صنایع ازجمله( مادر صنایع بزرگ، صنایع .1.2

  ).گاز و نفت ياستثنا به(
  .کشور يارز و يتجاراي ه تسیاس چارچوب در خارجی بازرگانی فعالیت. 2.2
 و عـام  تعـاونی سـهامی  اي ه تشرک و غیردولتی عمومی ينهادها وا ه هبنگا توسط يبانکدار .3.2

  .قانون تصویب با از سهامداران یک هر سهام سقف تعیین به مشروط عام سهامیاي ه تشرک
  .بیمه .4.2
  . ...صادرات و و داخلی مصارف يبرا برق واردات و تولید شامل نیرو، تأمین .5.2

  ]14[ا ه هیاران هدفمندکردن قانون .6
  :کند اصالح را يانرژاي ه لحام قیمت قانون این رعایت با است مکلف دولت. 1 مادة

 بـا  نفت، مشتقات و سایر مایع گاز و سفید نفت کوره، نفت گاز، نفت بنزین، داخلی فروش قیمت )الف
 عـوارض  و مالیـات  توزیـع،  نقـل،  و شـامل حمـل  ( مترتباي ه ههزین احتساب با و ها حامل کیفیت لحاظ
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 اسـالمی  يجمهـور  فرهنگـی  و اجتماعی ،ياقتصاد توسعۀ پنجم سالۀ پنج برنامۀ پایان تا تدریج به) قانونی
  .نباشد فارس درخلیج) فوب( کشتی يرو تحویل ) قیمت%90( درصد نود از کمتر ایران
%) 95( پـنج درصـد   و نـود  داخلـی اي ه هپاالیشگا به يگاز میعانات و خام نفت فروش قیمت تبصرة 
 قیمـت  با متناسبا ه هوردفرا قیمت خرید و ودش یم تعیین فارس خلیج) فوب( کشتی يرو تحویل قیمت

 ردد.گ یم تعیین مذکور
 پـنجم  برنامۀ پایان تدریج تا به که شود تعییني ا هگون به طبیعی گاز داخلی فروش قیمت میانگین )ب

 )%75( درصـد  پـنج  و هفتاد حداقل معادل ایران، اسالمی يجمهور فرهنگی و اجتماعی ،ياقتصاد توسعۀ
 .شود عوارض و مالیات انتقال،اي ه ههزین از کسر پس صادراتی طبیعی گاز قیمت متوسط

 يبرا و پتروشیمی پاالیشی صنعتی، يواحدها كخورا قیمت ،يگذار سرمایه تشویق جهت .1 ةتبصر
 قیمـت %) 65( درصد پنج و حداکثر شصت مترمکعب هر قانون این تصویب از پس سال ده حداقل مدت

 .رددگ یم تعیین) انتقال هزینۀ بدون( فارس خلیج مبدأ در صادراتی سبد
 ۀبودجـ  در ارز منظورشـده  قیمـت  براساس پایه سال از پس يبرا يانرژاي ه لحام قیمت .2 تبصرة

 .رددگ یم تعیین ساالنه
 پرداخت يبرا قانون را این اياجر از حاصل وجوه خالص )%30( درصد سی است مکلف دولت .8 مادة

 :کند هزینه زیر موارد ياجرا يبرا شده اداره وجوه یا و تسهیالت سود یارانه یا بالعوض،اي ه ککم
 و وییج هصرف تشویق به و مسکونی و خدماتی ،يتولید يواحدها در يانرژ مصرفازي س هبهین )الف
 .ودش یم معرفی ربط ذي اییاجر دستگاه توسط که مصرف يالگو رعایت
 تولیـد  توسـعۀ  و آب ،يانرژري و هبهر افزایش جهت در يتولید يواحدها يفناور ساختار اصالح )ب

 .تجدیدپذیر منابع از برق
ـ اي هـ  تشرک زیان از بخشی جبران )ج  و گـاز طبیعـی   بـرق،  فاضـالب،  و آب خـدمات  هنـدة د هارائ

 .قانون این ياجرا از ناشیا ه يدهیار و اه يشهردار و نفتیاي ه هوردفرا

  1404 افق در گاز و نفت صنعت انداز چشم .7
 داخلی ناخالص دالر تولید هزار يازا به خام نفت تن (معادل 3/0 از کمتر به کشور يانرژ شدت کاهش. 1

 .)2000سال ثابت يها قیمت به
 ایجاد نظر از مناسب حفظ فاصلۀ مستلزم که اوپک در خام نفت ةنندک دتولی دومین ظرفیت جایگاه حفظ. 2

  .اشدب یم جایگاه این يرقبا سایر با تولید ظرفیت
 مخـازن  از ضـرورت اسـتفاده   بـه  توجـه  بـا  طبیعی گاز تولید ظرفیت در جهانی دوم جایگاه به دستیابی. 3

  .كمشتر
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 منابع از افزوده ارزش ایجاد باالترین منظور به پاالیشی ظرفیت لحاظ به منطقه اول جایگاه به دستیابی. 4
  .کشور يهیدروکربور

 ایجـاد  منظـور  بـه  پتروشـیمیایی  يکاالهـا  و مـواد  تولید ارزش لحاظ از منطقه اول جایگاه به دستیابی. 5
  .کشور يهیدروکربور منابع از افزوده ارزش باالترین

  .منطقه در گاز و نفت يفناور اول جایگاه به نیل. 6

  ایران اقتصاد و مدیریت نظام در نفت اثرات. 3
  :پنجم برنامۀ کلیاي ه تسیاس در شد بیانر ت شپی طورکه همان
 و منـابع  بـه  عمـومی  بودجـۀ  تـأمین  منبـع  از آن، از حاصـل  يدرآمـدها  و گاز و نفت به نگاه تغییر«
 اصـلی  علت واقع در است شده گرفته مدنظر« مالی توسعۀ صندوق ایجاد و »ياقتصاد ةزایند  ايه هسرمای

 يدرآمدها از يجار بودجۀ تفکیک و آن از حاصل يدرآمدها گاز و و نفت به نگاه تغییر مسئلۀ به پرداختن
  ». "طبیعی منابع به متکیاي ه داقتصا اساسی معضل"با  برخورد نفتی،

تولیـد و تـالش بـراي    اي ه تو تأکید بر مزیا ه یعبارتی کاهش وابستگ موضوع اقتصاد مقاومتی یا به
قتصـادي کشـور در شـرایط فعلـی     دادن بـه وضـعیت ا   سروسـامان داتکایی، راهکاري است کـه بـراي   خو

 ۀتک افراد و همـ  ده شده است؛ گرچه در این عرصه تکعهدة فرهیختگان گذار شده و تبیین آن به معرفی
درك صـحیح وضـعیت موجـود جهـت     نظر بـه اهمیـت    .آحاد مردم در راستاي تحقق آن مسئول هستند

ایـن  ، العات مشخص در رابطه با آگاهی اقشـار مختلـف جامعـه   سویی عدم اطآینده و ازاي ه يریز برنامه
جامعـه و دولـت نسـبت بـه     ، نگـرش و عملکـرد   میـزان مصـرف انـرژي   مطالعه با هدف بررسی وضعیت 

 مباحث شده در باال به بیان با توجه به مباحث مطرح حال .آمده است، به اجرا درمصرف انرژيازي س هبهین
  :ردازیمپ یم مقاومتی اقتصاداي ه تسیاسدر  انرژي مصرفازي س هبهین حوزة

ـ  حـوزة  به مستقیم طور هب که گردیده اشاره مباحثی به 4،8،13،14،15اي ه دبن در. 1  مصـرف ازي سـ  هبهین
  .رددگ یمباز آن مدیریت و انرژي

ـ    اشـاره ا ه هیاران هدفمندسازي اجراي ظرفیت از استفاده 4 بند در. 2  حـوزة  درازي سـ  هگردیـده، کـه بهین
 روز،اي هـ  يتکنولوژ از استفاده با که اشد.ب یم انرژي یارانۀ هدفمندي مقولۀ ینرت ممه انرژياي ه لحام

  .ودش یم محقق کشاورزي و صنعتی اداري، خانگی، ةحوز در انرژي مصرف الگوي اصالح
 و انـرژي  شـدت  رتبـۀ  بـه  نسـبت  مـردم ازي س هآگا نیازمند که شده، اشاره مصرف الگوي اصالح به 8 بند در. 3

  .اشدب یم خیز نفت کشورهاي سایر با مقایسه در ایران در انرژياي ه لحام قیمت و انرژي مصرف میزان
 تأکید با گاز و نفت جهانی بازارهاي در اثرگذاري منظور به گاز و نفت راهبردي ذخایر افزایش 14 در بند. 4

  .ردازدپ یم مشترك میادین ویژه به گاز و نفت تولیداي ه تظرفی توسعه و حفظ بر
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 بـازدهی  داراي کاالهـاي  تولیـد  توسـعۀ  بـا  گاز و نفت صنعت در افزوده ارزش افزایش بیان به 15 بند. 5
  .ردازدپ یم انرژي شدت شاخص براساس
ـ  کـاهش  بـه  انرژي ةحوز مخصوصاً مختلفاي ه هحوز در مقاومتی اقتصاد صحیح اجراي اي هـ  ههزین

 مهم، حوزة این به ورود براي خصوصی بخش نديب هعالق آتی،اي ه لنس براي فسیلی ذخایر حفظ ،دولت
 آب مصـرف  مخصوصاً کشاورزي بخش مصرف در الگوي اصالح ،صنعت بخش در مصرف الگوي اصالح

   .ودش یم اقتصاد دیگراي ه هحوز و اشدب یم پایین بازدهی و باال اتالف داراي که
نحـوي   ، امـا ایـن تغییـر بایـد بـه     استمصرف انرژي در واقع تغییر الگوي مصرف انرژي ازي س هبهین

بهینه از منابع انرژي گردد، و ثانیـاً رفـاه اقتصـادي جامعـه را تغییـر       ةصورت گیرد که، اوالً موجب استفاد
ـ   شـدة  که این تغییر اقتصادي به مسیر طـی ندهد. البته باید توجه داشت  فنـی و  اي هـ  تتـاریخی و ظرفی
انـرژي، الزم  ازي سـ  ه. با توجه به ابعاد متفاوت مبحث بهینشدت وابسته است اقتصادي موجود در کشور به

گونه سیاستی در این زمینه، تحلیلی علمی از وضـعیت موجـود و لـزوم تغییـر در آن     است پیش از ارائۀ هر
ند. با وجود این که امروزه ک یم کشور ایفاۀ سزایی در پیشرفت و توسعردید انرژي نقش بت یب صورت گیرد.

دلیـل   ولـی بـه   ند،ا هوري داداز فناندي م هخورداري از منابع طبیعی، جاي خود را به بهرچون برایی ه تمزی
در افـق  ینـی  ب شپـی  قابـل اي هـ  لویژه منابع متنوع انرژي تا سا ور از نظر منابع متنوع انرژي، بهبرتري کش

ریت جامع انرژي بنایی و اقتصاد کشور خواهد بود، لذا مدیزیرۀ چنان موتور توسع، همساله بیستانداز  چشم
، 1404در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز ایـران  ننده ک ناز بعد عرضه و تقاضا، از نقش اساسی و تعیی

  برخوردار خواهد بود. 
اول توسـعه   عـات آن، در برنامـۀ  شدن نسبی اقتصـاد از تب یافتن جنگ تحمیلی و آزاد در ایران، با پایان

ـ  ،ه فعال گرددانرژي دوبار عرضۀاي ه تتالش شد تا ظرفی اي هـ  هاما با رشد سریع مصرف انرژي در برنام
صـورت مـدون در    بـه ا هـ  ثانرژي مورد توجه قرار گرفت. حاصل این بح وییج هصرفبعد، بحث کنترل و 

انـرژي در ایـران   اي ه ثاما بح ،کشور منعکس گردید و در دستور کار دولت قرار گرفت توسعۀاي ه هبرنام
تعـدیل اقتصـادي و موضـوع عـدالت     اي هـ  تکاهش یارانـه در چـارچوب سیاسـ   اي ه ثپس از این با بح
نظـري و چـه در    کارشناسانه چـه در حـوزة  اي ه شبعدي مترادف شد. با وجود تالاي ه هاجتماعی در دور

ـ اي هـ  تبنایی براي اجراي سیاسل زیرهنوز تحلیلی ارگانیک از عوام ا،ه تاجراي سیاس شیوة ازي سـ  هبهین
رغـم   گرفته و همچنین نبود برنامۀ مدون و نهاد فرابخشی، موجـب گردیـد تـا بـه    صورت نمصرف انرژي 

  توجهی در این زمینه حاصل نگردد.  متعدد، موفقیت قابلاي ه تاجراي سیاس
اي هـ  هود کـه گـرو  شـ  یم سوم و چهارم و نیز پنجم توسعه مالحظه دوم،اي ه هبا نگاهی به متن برنام

طـور   نند. بـه ک یم مصرف انرژي مطرحازي س هبهیناي ه تراي سیاسبراي اجي ا هویژاي ه تمختلف، اولوی
  ]1وان به دو بخش زیر تقسیم کرد: [ت یم راا ه هکلی، این گرو
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 قیمتی.اي ه شگروه طرفدار رو 
 قیمتیغیراي ه شگروه طرفدار رو.  

رف انرژي، مانند شدت و مصـرف  در مصري و هبهراي ه صلذا با نگاهی به روند مصرف انرژي و شاخ
مصرف انرژي در ایـران، مـوفقیتی   ازي س هبهیناي ه توان به این نتیجه رسید که سیاست یم انرژي، سرانۀ

ـ  ممهـ در حد انتظار نداشته است. نویسندگان این مقاله بـر ایـن باورنـد کـه یکـی از       اي هـ  یین نارسـای رت
ـ  ازي س هبهیناي ه تسیاس و سیاسـی  فنـی، اقتصـادي   اي هـ  تمصرف انرژي در ایران عدم شـناخت ظرفی

مصرف انرژي بوده است. در این مقاله ازي س هموجود در کشور و عدم درك ضرورت و جایگاه صحیح بهین
درسـتی شـناخته شـود و در     مصرف انرژي بهازي س هتالش شده است تا در قالب چند سرفصل، اوالً، بهین

کالن ارائه گردد. تا بـه   مصرف انرژي بررسی گردیده و راهکارهایی در سطحازي س هبهیناي ه هثانی برنام
  اقتصاد مقاومتی برسیم.اي ه تاهداف کالن در سیاس

ـ ازي س هبهیناي ه تسیاسناسی ش بآسی ـ  همصرف انرژي در برنام پـس از   توسـعۀ اي ه
  انقالب اسالمی در ایران

انرژي تهیـه شـده    برنامۀ توسعۀ اقتصادي اول تا چهارم در زمینۀاي ه تاساس سیاساین بخش از مقاله بر
  ند از:ا عبارتا ه هین آسیب در این برنامرت ممهت. اس
سیاست انرژي در ایران نیازمند درك وضعیت کلی اقتصاد ایران است. ایران داراي اقتصادي است کـه  . 1

ـ   ک یمـ  شدن نرسـیده و دوران گـذرا را طـی    صنعتیاي ه ههنوز به درواز نظـري و  اي هـ  لنـد. لـذا تحلی
. تولیـدي، خـدماتی و مصـرفی باشـد    اي هـ  شبر شرایط واقعی بخـ گرفته باید ناظر  صورتاي ه همقایس

 مصوب، به هیچ وجه ایـن شـرایط را در نظـر   اي ه هشده در برنام ي مطرحاه لمبدکه بسیاري از  درحالی
و ینـی  ب شپـی ایران با دیگر کشورهاي صـنعتی اقـدام بـه تحلیـل،      یرند و تالش دارند با مقایسۀگ ینم

 نمایند.ذاري گ تسیاس
ـ شـ  یمـ  خود یک هدف محسوب خودي مصرف انرژي بهازي س هبهین. 2 مصـرف انـرژي،   ازي سـ  هود. بهین

نهادي، فنی و تکنولوژیکی به شرط عدم تغییـر در  اي ه تبهینه از منابع انرژي با توجه به ظرفی ةاستفاد
نـه بـا    در ایرانمصرف انرژي ازي س هبهین ۀشده در زمین ارائهاي ه حاشد. متأسفانه طرب یم رفاه اجتماعی

عنوان ابزاري براي تحقق اهداف بعضاً ناهماهنگ دیگـر ماننـد حـذف     ، بلکه بهشدهتمرکز بر هدف یاد
باعـث  یـري  گ تردد. کـه ایـن جهـ   گ یم مطرح انرژي، حذف قاچاق سوخت، توزیع رانت و....اي ه هیاران

ید که آ یم پیش سؤال] حال این 2انرژي گردیده است. [ازي س هشدن هدف اساسی بهین کشیده حاشیه به
ـ    مصـرف  ازي سـ  هاگر ما داراي مشکالت فوق نبودیم، آیا الزم نبود در وضعیت موجود بـه مبحـث بهین

 انرژي بپردازیم؟
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 ي نامشخص، در کنار عدم درك مسائل اقتصادي ایران، باعث گردیده تااه هدیدگاشفاف و اهداف غیر
سـازان وجـود نداشـته باشـد.      ان تصمیمۀ اقتصادي در مییند توسعشناخت صحیحی از نقش انرژي در فرا

مـدون و ملـی   ي ا ههمچنین عوامل فوق در کنار وجود منابع سرشار نفت و گاز موجب شده است تا برنامـ 
  براي انرژي در کشور وجود نداشته باشد.
صنعت نفت و گاز کشور که ة ، تصویر مطلوب آیند1404انداز در افق از آنجایی که براي تحقق سند چشم

 اند: هند، مورد نظر است، محورهاي ذیل در نظر گرفته شدهد یم غالب انرژي کشور را تشکیلمنابع 
 از تقاضاي بازار جهانی7نفت در اوپک با ظرفیت ة کننددومین تولید %. 
 گازياي ه هوردنی گاز و فرا% از تجارت جها10-گاز در جهان با سهم ننده ک دسومین تولی. 
 شیمی در منطقه از نظر ارزشمحصوالت پتروة کننداولین تولید. 
 وري نفت و گاز در منطقهداراي جایگاه اول فنا. 

ـ  نویژه در بخش عرضه و تقاضا، تحقق اهداف فـوق امکـا   بنابراین بدون مدیریت جامع انرژي به ذیر پ
ۀ کارهاي الزم براي گسترش و توسـعه در همـ  از سازوند که بخش مذکور ک یم نیست و در نتیجه ایجاب

ـ  ب یم برخوردار باشد. در راستاي انجام این مأموریت،ا ه هزمین طـرح ملـی   ۀ ایست متولیان این حـوزه مطالع
سـاله،   بیسـت انداز  صورت کالن و راهبردي در افق چشم اقتصاد مقاومتی انرژي کشور را بهسند راهبردي 
وریـت بـا   دهی کننـد. بـه ایـن منظـور، الزم اسـت ایـن مأم       مصرف انرژي سازمانازي س هبا رویکرد بهین

مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعی، علمـی و فنـی      اي هـ  شعلمـی و فنـی بخـ   اي هـ  ياز توانمندیري گ هبهر
آن بـه مراجـع   ۀ انـرژي انجـام گیـرد و نتیجـ    ة در حـوز ذاري گـ  تو مراکز سیاسا ه هو دانشگاا ه هوزارتخان

  صالح جهت تصویب ارائه شود. ذي
ذاري گ تطور کلی تاکنون نسبت به سیاس به ح در کشور باید اشاره نمود کهاین طر ۀدر خصوص سابق

ـ   طرح جامع اقتصاد مقاومتی در حوزة و تدوین مصـرف انـرژي و   ازي سـ  هانرژي و تدوین طرح جـامع بهین
طرح جـامع انـرژي اقـدامات     ر، اقدامی صورت نگرفته است و فقط در حوزةاجرایی آن در کشواي ه هبرنام

  است.  شده محدودي انجام
طـور خالصـه مـورد بررسـی      عرضه و تقاضاي انرژي در کشور به ش دوم وضعیتاساس، در بخ براین

پرداخته شده ر تشاجراي طرح و ساختار مورد نیاز براي آن بیاي ه تیرد، در بخش سوم، به ضرورگ یم قرار
  ارائه شده است.یري گ هاست و در بخش چهارم نیز نتیج

  کشور تقاضاي انرژي در وضعیت عرضه و .1
  ینهای مصرف لک و هیاول يانرژ لک . عرضۀ1.1

وند. ش یم ورش و تبدیل، در کشور تولیدانرژي است که بدون فرااي ه لتولید انرژي اولیه، شامل انواع حام
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پـذیر، هیـزم و   تجدیداي هـ  يانرژي اولیه شامل نفت خام، گاز طبیعی غنی، زغال سنگ، برق آبـی، انـرژ  
انرژي اولیه مربوط به تولید نفت خام اسـت. سـهم نفـت    سهم در تولید رین تشسنتی است. بیاي ه تسوخ

در سـال   1607.9، بـه  1383در سـال   )خام نفت بشکه میلیون معادل( 1564.1 خام در تولید انرژي اولیه
بشکه نفـت خـام) بـه     ، (معادل میلیون568.5افزایش یافته است. سهم گاز طبیعی در این دوره، از  1389
از فازهاي مختلف میـدان پـارس جنـوبی    رداري ب هچه با بهرافزایش یافته است. اگر 1389سال  در 903.4

سهم را داراسـت. سـهم   رین تشسهم تولید گاز طبیعی رو به افزایش است، ولی همچنان تولید نفت خام بی
  هد.د ینم انرژي اولیه در تولید، تغییر محسوسی نشاناي ه لسایر حام

 1383ن تولید نفت خام، گاز غنی و برق آبـی، بـادي و خورشـیدي در سـال    شایان ذکر است که میزا
  هد.  د یم % افزایش نشان85در حدود  1389نسبت به سال 

  
  ]3[ ینهای مصرف لک و هیاول يانرژ لک عرضۀ .1جدول 

( خام نفت معادل هکبش ونیلیم ) 

 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح

دیتول  

خام نفت  1564.1 1582.9 1597.4 1629.3 1606.6 1585.2 1607.9 

یعیگازطب  568.5 621.5 684.3 772.8 805.3 866.2 903.4 

سنگ زغال  6.0 7.6 7.5 8.0 7.8 5.8 5.0 

ذیر پ دتجدی منابع
احتراق قابل  

1.5 11.8 11.8 5.6 5.6 5/6  5/6  

آبی انرژي  6.2 9.5 10.7 10.6 2.9 4.3 5.6 

 و خورشیدي انرژي
 بادي

0.03 0.04 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

دیتول لک  2146.5 2233.3 2311.7 2426.3 2428.4 2467.1 2527.6 

 واردات

خام نفت  6.6 5.7 6.8 8.5 8.2 8.6 19.6 

نفتیاي ه هوردفرا  49.0 53.7 69.7 65.4 76.0 71.0 59.1 

طبیعی گاز  36.9 32.6 39.5 38.9 44.5 36.5 56.7 

سنگ زغال  5.3 4.4 4.5 4.7 3.7 2.9 5.6 

 1.8 1.2 1.0 1.1 1.5 1.2 1.3 برق

واردات لک  98.9 97.7 121.9 118.5 133.5 120.1 142.8 

 صادرات

 و خام نفت
ینفت ياه هوردفرا  

-1071.7 -1045.7 -1064.0 -1082.1 -1029.8 -977.1 -1031.6 

یعیطب گاز  -22.1 -29.8 -36.1 -35.4 -29.7 -42.7 -53.5 

سنگ زغال  -0.6 -0.2 -0.3 -0.1 -0.2 -0.1 -0.6 
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   .1ادامۀ جدول 
( خام نفت معادل بشکه میلیون ) 

 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح

 3.9- 3.6- 2.3- 1.5- 1.6- 1.6- 1.1- برق

صادرات لک  -1095.4 -1077.4 -1102.0 -1119.1 -1062.0 -1023.6 -1089.6 

 یلمللا نبیاي ه یکشت
سوخت حامل  

-0.2 -0.2 -3.7 -7.9 -11.3 -14.8 -17.1 

 ذخایر در تغییر
 و ایجادشده

آماري اختالف  

-11.2 -13.2 23.1 40.0 4.3 3.5 -19.8 

 يانرژ لک عرضۀ
هیاول  

1138.6 1240.3 1351.1 1457.8 1492.9 1552.3 1543.8 

التیتبد بخش  

 3.2- 5.9- 4.1- 12.3- 18.9- 25.6- 22.7- انتقاالت

:لیتبد  -190.1  -197.9 -214.7 -227.7 -250.0 -256.9 -271.5 

ها شگاهیپاال  -14.3 -7.7 -9.2 -13.0 -7.5 -8.3 -18.9 

ها روگاهین  -172.8 -187.0 -202.2 -211.3 -239.8 -244.7 -249.9 

 واحدهاي
ي ساز کک  

-1.2 -1.5 -1.6 -1.6 -1.0 -1.4 -1.1 

 کورة واحدهاي
 بلند

-1.9 -1.7 -1.6 -1.8 -1.6 -2.5 -1.6 

 بخش مصارف
 تلفات و انرژي
توزیع و انتقال  

-93.6 -113.9 -120.0 -129.2 -125.0 -122.4 -119.8 

 394.6- 385.3- 379.0- 369.2- 353.6- 337.4- 306.4- جمع

نهایی مصرف کل  832.2 902.9 997.4 1088.6 1113.9 1167.0 1149.2 

 نهایی مصرف کل
 انرژي

776.4 840.1 914.7 979.4 993.6 1042.5 1043.6 

 نهایی مصرف کل
 غیرانرژي

55.7 62.8 82.7 109.2 120.2 124.5 105.6 

 مختلفاي ه شمصرف انرژي در بخ رشد ساالنۀ .2
 ود،ش یم ز از آن استفادهین يانرژ ه در ترازنامۀکن بخش یشده در ا ه اطالعات ارائهکح است یالزم به توض

 ییبـه مصـرف نهـا    ه عرضه شـده اسـت،  ک يزیتمام چکه چرا  تقاضا) هب(نه  تنها مربوط به عرضه است
  پاسخ داده نشده است. يانرژ یواقع يلزوماً تمام تقاضا ده است ویرس

   



  165                 ... سازي  ضرورت تدوین طرح جامع اقتصاد مقاومتی با رویکرد بهینه

 

  ]3[ مختلفاي ه شدر بخ يمصرف انرژ ۀرشد ساالن .2جدول 
 à(درصد) 

 n 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح
 يو تجار ی، عمومیخانگ

0151 ینفت ياه هوردافر

1551111000 یعیگازطب

 زغال سنگ

1 5500100000 احتراق پذیر قابل منابع تجدید

005550 )1(برق 

51115510 يل مصرف انرژک

 صنعت
1  0101011511 ینفت ياه هوردافر

15111115011 یعیطب گاز

01015101 زغال سنگ

51115550 برق

011010 يل مصرف انرژک

 حمل و نقل
5510 ینفت ياه هوردافر

 151110 طبیعی گاز

 0010151 برق

550510 يل مصرف انرژک

 يشاورزک
15100010011 ینفت ياه هفرآورد

1550 یعیطب گاز

1000110100 برق

151111551 يل مصرف انرژک

 ير انرژیمصارف غ
51511 ینفت ياه هوردافر

01551051 یعیطب گاز

1510055100 زغال سنگ

1111015151 يل مصرف انرژک

5010115 یل مصرف نهایک

0015011 يانرژ یل مصرف نهایک

1111015151 يرانرژیغ یل مصرف نهایک

    گردد. شامل سایر مصارف برق نیز می .1
n باشند. مقادیر مذکور مقدماتی می 
à  باشد. می "میلیون بشکه معادل نفت خام "محاسبات سهم براساس مقادیر 
  درصد رشد داشته است. 300بیش از  
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   يو تجار ی، عمومیبخش خانگ .1.2
با متوسـط رشـد    ،1376ه معادل نفت خام در سال کون بشیلیم11/188، از یدر بحث خانگ يمصرف انرژ

در سـال   ده اسـت. یرسـ 1386ه معادل نفت خام در سـال  کون بشیلیم 59/336به  درصد، 6انه حدود یسال
بـا   یدرصـد بـوده اسـت. بخـش خـانگ      6/29حدود  یینها يل مصرف انرژکن بخش در یسهم ا ،1386

ـ ن ایود. بنـابرا ش یم محسوب يانواع حامل انرژ یاصلنندگان ک فمصر ءجز شور،کدر سطح  یگستردگ ن ی
 استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و زات با راندمان باال،ید تجهین بخش با تولیا در يانرژ وییج هصرف

ـ  لۀیوس به ،ياز انرژ یمنطق ةاستفاد ،یق حرارتیعا جداره وود شۀیساز استفاده از ش ر یسـا  وازي سـ  گفرهن
ن بخـش در  یدر ا یعین بخش داشته باشد. سهم گاز طبینترل مصرف اکدر  ییسزار بیتأث واندت یم عوامل،

  ده است.یرس1386سال  درصد در 03/74ه به ک درصد بوده، 47بالغ بر1376سال 

  صنعتبخش  .2.2
ون یلیم 44/164بالغ بر1376در سال  ا،ه هروگاین شگاه نفت گاز ویگرفتن پاالون درنظردر بخش صنعت بد

ـ لیم 09/232بـه  1386ن رقم در سـال  یه اک مصرف شده است، يه معادل نفت خام انرژکبش ه کون بشـ ی
(بـدون   یرسـان ۀ گازکافته است. بـا متوسـط شـب   یش یدرصد افزا 51/3انه یمعادل نفت خام با متوسط سال

جهت  ع دریزه در صاحبان صنایجاد انگیا يمربوطه برااي ه داز واح یاختصاصخطوط اي ه هنیافت هزیدر
سال  ن بخش دریا يل مصرف انرژک در یعیسهم گاز طب )،یعینفت گاز طباي ه هوردفرا ینیگزیع جایتسر

ـ  افته است،یش یدرصد افزا 66/53ن رقم به یا ،1386سال  در ،درصد بوده است 48حدود  ،1376  يازا هب
ـ ا يدرصد مصرف انـرژ  4/39حدود  ،1376ه در سال ک ینفتاي ه هوردفراسهم  آن، ن بخـش بـوده، بـه    ی
  افته است.یاهش ک1386سال  درصد در 64/28

  بخش حمل و نقل .3.2
ه کون بشـ یلیم 47/258، 1376سال  ه معادل نفت خام درکون بشیلیم 99/46 ن بخش ازیا يمصرف انرژ

نفـت   ن موتـور، یشامل بنز نقل، افته است. مصرف بخش حمل ویش یفزاا 1386معادل نفت خام در سال 
ـ یر گاز طبیاخاي ه لدر سا و ییسوخت هوا و یشتکسوخت ي ا هورکنفت  گاز و سـهم   فشـرده اسـت.   یع

 درصـد در  49ه به حـدود  کن بخش بوده است، یدرصد مصرف ا 3/46بالغ بر  1376ن موتور در سال ینزب
درصد در سـال   42به حدود  ،1376سال  درصد در 5/47نفت گاز از افته است. سهم یش یافزا 1386سال 
ه معـادل نفـت خـام در سـال     کون بشیلیم 92/68ن موتور از یزان مصرف بنزیم .افته استیاهش ک1386
ـ ا افتـه اسـت. در  یش یافـزا  1386سـال   ه معادل نفت خـام در کون بشیلیم128به حدود  ،1376 ن دوره ی

ـ لیم 50/108ه معادل نفت خام به کبشون یلیم 77/70مصرف نفت گاز از  ه معـادل نفـت خـام    کون بشـ ی
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ا هـ  وش تعداد خـودر یبا افزا ،مورد بحث ةدور یه در طکانگر آن است ین موضوع بیا افته است ویش یافزا
، رشـد مصـرف   ینقـل عمـوم  و حمل  یافتگین توسعه و ینیبنزاي ه وشدن خودررت هشور، فرسودکدر سطح 

طـور   بـه  ،1376-86 دورة ین موتـور طـ  یشتر از نفت گاز بوده است. رشـد بنـز  ین موتور و سهم آن بیبنز
درصـد رشـد را    37/4انه یطور متوسط سال ن دوره بهینفت گاز در ا .درصد بوده است 39/6انه یمتوسط سال

  هد.د یم نشان

  بخش کشاورزي .4.2
ـ لیم 36/29از  ه عمدتاً نفت گاز و برق است،کن بخش یمصرف ا سـال   نفـت خـام در  ه معـادل  کون بشـ ی

ده اسـت.  یرس 1386ه معادل نفت خام در سال کون بشیلیم 37/36به  ،درصد 43/2انه ی، با رشد سال1376
بـه   ،يشـاورز کآب اي هـ  پشدن پم یه با برقک ،درصد بود 03/12ن بخش یا در 1376سهم برق درسال 

تر، بـا رانـدمان بـاال    يشـاورز کاز بـرق در  یري گ هده است. با گسترش بهریرس1386درصد درسال  7/28
انه یطـور متوسـط سـال    آن بهة ه ارزش افزودکاست  ین در حالیا افته ویاهش کن بخش یا يمصرف انرژ

  هد.د یم ش نشانیدرصد افزا 4/4

  انرژي. مصارف غیر5.2
ـ کنگ شـر یسـپاچ ید و یستم مـال ین گزارشات سیموجود ب ياختالفات آمار ،1386در سال   گـاز و  یت مل

ـ لیم 47/8عب در روز (معادل کمون متریلیم 21/23مصرف گاز در حدود  نفت، یت ملکشر عـب  کمارد متری
ه کـ  ص داده شـده، یعنوان مصارف نامعلوم تشخ ال بهیر) ه معادل نفت خام در سالکون بشیلیم 19/52ا ی

 گزارش شده است. ییدر آمار مصرف نها

 انرژياي ه لنهایی در کل مصرف حامنندگان ک فسهم مصر .3

میلیون بشـکه معـادل    88.9معادل  1383در سال  يو تجار ی، عمومیخانگکل مصرف انرژي در بخش 
صنعت در  میلیون بشکه معادل نفت خام کاهش یافته است. در بخش 65.7به  1389نفت خام و در سال 

میلیـون بشـکه معـادل     57.2بـه   1389میلیون بشکه معادل نفت خام و در سال  55.4معادل  1383سال 
میلیـون بشـکه معـادل     233.5معـادل   1383در بخش حمل و نقل در سال  نفت خام کاهش یافته است.

صنعت در  در بخش افزایش یافته است. میلیون بشکه معادل نفت خام 65.7به  1389نفت خام و در سال 
ل میلیـون بشـکه معـاد    65.7بـه   1389میلیون بشکه معادل نفت خام و در سال  55.4معادل  1383سال 

  نفت خام کاهش یافته است. 
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  ]3[ يانرژ ياه لل مصرف حامکدر  ینهاینندگان ک فسهم مصر .3جدول  
 à(درصد) 

 n 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح
 ینفت ياه هوردافر

011511551015 يو تجار ی، عمومیخانگ

111011511110 صنعت

51555505505555 حمل و نقل

555055055555 يشاورزک

0051010115011 يرانرژیمصارف غ

10000100001000010000100001000010000 ینفت ياه هوردال مصرف فرک

 یعیطب گاز
550151505 يو تجار ی، عمومیخانگ

5110005 صنعت

0105011 حمل و نقل

0000100 يشاورزک

010 يرانرژیمصارف غ

10000100001000010000100001000010000 یعیطب گازل مصرف ک

 زغال سنگ
011511 يو تجار ی، عمومیخانگ

15111 صنعت

5011 يرانرژیمصارف غ

10000100001000010000100001000010000 ل مصرف زغال سنگک

 )1( احتراق قابلذیر پ دمنابع تجدی
10000100001000010000100001000010000 يو تجار ی، عمومیخانگ

قابل ذیر پ دکل مصرف منابع تجدی
 احتراق

10000100001000010000100001000010000

 برق
11  5051550151151510 يو تجار ی، عمومیخانگ

5150 صنعت

00000100110150101 حمل و نقل

1111101111100 يشاورزک

01111 ر مصارفیسا

10000100001000010000100001000010000 ل مصرف برقک

 گردد. شامل بیوگاز و بیوماس جامد (شامل هیزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت دامی) می .1
n باشند. مقادیر مذکور مقدماتی می 
à  باشد. می "میلیون بشکه معادل نفت خام "محاسبات سهم براساس مقادیر 
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 ها کل مصرف نهایی به تفکیک بخش .4
میلیون بشـکه معـادل    88.9معادل  1383در سال  يو تجار ی، عمومیخانگکل مصرف انرژي در بخش 

صنعت در  میلیون بشکه معادل نفت خام کاهش یافته است. در بخش 65.7به  1389نفت خام و در سال 
دل میلیـون بشـکه معـا    57.2بـه   1389میلیون بشکه معادل نفت خام و در سال  55.4معادل  1383سال 

میلیـون بشـکه معـادل     233.5معـادل   1383در بخش حمل و نقل در سال  نفت خام کاهش یافته است.
صنعت در  در بخش است. یافته فزایش میلیون بشکه معادل نفت خام 65.7به  1389نفت خام و در سال 

معـادل  میلیـون بشـکه    65.7بـه   1389میلیون بشکه معادل نفت خام و در سال  55.4معادل  1383سال 
   .نفت خام کاهش یافته است

  
  ]8[ اه شبخ کیکبه تف یل مصرف نهایک .4جدول 

 ه معادل نفت خام)کون بشیلی(م

 n 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح

  یمصرف نهای
  ینفت ياه هوردافر

1050555 يو تجار ی، عمومیخانگ

550050055 صنعت

5510 حمل و نقل

1011 يشاورزک

0551505 يرانرژیمصارف غ

105515555 ینفت ياه هوردال مصرف فرک

  یعیطب گاز
115501 يو تجار ی، عمومیخانگ

01010115010 صنعت

051111 حمل و نقل

011155 يشاورزک

50150 يرانرژیمصارف غ

0111055155 یعیطب ل مصرف گازک

  زغال سنگ
00000000000000 يو تجار ی، عمومیخانگ

00000001 صنعت

0011 يرانرژیمصارف غ

001 ل مصرف زغال سنگک
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   .4ادامۀ جدول 
 نفت خام)(میلیون بشکه معادل 

 n 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح

  )1( احتراق قابلذیر پ دمنابع تجدی
1511115555 و تجاري خانگی، عمومی

ذیر پ دل مصرف منابع تحدیک
 احتراق قابل

1511115555

  برق
055055 يو تجار ی، عمومیخانگ

5051 صنعت

00500000100100 حمل و نقل

110101511 يشاورزک

151 ر مصارفیسا

0010110 ل مصرف برقک

01011111011 یمصرف نهایل ک

01110510 يانرژ یل مصرف نهایک

55101015105 انرژيیی غیرکل مصرف نها

 گردد. خار و فضوالت دامی) می ،شامل بیوگاز و بیوماس جامد (شامل هیزم، زغال چوب، بوته .1
علت عدم دسترسی  دست آمده است. به ها و مراتع در کشور به زمان جنگلاین رقم براساس آخرین نتایج طرح سرشماري سا .2

ا کـه امکـان بـازنگري ایـن ارقـام      اعمال گردیده است. از آنج 1384هاي قبل، این تغییرات در سال  به این آمار در سال
به وزارت نیرو یکسان اعالم شده است. در  1385و  1384شود، ارقام سال  براي سازمان مذکور فراهم نمی صورت ساالنه به

م نموده کـه در  ، اعال1384-85هاي  این سازمان ضمن بازنگري و اصالح واحد مصرف زغال چوب طی سال 1386سال 
نشین  انوارهاي روستایی، عشایري و جنگلیگزین خگرفتن عملیات اجرایی در رابطه با تأمین سوخت جاسالیان اخیر با درنظر

خصوص شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گـاز   هاي اجرایی متولی تأمین انرژي به توسط این سازمان و دیگر دستگاه
 توجهی کاسته شده است. چوب و بوته و خار به میزان قابل ایران، میزان مصرف هیزم، زغال

n د.باشن مقادیر مذکور مقدماتی می  

 مصرف انرژيازي س هجامع اقتصاد مقاومتی با رویکرد بهیناي ه حن طریضرورت تدو ت ویاهم .1
ـ ه در سال اخکود ش یم جهین نتیر مطالب فوق چنیاز تفس یلکطور  به ـ اول يانـرژ  شـور عرضـۀ  کر در ی ه ی
ـ  ش واردات ویبا افـزا  يتراز انرژۀ ه موازنک يطور به رده،کت یتبع يانرژ ییاز مصرف نها یعیطور طب به ا ی
متـر  ک ين تقاضایه در حالت عدم تأمکنیا ای م شده وینفت و گاز تنظ يربورکدرویاهش صادرات مواد هک

ـ یعملیـات به  ت ویریا اعمال مدی ییجو صرفه سدر یم نظر ب بهین ترتیبد .رها شده است يانرژ ازي سـ  هن
را اعمـال  ي ا همالحظـ  قابـل  شور نقشک يستم انرژیدر س ،یاجتماعـ  ياقتصاد یبخش اجتماع مصرف در
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مناسـب از  یري گ هموجب عدم بهر شور،کبه روش متداول در  يانرژ ارانۀین پرداخت یهمچن رده است،کن
 و يانـرژ  يتقاضـا  ةندیروند فزا مختلف، هاي جاد ارزش افزوده در بخشیدر ا ينظام اقتصاد یت نسبیمز

ـ توز و يانـرژ  در بخش عرضـۀ  یانات مالکمبود امک، يش شدت مصرف انرژیافزا منـابع در   ع ناعادالنـۀ ی
 يت مصرف انرژیریجمله مداز ،یمتیقریغ و یمتیاقدامات ق يانرژ ییاراک يمنظور ارتقا شود. به جامعه می

کلی اقتصـاد مقـاومتی   اي ه تاز سیاس 4 که در بند طوري است. بهذیر پ ان اجتناب و يضرور يشور امرکدر 
ـ    اشارها ه هیاران هدفمندسازي اجراي ظرفیت از استفاده "صراحت  به  ةحـوز  درازي سـ  هگردیـده، کـه بهین

 روز،اي هـ  يتکنولـوژ  از اسـتفاده  با که اشد.ب یم انرژي یارانۀ هدفمندي مقولۀ ینرت ممه انرژياي ه لحام
شـور  ک] در 4[ ".ودش یم محقق کشاورزي و صنعتی اداري، خانگی، حوزة در انرژي مصرف الگوي اصالح

 تجهیـزات،  یبه فرسودگ یتوجه یب ح مصرف،یصحریغ گفرهن توسعۀ ،يمت حامل انرژیبودن ق نییما پا
، یصـنعت اي هـ  ددر واحـ  یپژوهشـ  و یقـات یتحقاي هـ  تید، عدم توجه به فعالیتولاي ه دنیبودن فرا یمیقد

آثار و تبعات توان از  یم را يدیتولاي ه ورپایین خود ينولوژکت م وک ییاراکبا  یخانگ تجهیزاتاستفاده از 
ـ عملـ  یـی شور بـا شـاخص اجرا  ک ين طرح جامع انرژیتدو آن دانست. با توجه به مراتب فوق اجرا و  و یاتی

ش یق افزایاز طر يژه بهبود شدت انرژیو به ،يت انرژیریساله با هدف مد پنجاي ه هالن در برنامکشاخص 
 سـالۀ  سـت یانداز ب در تحقق چشم عوامل مهم ه ازکن ینواي ه يبا استفاده از فناور يبا بازده انرژ و اییارک

  سد.ر یم نظر به يضرور ل،یذاي ه یژگیشور است، با اهداف و وک يانرژ

د یشور باکمصرف انرژي سازي  اقتصاد مقاومتی با رویکرد بهینه ه در طرح جامعک یاهداف .1.1
  دیآن رس به

    یلکاهداف  .1.1.1
 .با رویکرد اقتصاد مقاومتی 1404در افق  يمصرف انرژازي س هانداز بهین ن چشمیتدو. 1
سـاله، بـا    بیسـت انـداز   شور در افـق چشـم  ک يت جامع انرژیریمد ين سند راهبردیمدل و تدو یطراح. 2

ـ کاي ه تاسیس ،يساختاراي ه تر جهییگرفتن تغدرنظر تحقـق   اقتصـاد مقـاومتی مصـوب نظـام و    ی ل
 :یزماناي ه هدر باز يانرژ یعال ياهداف مصوب شورا

 یاتیعملـ  ییصورت اجرا سالۀ اول طرح به پنج.  
 يراهبرد الن وکصورت  به يبعد سالۀ پنجیزي ر هبرنام.  

بـا اعمـال    ا،ه هردن یارانکهدفمندۀ حیال يدر طول از اجرا يانرژ يتقاضاۀ نیمدل به يو اجرا یطراح .3
  .زمانطور هم به یمتیقریغاي ه تاسیس

  .لک يمتناسب با تقاضا ،يانرژاي ه لانواع حام عرضۀۀ نیمدل به ياجرا و یطراح .4
   .ط مطلوبیسمت شرا به يت شاخص شدت انرژیهدا .5
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  ژه یاهداف و .2.1.1
 ـ کاي هـ  تاسـ یشور (سک يم بر بخش انرژکن حایادیبن ياه شارز ن اصول وییتب استخراج و  نظـام،  یل

 .ها) ر ارگانیسا و يانرژ یعال يشورا
 یجهان وي ا هب منطقیرقاي ه رشوکآن در  یلیتحلۀ سیمقا و يانرژبخش گري ن هندیآ ت موجود ویوضع 

  .اف موجودکن شییتع و
 شورک يوضع مطلوب بخش انرژ یطراح ت موجود ویوضع یبررس.  
 ـ تحل شور وک يبخش انرژاي ه صن شاخییتع  يشـور بـا رقبـا   کمطلـوب   اف وضـع موجـود و  کل شـ ی

   .یجهان وي ا همنطق
 مربوطهاي ه نسازمااي ه تمأمورین ییتع و ياشت نهادک.  

شـور  ک يمصـرف انـرژ  ازي س هاقتصاد مقاومتی با رویکرد بهین ه در طرح جامعک یسؤاالت. 2.1
  د پاسخ داده شودیبا
  ند از:ا ور عبارتکمذ یت مربوط به طرح مطالعاتسؤاالرین ت ممه
 ند؟ا دامکمربوط به طرح  ياصول راهبرد و يادیبناي ه شارز 
 ست؟یچ يانرژ يتقاضا عرضۀة حوز آمار در اطالعات وۀ چرخ 
  رد؟ک يآمار گردآور اطالعات و وانت یمچگونه 
 چگونه است؟ يانرژي تقاضا عرضه واي ه هشور در حوزکت موجود یوضع 
 چگونه است؟ يانرژ يتقاضا عرضه واي ه هدر حوزي ا همنطق يرقبا جهان و يشورهاکت موجود یوضع 
 چـه   و ؟چگونـه اسـت   يانرژ يتقاضا عرضه واي ه هدر حوزجهان اي ه رشوکاي ه ویسنار نده ویروند آ

 دارد؟ یدار مل تیاولو ايه هر حوزیسا بر يریتأث
 شـور چگونـه اسـت و   کتقاضا در  عرضه واي ه هدر ارتباط با حوز يت جامع انرژیریت مطلوب مدیوضع 

 دام است؟کن کمماي ه ویسنار
 چگونه است؟ شده یطراح مطلوبت یشور و وضعک يتقاضا ت موجود عرضه وین وضعیاف بکش 
 ست؟ یمنتخب چ يویبراساس سنار يانرژ يتقاضا مدل عرضه و 
 ین شود؟یتب و ید طراحیچگونه با ت موجود به مطلوب،یت موجود به وضعیت از وضعکحر يراهبردها 
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  شورک يطرح جامع انرژ ياز برایمدل مورد ن قلمرو و. 3.1
   یزمان يقلمرو. 1.3.1

ن طـرح  یتـدو  وضـع مطلـوب و   یطراح شناخت وضع موجود و بر یمبن طرح، ياجرا يبرااز یمدت زمان مورد ن
  اجرا گذاشت.   و يگذار قانون لۀسرعت به مرح تا بتوان آن را به سال باشد، متر از دوکد یشور باک يجامع انرژ

   یانکم يقلمرو .2.3.1
ت یرید شامل مدیشور باکمصرف انرژي ازي س هطرح جامع اقتصاد مقاومتی با رویکرد بهین یانکم يقلمرو

ـ  ،یاز ابعاد اجتماع یاستان و یمل ي،ا همنطق ،لمللیا نیدر سطح ب يانرژ يمصرف تقاضا د عرضه ویتول  یفن
  باشد. یاسیس و یقانون ،یحقوق ،یستیط زیمح ،ي، اقتصادیکینولوژکت

 برخوردار بوده اسـت،  ییباال ياریت بسیاز اهم یه اجراي طرح در سطح استانکح است یالزم به توض
ـ کرا به تف يانرژیزي ر هبرنام و یب بتوان تبادالت استانین ترتیتا بد ـ بـا قابل  کی ص اعتبـارات  یت تخصـ ی

ـ   گر،ید يسوآن استان به انجام رساند. از يت انرژیوضع یان بررسکام ساالنه و هـر   م بـر کم حـا ینـوع اقل
طـرح در سـطح    يه با اجـرا کگذار خواهد بود، تأثیر آناي ه لنوع حام و يانرژ يتقاضا شدت بر استان به

  رد.کخواهد یزي ر هامل برنامکطور  به یاستان

  دامنه   يقلمرو .3.3.1
ـ یبا شده، انجاماي ه لیتحل سطح مطالعات و از نظر دامنه و ابعـاد   تمـام عناصـر و   اشـد و ب ی د در سطح مل

ـ یدر مح تقاضا، و هعرض چرخۀ گذار برریتأث ـ یتحـوالت در محـ  گـرفتن  رنظربـا د  و یط مل  و لمللـی ا نیط ب
 عرضـه و اي هـ  هاز حوز یکین در یهمچن .ردیل قرار گیتحل ه ویتجز و یتعامل با آن مورد بررس یچگونگ

  رد:یل مورد مطالعه قرار گیتقاضا موارد ذ
  .اه ریپذدیتجد ي،ا ه، برق، هستيربورکدرویشامل: منابع ه حوضۀ عرضۀ

  .يشاورزکنقل، بخش  بخش صنعت، بخش حمل و ،يتجار و یتقاضا شامل: بخش خانگ حوزة

   یموضوع يقلمرو .4.3.1
کـه  اي هـ  لاز مـد یـري  گ هشور با بهرک يانرژ ةاقتصاد مقاومتی در حوز الزم است تا مطالعۀ جامعی درباره

طـرح جـامع اقتصـاد     انجـام شـود.  دنبـال داشـته    مصرف انرژي را بهازي س هبهین کارایی اجرایی در حوزة
مصرف انرژي باشـد  ازي س هبهین مختلفسطوح  ابعاد و يدار یشور از نظر موضوعک يمقاومتی براي انرژ

شـور در  ک يمصـرف انـرژ  ازي س هستم بهینین طرح سیا یاز ابعاد موضوع یکید به آن توجه شود. یکه با
 یحقوق ،ی، اجتماعیستیط زیحم ،ياقتصاد ،یفناي ه هگر جنبیاست. بعد د يانرژ يتقاضا طرف عرضه و
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 ي،ا ههست يزغال سنگ، انرژ برق، گاز، مثل نفت، يانرژ ۀیاولاي ه لبعد سوم، حام طرح است و یو ارزش
مثـل بخـش    يانـرژ ة نندک مصرفاي ه شبخ يانرژ يوجود دارند. در طرف تقاضاذیر پ دیتجد نو و يانرژ

شـور قـرار   ک یاجتمـاع ـ  ياقتصـاد اي هـ  شر بخیسا و يشاورزک نقل، صنعت، حمل و ن،کمس ساختمان و
ـ یب بهیکد بتوان تریبا نفت گاز مطرح هستند.اي ه هشگایپاال روگاه ویز نیه نیثانو يبخش انرژ دارند. در ۀ ن

مصرف انرژي در نظر گرفـت.  ازي س هرد بهینکیبا توجه به روا ه شن بخیا کت کتدر را  يانرژاي ه لحام
طـور   بـه ازي سـ  لمصـرف انـرژي مـد   ازي س هاومتی با رویکرد بهیند در طرح جامع اقتصاد مقین بایچنهم

ا و بـا  یـ صـورت پو  به یاجتماع الن وک، اقتصاد لمللا نیتقاضا، ب عرضه واي ه لمدریل از زکپارچه، متشکی
 و یسـنج از روش اقتصاد استفاده د ویمف ين انرژیت تخمیگر، قابلید يسواز بهره جست. یابی نهیت بهیقابل
 يمدل براسـاس انـرژ  یزي ر هبرناماست. د در مدل مهم یمف يانرژازي س هبهین يتقاضا نیتخم يبرا یفن
م در بخش کحااي ه شرد. در مواد ارزکرا فراهم خواهد  يانواع انرژ وا ه ينولوژکت ینیگزیان جاکم د،یمف

م در بخـش  کالن حـا کـ اي هـ  تاسـ یس وا ه شارز ،یقانون اساس ،يات مقام معظم رهبرین شور،ک يانرژ
 شود. عالوه بر این بایـد  دهیدر طرح، د يطور جد د بهیشورمان باکاز منابع  یانتیبرداشت صۀ جملاز يانرژ
ـ   ذاري گ تاسیس درننده ک تیعنوان عوامل مهم هدا بها ه نر آیتأث ازي سـ  هاقتصاد مقاومتی بـا رویکـرد بهین

  ]6][5[ شور در نظر گرفته شود.ک يمصرف انرژ

  مصرف انرژيازي س هطرح جامع اقتصاد مقاومتی با رویکرد بهینن یابعاد الزم در تدو .4.1
ق یشور از نظر ابعاد تحقکمصرف انرژي ازي س همناسب است تا طرح جامع اقتصاد مقاومتی با رویکرد بهین

  رد:یگ  ل قراریتحل ه ویر مورد تجزیشرح ز طرح بهاي ه مگا مراحل و پ در همۀیبه روش است
 ت، رفتار جامعه ویجمع یع سنیتوز ت،ینرخ رشد جمع مصرف، يالگو ،یبه موارد فرهنگ ی:بعد اجتماع

 ت، توجه خواهد داشت.یامن بر تأکید
 یجهـان  ی، مسائل فنیبوم یرات فنییافت، تغیبازازي س رثک، حدایانتید صید، تولیراندمان تول ی:بعد فن

 را مورد نظر قرار خواهد داد.  ينولوژکانتقال ت و
را  ياقتصاد ايه صر شاخیسا ر ارزها، تورم وینرخ تسع ، نرخ بهره،يموارد مورد اقتصاد ي:اقتصادبعد 

 مورد نظر قرار خواهد داد.
را مـورد   هـوا  یآلودگ و یطیمح ستیمقررات ز و یکیولوژک، ایطیبحث ابعاد مح ی:ستیز یطیبعد مح

 توجه قرار خواهد داد. 
ـ مالاي هـ  تاسی، سين مربوط به انرژیشامل قوان ي: محورهایاسی، سی، قانونیبعد حقوق ، قـانون  یاتی

 را مورد توجه قرار خواهد داد. یاسیثبات س ار، عوارض وک
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  یريگ هجینت
ـ تبع يانـرژ  ییاز مصرف نهـا  یعیطور طب شور بهکه در یاول يانرژ ر عرضۀیاخاي ه لدر سا یلکطور  به ت ی

نفت گاز  يربورکدرویاهش صادرات مواد هکا ی واردات وش یبا افزا يتراز انرژۀ ه موازنک يطور ، بهکند می
ـ ن ترتیبد .رها شده است يامل انرژک ين تقاضایه در حالت عدم تأمکنیا ای و شود میم یتنظ نظـر   ب بـه ی

 ی،اجتمـاع ـ  ياقتصاداي ه شمصرف در بخازي س هنیات بهیعمل ت ویریا اعمال مدی و وییج هصرف سدر یم
ـ ین پرداخت یرده است. همچنکفا نیرا اي ا همالحض قابل چندانشور نقش ک يستم انرژیدر س  يانـرژ ۀ اران

 جـاد ارزش یدر ا ياقتصـاد  نظام نسبیت یمناسب از مز يریگ هموجب عدم بهر شور،کبه روش متداول در 
 ش شدت مصرفیو افزا يانرژ ينده تقاضایروند فزا عالوه باعث شود. به مختلف میاي ه شافزوده در بخ

منظـور   شـود. بـه   میمنابع در جامعه ۀ عادالنع نایتوز و يانرژ در بخش عرضۀ یانات مالکمبود امک ي،انرژ
 يضـرور  يشور امرکدر  يت مصرف انرژیریجمله مداز یمتیقریغ و یمتیاقدامات ق يانرژ ییاراک يارتقا

  ر است.یناپذ اجتناب و
د به واردات یشداي ه زایچون نهم ییامدهایشور پکوضع موجود در  ه در ادامۀکح است یالزم به توض

ـ تولاي ه تساخریز شور، عدم توسعۀکدر  یفروش ، ادامۀ روند خاميانرژ  ارانـۀ یپرداخـت   ،يد انـواع انـرژ  ی
  همراه خواهد داشت.  را به یجهاناي ه مش فاصله با نریو افزا يانرژ یمنطقریغ ه ویور یب ن، مصرفیسنگ

 و يت انـرژ یریشور با هدف مـد ک ين طرح جامع انرژیاساس اجرا وتدو نیبرا ادشده،ین مطلب یبنابرا
ژه بهبـود  یو به و يانرژ ةبازد و اییارکش یق افزایمصرف از طر ياصالح الگو و يژه بهبود شدت انرژیو به

ه کـ ن ینـو اي ه يبا استفاده از فناور ،يانرژة بازد و اییارکش یق افزایمصرف از طر يالگو و يشدت انرژ
  مطرح است. یضرورت مل کیعنوان  به يساله انرژ ستیانداز ب چشمعوامل مهم در تحقق  از

   یو قدردان رکتش
شـور کـه در راسـتاي    ک يمتخصصان بخش انـرژ  نظران و انند تا از همۀ صاحبد یم ن مقاله الزمیسندگان اینو

  د.یمان یم ژهیر وکند تشماین یمداشت فعالیت  که بدون چشمشدن این مهم یعنی اقتصاد مقاومتی  ییاجرا

  نهادهاپیش
سوي مقـام معظـم رهبـري و سـعی در ایجـاد نگـاه       شده از اقتصاد مقاومتی ابالغاي ه تبا توجه به سیاس

ـ اي هـ  هکه دلیل عدم موفقیت برنامایی ه بمصرف انرژي و آسیازي س همطلوب به بحث بهین ازي سـ  هبهین
  ند از:ا این زمینه عبارتین اقدامات سازنده در رت ممهسد که ر یم نظر ، بهمصرف انرژي عنوان شد

 ـ  اي ه صمصرف بهینه و تعیین شاخ در زمینۀازي س گو فرهن همگانیاي ه شآموز ازي سـ  هکمـی بهین
   .مصرف انرژي
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 مصرف انرژيازي س هتدوین و اجراي صحیح معیارها و استانداردهاي مصرف انرژي با هدف بهین 
 بر توسعۀ یکپارچۀ ممیزي انرژي در صنایع انرژي. 
 در بخش خانگیذیر پ دتجدیاي ه ياستفاده از انرژاي ه لپتانسی بررسی جامع.  
 مصرف انرژيازي س هجدید بهیناي ه يفناور ۀگذاري انرژي، تحقیق و توسعه در زمین دانش سیاست توسعۀ.  
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  متناسب  ینفت يمدل جدید قراردادها یطراح
  یاقتصاد مقاومتاي ه تاسیبا س

  *رضا آقاموسی طهرانی

  دهیچک
نظام در کنار توجه به مالحظـات و   یکلاي ه تاسیت سیدر طراحی مدل قراردادهاي نفتی، چنانچه رعا

ـ با رفتـه شـده باشـد؛   یفرض پذ شیک اصل و پیعنوان  تعهدات مندرج در آن به یتبعات حقوق د ابـراز  ی
 يت و هم از جهت نحـوه و مبنـا  یفعال ت و هم از جهت گسترةیداشت قرارداد هم از جهت موضوع فعال

کلـی  اي هـ  تردد. سیاسـ گ یي ما هنیمعاي ه بارچوت چید به رعایم منافع مقیبازپرداخت تعهدات و تقس
ت بر منابع یاز اعمال حق حاکم یناش یاقتصاد مقاومتی، مالحظات حقوق یکلاي ه تنظام خاصه سیاس

شـرایط   یـژه و هبـ ش رو یسیاسی پاي ه تیآن و همچنین واقع نۀیرساندن هز حداقل و ضرورت به یعیطب
 يرا بـرا ي ا هنیارچوب بهگر، چیکدیهستند که در کنار  یژنو، سرفصل مباحث نامۀ توافق تاًیتحریم و نها

ند که با انطبـاق بـا مـدل    یمان یم نییتب یران در وضع کنونیا یاسالم يجمهور ینفت يمدل قراردادها
زان نفت یمانکار از هر میپ الزحمۀ ۀ حقمحاسب ۀیت آن را انتقال پایب وان شاهت یی منفت يد قراردادهایجد

دسـت   ناییشده و جواز ورود به بخش پدیتول یمیو پتروش ینفتاي ه هوردزان فرایشده به هر مدیخام تول
همـراه   فعت اقتصادي و ارزش افـزوده را بـه  وان حداکثر منت یم ن مدلیدانست. در ا یطرف خارج يبرا

دد را بـراي کشـور   متعـ  ين امکان حضور در بازارهایمحدود بر عوائد حاصله و همچنامکان دسترسی نا
مین نیاز داخلـی، وابسـتگی کشـور بـه واردات     نۀ تأیشدن زم جهت فراهم دیگر به و ازسويتضمین نمود 

آنجا که در ایـن   دیگر از ازسوي د.یمورد نیاز به حداقل خواهد رس محصوالت و مواد اولیۀرین ت يضرور
ت منـافع او در صـور   باالدستی نگردیده و بلکه اساسـاً  جی محدود به حوزةگذار خار مدل حضور سرمایه

متداول اي ه لبیشتري نسبت به مداي ه هلذا از جاذب ،ودش یم وصول دست، قابل ناییپ موفقیت در حوزة
در ترغیـب بـه جـذب    مـؤثر   ) برخـوردار اسـت کـه خـود عـاملی     IPCو مدل پیشنهادي وزارت نفـت ( 

  ردد.گ یم محسوب يگذاران صاحب تکنولوژ سرمایه
 ارزش اقتصادي مخزن، ت،ی، غرامت اعمال حاکميقرارداد انتظار معقول، حقوق مکتسبۀ :ها واژهکلید

  ضریب برداشت

                                                        
المللی نفت و گاز، دانشکده معـارف اسـالمی و اقتصـاد، دانشـگاه امـام صـادق        دانشجوي دکتري مدیریت قراردادهاي بین *
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  مقدمه
 نفـت  اقتصاد این کشور را متکی بـه  که کردند، این است (قبل انقالب)میزي که آ تا کار خیانه هیکی از د

 لتی که در آنوهفده هجده سال قبل به د دگرگون کرد! و ود آن را تغییر دادش یآسانی هم نم کردند که به
را ببنـدیم.   نفـت  ايهـ  هانیم در چـا وقت اراده کردیم، بتو کاري کنید که ما هر ه شدد گفتوزمان سر کار ب

برخالف بعضی و  1368در سال  ؟!دوش یلبخند انکار زدند که مگر م "کراتوتکن"دشان ول خوآقایان به ق
 و ایـن حضـور مـأیوس    و راهایـن  ۀ ه مـردم را از ادامـ  نککه دشمن براي ای ادیمد یا، احتمال مه لاز تحلی

هیچ بعید نیسـت مشـکالتی را بـراي     ؛کند، حتی مشکالت جدید اقتصادي را بر ما تحمیل نماید پشیمان
واقعـی   آرزوي ، تا فشار را بر مردم زیاد کند.وجود آورد کاالهاي ضروري به و اولیه موادۀ نفت، تهی فروش

 و را ببنـدیم  نفـت  ايهـ  هاین است کـه مـا در چـا    تحقق نباشد ا قابله يکه البته ممکن است به این زود
محصوالت غیرنفتی بنیاد نهیم. یعنی فرض کنیم این کشور، کـاالیی بـه    و براساس کاالها اقتصاد خود را

 و بـزرگ  غـارتگران  و اهـ  یلمللـی، کمپـان  ا ناي بیه تبه سیاس نفت امروز در دنیاسفانه، أمت .ندارد نفت نام
ارزشـمندي کـه امـروز    ة ماد .استه ندر مشت آ نفت وابسته است. در حقیقت، مستکبران و وارانخ نجها

خـود مـا،   ۀ اي خاصی متعلق است عمدتاً در همـین منطقـ  ه تبه مل نفت دنیا جانش به آن بند است یعنی
 و مصـرفش، دسـت دیگـران اسـت     و ذاريگـ  تاما سرنوشت این ماده، قیم ،مقداري هم در جاهاي دیگر

ـ       .دارنـد  کمترین نقش راصاحبان اصلی در آن  کـاالیی اسـت کـه    ۀ طبیعـی اسـت اقتصـادي کـه بـر پای
ي هجـده  ا هود بشـک شـ  یذاري آن در دست دیگران است، همین مشکالت را هم دارد؛ یک روز مگ تقیم

این در حالی است  .ندک یهشت دالر تنزل م و نیم دالر و بیست دالر، یک روز هم ناگهان به هفت و دالر
ـ    ا نسیاست بیۀ واند در صحنت ینفت، ملت ایران م قدرتۀ وسیل بهکه  قـت  و کلمللی، ابـراز قـدرت کنـد. ی

ـ     ۀ نفتم را شش ماه نفروشم! همـ  واهمخ یمکند که من  اعالن ۀ هـد؛ همـ  د یدنیـا را تحـت تـأثیر قـرار م
، نفـت  واهم این قدر کم کنم، یا این قـدر زیـاد کـنم!   خ یبگوید مهد. یا د یا را تحت تأثیر قرار مه تسیاس
جدا شود. دولت ما امروز حداکثر  نفت باید اقتصاد ملت ایران از اند.م یم و همیشگی این ملت استة ذخیر

باید هم بکند. اما باید کاري کند که بتواند روزي به دنیـا اعـالم نمایـد کـه از      و ندک یم نفت استفاده را از
ـ   نفت ايه هواهم در چاخ یامروز تا شش ماه دیگر، تا یک سال یا چهل روز دیگر، م واهم خـ  یرا ببنـدم. م

احتیاج نداشـته باشـد. مـا ثـروت،      نفت صادر نکنم. دولت باید بتواند تصمیم بگیرد. باید به نفت ةیک قطر
ر، خیلـی زیـاد اسـت. روزي    تولیدات داخلی زیاد داریم. امکانات تولید ثروت در داخل کشو و منابع طبیعی

 .جـام دهنـد  ان و عملی است. باید هم انجام گیردولی بحمداهللا امروز  نبود،خاطر جنگ، این کارها عملی  به
را پلمـب کنـیم،    نفت ايه هدر چا و ست بیاوریمد هان بمشروزي که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانآن 

 .اسـت  نفـت  کشور ازۀ وریم. بیشتر بودجخ یآن روز براي ما روز خوبی است. امروز ما داریم از ذخایرمان م
نیم؛ از روي ناچاري. باید روزي برسـد کـه ایـن ملـت     ک یان را داریم تخلیه مم هماست. گنجینة ذخیر نفت



  179                 ... هاي اقتصاد مقاومتی  مدل جدید قراردادهاي نفتی متناسب با سیاست طراحی

 

مـا   .وقت خود آن ثروت به پیشرفت دانـش کمـک خواهـد کـرد     بتواند از دانش خود ثروت تولید کند. آن
 ته بیست سال دیگر، بیسور نباشد کط  ناي دیگر بماند. ایه لواهیم منابع تجدیدناپذیرمان براي نسخ یم
 امریکـا یـا از عوامـل    امریکـا خود را از  نفت نداشته باشد؛ مجبور باشیم نفت پنج سال دیگر، این کشور و 

ویند نه، نداشـته  گ یا مه ني است. آا  هآن، انرژي هست و داشته باشیم نفت واهیم جایگزینخ یبخریم. ما م
مـا فشـار    نفـت  وقتـی روي  مروز شما مالحظـه کنیـد،  ا .نفتتان را مصرف کنید تا تمام شود باشید؛ همان

از  نفـت  ان را بـه م هویم، این ناشی از چیست؟ ناشی از این است که ما تکیش یورند، ما دچار مشکل مآ یم
ـ   نفت ان را بهم هپایان جنگ تا امروز، نتوانستیم کم کنیم، اگر ما تکی و جنگة بعد از دور ردیم، کـ  یکـم م

اي مقـاومتی]،  ه تاي سیاسه ههفتم [از مؤلفۀ نکت .دش یدر براي ما سخت تمام نمق  نای نفت فشار بر روي
اسـت.   نفت وابستگی به اي اقتصادي ما همینه برین آسیت تاست؛ یکی از سخ نفت وابستگی به کاهش

ـ  هـ  هاین نعمت بزرگ خدادادي بـراي کشـور مـا در طـول د      و اي اقتصـادي هـ  یفروریختگـ ۀ ا سـال مای
اسـتفاده   نفـت  وییم ازگـ  یاجتماعی شد؛ باید ما یک فکر اساسی بکنیم. ما نمـ  و سیاسیاي ه یفروریختگ

ورده در اورت فرص هوان بت یرا م نفت ؛خام است نفت حداقلی از فروشة ما بر استفادۀ تکینشود، [بلکه] 
ایـن   مهمی که باید انجام بگیـرد  و اساسی. یک کار است ا دیده شدهه تدر این سیاس ؛ کهاختیار گذاشت

جداً باید ایـن بنـد    و ا به این پرداختیمه تاست؛ این همت بلندي الزم دارد که ما در بند سیزده این سیاس
  ] 1[.عملیاتی بشود

 و نفتـی  پیامدهاي اقتصـاد  و اه هتحلیل ریش و به آن اشاره رفت مروري بود بر تبییندر ابتدا ه که نچآ
باشـد   .دستورات رهبر معظم انقالب اسـالمی  و ر بیاناتد نفت راهکارهاي رسیدن ایران به اقتصاد منهاي

صـنعت  سـوي  شـده از  نفتی با توجه به مدل جدید ارائـه  این پژوهش معرفی مدلی از قراردادهاي که ثمرة
مقام معظم رهبري گامی هرچنـد کوچـک   اي ه هو دغدغا ه تنمودن سیاس نفت باشد که در راستاي عملی

معادن نفت و گاز مورد توجه  مالحظات باالدستی در حوزةن منظور در بخش اول این پژوهش یبد بردارد.
بخش سوم ایـن مقالـه بـه     فنی معادن نفت و گاز و -يبخش دوم به مالحظات اقتصاد قرار گرفته است.

 در بخش چهـارم مالحظـات و   شده است. و نهایتاً تأکید بر مدل قراردادهاي نفتیمؤثر  مالحظات سیاسی
 تبیین گردیده است. ینفت يحاکم بر مدل قراردادها یتبعات حقوق

  معادن نفت و گاز . مالحظات باالدستی در حوزة1
ـ ک ياهـ  تسیاس") 8اساس بند (بر خ یدر تـار  يکـه مقـام معظـم رهبـر     "يخصـوص انـرژ   نظـام در  یل
 صـادرات  ینیگزیجـا  ابالغ فرمودند، نفت و گاز ةگذاري در حوز عنوان اولین سیاست آن را به 3/11/1379

 ]2[قرار گرفته اسـت.  تأکیدمورد  یعیطب گاز و خام نفت صدور ياج هب یمیپتروش و گاز ،نفت ياه هوردفرا
 "بخـش معـدن  "مـورد   نظام جمهوري اسالمی ایران در یکلاي ه تاسی) س3شان در بند (یکه اطور همان
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شده و تبـدیل مـواد    مواد معدنی فراوريیه نموده و صادرات مشابه را توص يریز تدبین 3/11/1379 یابالغ
اي کلی ه تسیاس) 22ن راستا بند (یدر هم ]3[ ند.ا همعدنی به مواد واسطه و مصرفی را مورد توجه قرار داد

را مورد توجه قـرار داده   گاز و تغییر نگاه به نفتز ین يمقام معظم رهبر 1387 یابالغ ۀپنجم توسع ۀبرنام
را مورد نظـر قـرار    دستی وابسته صنعتی و خدماتی و پایین ةو گاز در زنجیراز مزیت نسبی نفت استفاده  و

ـ  يگـذار  استین سیآخر ]4[ .داده است ـ در ا يمقـام معظـم رهبـر    يسـو آمـده از  عمـل  هب ن خصـوص،  ی
موجـب بنـد    ده است. بـه یابالغ گرد 1392بهمن  30ي کلی اقتصاد مقاومتی است که در تاریخ اه تسیاس

افزایش صادرات ، درآمد حاصل از صادرات نفت و گازذیري پ همقابله با ضربجمله طرق ) این ابالغیه از13(
افزایش ) این ابالغیه نیز 15اساس بند (بر. ذکر شده است اي نفتیه هورداافزایش صادرات فرو  پتروشیمی

ی دن صادرات محصوالت پتروشیمبرباالو  ارزش صنعت نفت و گاز ةارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیر
کلـی نظـام جهـت تحقـق     هاي  عنوان یکی از سیاست ؛ بهاي نفتی با تأکید بر برداشت صیانتیه هورداو فر

مـورد اشـاره و در   اي هـ  يگـذار  آنچه از مجموع سیاسـت  ]5[اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.
کلـی نظـام   اي ه تسیاسنمودن  منظور عملی اشد این است که متولیان امر بهب یم متعدد، مشهوداي ه لسا

نظر قـرارداده و رونـد   ادهاي نفتی مالحظات ابالغـی را مـد  در طراحی مدل قرارد باید نفت و گاز در حوزة
افـزایش   ارزش صنعت نفت و نهایتاً میل زنجیرةدستی و تک ناییبخش پ ۀافزایش ارزش افزوده را با توسع

این در حـالی   مدل قراردادي خود قرار دهند. نفتی و پتروشیمی را در اولویت طراحیاي ه هوردصادرات فرا
الزحمۀ معین در  گذار خارجی منحصر به حق ) منافع سرمایهIPCاست که در مدل جدید قراردادهاي نفتی (

جاي آنکـه افـزایش صـادرات     لذا به هر میزان تولید نفت خام و یا گاز طبیعی پیشنهاد گردیده است. ازاي
هـر   ازاي گـذار بـه   الزحمۀ سرمایه توجه قرار گیرد و بالفرض تعلق حقرد نفتی و پتروشیمی مواي ه هوردفرا

ایـم تـا بـا     گذار را ترغیـب نمـوده   با این مدل قراردادي سرمایه میزان تولید محصوالت مذکور باشد، عمالً
د حداکثري نفت و گاز بـا نبـود   بدیهی است تولی نمودن تولید از مخزن منافع خود را حداکثر نماید.کثرحدا

جـز افـزایش   ي ا هوري مواد نفتـی و تولیـد محصـوالت پتروشـیمی چـار     یرساخت الزم جهت توسعۀ فراز
 صادرات نفت خام و گاز طبیعی را که روح مدل جدید قراردادهـاي نفتـی ایـن نکتـه را متبـادر بـه ذهـن       

  ازد پیش رو نخواهد گذاشت.س یم

  فنی معادن نفت و گاز ـ يمالحظات اقتصاد .2
  اقتصاديمالحظات . 1.2
اي ه تظرفی بر حفظ و توسعۀ تأکیدکلی اقتصاد مقاومتی، افزایش ذخایر راهبردي و اي ه ت) سیاس14بند (

نفت  ةنظام در حوزاي ه تو سیاسا ه تعنوان یکی از اولوی در میادین مشترك را به یژهو هبتولید نفت و گاز 
ـ  و گاز شناسایی کرده است. بدیهی است افزایش ذخایر و ظرفیت تولید نفت و گـاز  ایسـت از طریـق   ب یم
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راهکار رایج جهـت حداکثرسـازي ارزش اقتصـادي     ارزش اقتصادي ذخایر نفت و گاز باشد.ازي س رحداکث
لکن در جمهوري  ها است. میادین و دیگري افزایش ضریب برداشت در آن یکی توسعۀ ،ذخایر نفت و گاز

ـ  ههزینروشی پر میادین اوالً ارزش اقتصادي ذخایر از طریق توسعۀازي س راسالمی ایران حداکث از روش ر ت
نیافته بسیار کمتر از حجم ذخایر میادین توسعه یافته  حجم ذخایر توسعه افزایش ضریب برداشت است و ثانیاً

% و در میادین گازي کمتر از 25ایران کمتر از  این در حالی است که ضریب برداشت میادین نفتی در است.
منافع ازي س ردوم عمر خود هستند، حداکث اینکه اکثر میادین ایران در نیمۀ در نتیجه با توجه به % است.70

افزایش ضریب برداشت از طریق اي ه شملی از لحاظ اقتصادي در این حوزه با اولویت دادن به اجراي رو
نیافتـه   ۀ میـادین مشـترك توسـعه   البته از آنجا که توسع ]7[متصور خواهد بود. تزریق گاز و آب به مخازن

، لذا کلی نظام و قوانین موضوعه استاي ه تسیاس تأکیدرفتن منافع ملی مورد  منظور جلوگیري ازدست به
ي طرح افزایش این دسته از میادین با حداکثر ضریب برداشت، در کنار اجرا ضرورت اجراي عملیات توسعۀ

  ناپذیر خواهد بود. یرد امري اجتنابگ یم برضریب برداشت که عمدة میادین کشور را در

  مالحظات فنی .2.2
ایـن   ةویژگی مشـترك عمـد   اشد.ب یم میدان در دریا 21میدان در خشکی و  65طبق آمارها ایران داراي 

ضریب برداشـت حتـی در   ت درجا، رغم حجم باالي نف ن است که به همین دلیل علیاییمیادین تراوایی پ
جهـت گـذر از    نکتۀ دیگر اینکه میادین واقع در خشکی به نی است.ایی(طبیعی) رقم پ بازیافت اولیه مرحلۀ

در خصوص میادین واقـع در دریـا نیـز حسـب اطالعـات       ند.ا هدوم عمر خود دچار افت فشار نیز شد ۀنیم
سال گذشـته و بـا کـاهش شـدید      35ز از میدان است که عمر این میادین نی 6% این ذخایر در 77موجود 

لذا عالوه بر مالحظات اقتصادي که پیشتر تبیین گردید، از آنجا که سیاست افـزایش   ند.ا هفشار مواجه شد
ود، بدین جهت منطبق بـا اصـول تولیـد    ش یم ضریب برداشت خود موجب جبران کاهش فشار مخزن نیز

کلی اقتصاد مقاومتی به آن اي ه ت) سیاس15ظام و بند (کلی ناي ه ت) سیاس2( صیانتی نیز بوده که در بند
ـ  تأکید ) و اجـراي  E.O.Rجـا ( جـایی سـیال در   هشده است. افزایش ضریب برداشت از طریق افزایش جاب

اشد. تزریق گـاز طبیعـی و گازهـاي همـراه خاصـه از      ب یم تحقق ) قابلI.O.Rازدیاد برداشت (اي ه شرو
بـا رعایـت تناسـب خصوصـیات بـین گـاز تزریقـی و مخـزن،          میادین مشترك به میادین مسـتقل نفتـی  

در صـورت تزریـق گـاز بـه      روش جهت افزایش ضریب برداشت براي میادین نفتـی اسـت.  رین ت بمناس
میلیـارد بشـکه نفـت خـام      70اساس مدل مرحوم دکتر سعیدي این میادین قابلیت تولیـد  میادین نفتی بر

میلیارد پاي  22ق روزانه در این مطالعات آمده است با تزری داشت.از محل ازدیاد برداشت خواهند ر ت هاضاف
 1420یلیـون بشـکه نفـت از سـال     م 4سال به مخازن اولویت دار براي تزریق روزانـه   30مدت  مکعب به

اساس بازدهی اقتصادي تزریق گاز به میادین نفتی در مقایسه با صـادرات آن بـیش    براین تولید است. قابل
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مکعـب  تریلیـون متر  6.2یدان پارس جنـوبی  ذکر این است که نیمی از ذخایر م نکتۀ قابل .برابر است 4از 
در نتیجه ]7[ نفت خام کافی است.ر ت همیلیارد بشکه اضاف 70براي تزریق گاز به میادین نفتی و رسیدن به 

عهـدات  موضـوع اصـلی فعالیـت و ت    باید ماید،ن یم اساس آنچه منافع اقتصادي و مالحظات فنی ایجاببر
  پیمانکاران در قراردادهاي باالدستی، افزایش ضریب برداشت در میادین ایران قرار گیرد.

  بر مدل قراردادهاي نفتیمؤثر  مالحظات سیاسی .3
  کایو امر یغرباي ه تمالحظات منافع دول .1.3
ـ  خوشاي ه ررغم آما علی ) بایـد  2035( مـدت مـدت و بلند  انبینانه در خصوص توازن عرضه و تقاضا در می

شـار اکثـر میـادین    جهـت کـاهش ف   جهت رشد سریع اقتصادي و اروپا بـه  ابراز داشت در بلندمدت چین به
روپا است با بحـران عـدم امنیـت    هزینه براي اانرژي، غیر از منابع محدود و پر نندةک نمیروسیه که تنها تأ

عرضه بـراي خـود در رقابـت بـراي     اساس اروپا جهت تضمین امنیت  براین ردد.گ یم انرژي مواجه عرضۀ
ذاري گ هجهت سرمای امریکا به عراق با چین است. در عوض ایاالت متحد کسب بازار خلیج فارس خصوصاً

بخشی بـه مبـادي تـأمین     نفتی) و همچنین اتخاذ سیاست تنوعاي ه ه(ماس در منابع عظیم نامتعارف نفتی
درصـد)  20اورمیانه تـا حـد چشـمگیري (حـدود     انرژي خاصه نفت خام، وابستگی خود را به نفت خ عرضۀ

اساس  براین مدت براي خود تضمین کرده است.هش داده و از این طریق امنیت عرضۀ انرژي را در بلندکا
اندك  ۀ اول دنیا قرار دارد و با هزینۀاعمال تحریم نفتی علیه ایران که مجموع ذخایر نفت و گاز آن در رتب

بخشی به مبادي عرضۀ  راستاي سیاست امنیت عرضه و تنوع ریکا درسوي امردد خاصه ازگ یم استحصال
و ذاري گـ  هداشتن قیمت نفت است تا از این طریـق سـرمای   انرژي از طریق محدودکردن عرضه و باال نگه

بماند. همراهـی  ذیر پ ههزینه تحت اختیار از نظر اقتصادي توجیرستی و میادین پراي ه تاز نفرداري ب هبهر
مدت از سر  در کوتاها ه تساخنبودن زیر رغم آماده یی با امریکا در مسئلۀ تحریم اگرچه علیورهاي اروپاکش

جهت کاهش تمرکـز   ، اما در بلندمدت بهنفوذ سیاسی و اقتصادي امریکا بر ایشان است واسطۀ ناچاري و به
 را فراهم خواهد کرد و میادین پرهزینۀ خلیج فارس براي ایشان نیز امنیت عرضه ةنیاز جهانی به نفت حوز

  خواهد نمود.رداري ب هو بهرذاري گ هتحت نفوذ خود را اقتصادي و مستعد سرمای
ــت موضــوع عــراق اســت.  نکتــۀ ــائز اهمی ــاز آنجــا  ح ــاي هــ تکه شــرک ــا ینفت ــراق  ییاروپ در ع

شـان در  یااي هـ  يگـذار  هیورند تا سـرما آ یم ا فشارکیشورها به امرکن یلذا ا ،ندا هنمودایی ه يگذار هیسرما
ـ  باید بتوانـد بـه   ا، عراقکیاساس منافع امرن جهت بریبماند. بد یچنان مقرون به صرفه باقعراق هم  یآرام

نـد  کدا نیش پیقدر افزا مت نفت آنیه قکود ش یم ن هدف دنبالین با ایوارد بازار عرضه نفت خام گردد و ا
نوان رقیب امریکا وارد ع گردد و به يرمتعارفشان اقتصادیر غید از ذخایانادا و ونزوئال تولک ه،یروس يه براک

ا بـا  کـ یامریـزي  ر هران وارد بازار عرضه گردد برنامـ یط اگر نفت این شراینفت رستی شوند. با ا بازار عرضۀ
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چ وجـه مطلـوب   یه به هکمت نفت خواهد شد یاهش قکد ین امر موجب تشدیعرضه مواجه شده و ا مازاد
ـ خود را بگ خارج از برنامۀ ،نفت ۀعرض يهد تا جلود یم را انجام یا هر اقدامکیلذا امر اشد.ب ینم اکیامر رد ی
 ]8[ ران خواهد بود.یم نفت ایم خاصه تحریجمله اقدامات مخالفت با لغو تحر ه از آنک

الزم به ذکر است طبق نظر کارشناسان اقتصادي و نفتی بهترین قیمت نفت خـام بـراي کشـورهاي    
و استمرار تولید از میادین ذاري گ هسرمای ةنندک نبلکه قیمتی است که تضمی ،قیمت نیستن ریت لغربی ناز
سد برداشتن تحریم ایران خاصـه در خصـوص نفـت خـام     ر یم نظر لذا به تحت نفوذ ایشان باشد. پرهزینۀ

ـ اسـت امن یس ينفت خـام دنیـا در اجـرا    ةنندک فمدت کشورهاي مصربلنداي ه يگذار مغایر با سیاست ت ی
شان جهـت ورود  یمدت ا است کوتاهین در منافات با سید است و همچنیتول يبه مباد یبخش عرضه و تنوع

 "روي میـز اسـت  ا ه هتمام گزین"سد تکرار عبارت ر یم نظر ل بهین دلیبه هم است. ینفت عراق بازار جهان
ایـن مفهـوم را بـه     گذاران خارجی اسـت تـا   لیه ایران، بیشتر خطاب به سرمایهسوي مقامات امریکایی عاز

ـ یر بـا هز یاگرچه ایران در جمع ذخایر نفت و گاز در دنیا اول است و اگرچه این ذخا .ایشان منتقل نماید  ۀن
ـ ار باال بوده و از ایران بسیدر اذاري گ هیسک سرمایلکن ر ،د استیو تولرداري ب هبهر قابل ینازل ـ ن طری ق ی

ت عرضـه محقـق شـود و    ید و امنیتول يبه مباد یبخش تنوعتا  .ران شوندیدر اا ه يگذار هیمانع جذب سرما
کا بـا  یمان امریپ هم ين کشورهاینکه منافع مشترك بیهم نفت عراق با مازاد عرضه مواجه نگردد و هم ا

  جاد گردد.یجهت تضاد در منافع ا کا بهیشان با امریاختالف ا نۀیزم ورد یران شکل نگیا

  توافقنامه ژنو یاسیمالحظات س .2.3
ـ در سال گذشـته منعقـد گرد   ییکایو امر ییاروپا نندةک همذاکر يران و کشورهاین ایژنو که ب نامۀ توافق د ی
ـ موجـب ا  به جاد کرده است.یدر مقابل ا يرا برا یتعهدات ـ نامـه ا  ن توافـق ی دنـد،  ین کشـورها متعهـد گرد  ی

ـ بتوانند م یان فعلیکه مشتر ينحو بهران، ید نفت خام ایکاهش خر يخود را برااي ه شتال زان یـ ن میانگی
ـ  نـد. یران را کماکان ادامه دهند، متوقـف نما ید نفت خام خود از ایخر یکنون ن مبـالغ مشـخص از   یهمچن
ـ مذکور ن یدر مورد معامالت نفت ران بازگشت داده شود.یران در خارج از کشور به اید فروش نفت اعوای ز ی
ـ در ا ق شـوند. یمل و نقل مرتبط تعلمه و خدمات حیکا بر بیاروپا و امر ۀیاتحاداي ه میتحر نامـه   ن توافـق ی

ـ ران و نیا یمیاروپا بر صادرات پتروش ۀیکا و اتحادیامراي ه میآمده است تحر ـ تعل 1ز خـدمات مـرتبط  ی  قی
ران بـا  یا یداخل يازهاین نیمتأ يدوستانه برا ل تجارت امور انسانیمنظور تسه به یک کانال مالی ردد.گ یم

ـ   ین کانال مـال یا جاد خواهد شد.یران در خارج از کشور ایا ینفتاي ه داستفاده از درآم اي هـ  کشـامل بان

                                                        
ا از قبیل بیمه، حمل و نقل هاي اجرایی امریکا یا اتحادیۀ اروپ معنی هرگونه خدمات موضوع تحریم . تحریم خدمات مرتبط به1

باشد. تا جایی که هریک از خدمات مذکور مرتبط با تحریم بوده و براي تسهیل نقل و انتقاالت مالی مورد نظر الزم  یا مالی می
  تواند شامل نهادهاي ایرانی تحریم نشده باشد. باشد. این خدمات می
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مشخص  ین کانال مالیجاد ایهنگام ا شده خواهد بود که به میتحرریغ یرانیااي ه کمشخص و بان یخارج
پرداخـت   ياز برایمورد ن یمالاي ه لنقل و انتقا .1رد: یگ یم برز دریر را نیکانال مزبور موارد ز خواهند شد.

 يبـرا ا هـ  هو دانشـکد ا هـ  هه بـه دانشـگا  یم شـهر ی.پرداخـت مسـتق  2ران به سازمان ملل متحد یتعهدات ا
 ]6[ ماهـه.  ک دورة شـش ی يشده برا ل در خارج از کشور تا مبلغ توافقیشاغل به تحص یرانیان ایدانشجو

ـ ینامه بر صنعت نفت با ن توافقیدر خصوص آثار ا ـ موجـب ا  هد افزود ب ـ  ی ـ مـوارد ذ  لمللـی ا نین سـند ب ل ی
  انکار است: رقابلیغ
فاقـد   کـه اتفاقـاً   یجنـوب  هند و کـرة  ه،یترک ن،یهمچون چ يمعدود يکشورها تابعۀاي ه تشرک .صرفا1ً

ـ وانند با مدل جدت یم برتر در صنعت نفت هستند يتکنولوژ ـ  يد قراردادهـا ی وارد مـذاکره و عقـد    ینفت
دان و حسـب  ید حاصل از ماز عوایند م هوانند بهرت یا مه تن شرکیرا فقط دولت متبوع ایقرارداد شوند. ز

 ر نداشـته و یغ ران را بهیفروش نفت خام ان وصف که امکان بازیران باشند. با ایدار نفت خام ایمورد خر
مانکـار منـوط بـه    یمطالبـات پ  ۀیاز آنجا که تسـو  آن در کشور خود باشند. نندةک فوانند مصرت یصرفاً م

کـه بـا    یوانند با تعـامل ت یا مه تن دسته از شرکیلذا فقط ا موضوع قرارداد است، دانید حاصل از مایعو
وصـول   ةننـد ک نیتضـم  اوالً ،دیند تا با استمرار خریب نماینند دولت خود را ترغک یم دولت متبوع برقرار

باشند و شان یا يسوازآمده  عمل هبرداري ب ها بهریو ي ا هات توسعیانجام عمل واسطۀ هشان بیا ۀالزحم حق
ـ ند کـه توسـط ا  ینما يداریخر یدانیند که از محصول همان میب نمایها را ترغ آن اًیثان ا هـ  تن شـرک ی

بـا   یکه ارتبـاط و منـافع تنگـاتنگ   ایی ه تشرک ين تعامل جز برایاست تحقق ا یهیبد ند.ا هافتیتوسعه 
  ممکن خواهد بود.ریبا غیتقر يران ندارند امریدار نفت ایخراي ه تدول

اسـاس  مانکـار بر یپ الزحمـۀ  ع متقابل) حقیدوم و سوم ب ،(نسل اول ینفت يقراردادها یقبلاي ه لمد. در 2
ـ باي هـ  لن شـائبه در نسـ  ین سبب ایبوده است. بدا ه هنیاز هز يدرصد ع متقابـل وجـود داشـت کـه     ی

ـ از اواقع منـافع خـود را   ریغاي ه هنیش هزیا نمایضرور و ریغاي ه هنیجاد هزیبا ا یمانکاران خارجیپ ن ی
منظور اجتناب از مضرات  د بهیشنهاد گردیپ ینفت يد قراردادهایلذا در مدل جد مودند.ن یم ق حداکثریطر
اسـاس مبلـغ   آمده بر عمل هب نۀیمانکار فارغ از هزیپ الزحمۀ نه، حقیزان هزیاساس مالزحمه بر ن حقییتع
ـ پرداخت، ترغ ير مبنایین تغیاز ثمرات ا شده باشد.دیهر بشکه نفت خام تول ازاي به ینیمع مانکـار  یب پی

ش یب برداشت است تا بـا افـزا  یبا حداکثر ضررداري ب هو توسعه و بهرا ه ين تکنولوژیبه استفاده از آخر
متصـور اسـت کـه     یاست در صـورت ین سیا ياست اجرا یهیز حداکثر گردد. بدید مخزن منافع او نیتول
ن در یا مانکار فراهم باشد.یپ يبرارداري ب هش بهریافزا نۀیران محدود نبوده و زمید و صادرات نفت ایتول
ران محدود شده است. لذا با توجـه  ین صادرات نفت خام ایانگیژنو م نامۀ موجب توافق است که به یحال
مانکـار  یپ الزحمۀ حق ینفت يد قراردادهایکه در مدل جد یشده تا زمان م اعمالیت و تحرین محدودیبه ا
ن یآخـر  يچنانچه دارا خصوصاً يمانکاریچ پیف شده باشد، هیشده تعردیخام تولهر بشکه نفت  ازاي به

  دا نخواهد کرد.یران پیدر اذاري گ هیحضور و سرما يبرا یزشیز باشد انگین یو دانش فن يتکنولوژ
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د حاصـل از  از محل عوای مانکار عمدتاًیپ الزحمۀ پرداخت حق ینفت يد قراردادهایاز آنجا که در مدل جد .3
حاصـل از صـادرات    ينکه درآمـدها یبه ا تیو با عنا ]12[ رددگ یم شده پرداختدیفروش نفت خام تول

ـ ا ينحـو محـدود و مشـخص بـرا     بـه  نامه اوالً ن توافقیموجب ا نفت خام به ران و در خـارج از کشـور   ی
محـدود  ي ا هنحـو عمـد   ز بـه یشده نکرد آن بخش آزاد نهیمصرف و هز اًیده است و ثانیدسترس گرد قابل

دوسـتان، پرداخـت    تجارت امـور انسـان   يبرا یاز داخلین نیمده (تأین گردییف مصرف آن تعیشده و رد
 يبـرا ا هـ  هو دانشـکد ا هـ  هه بـه دانشـگا  یم شـهر یران به سازمان ملل متحد و پرداخت مستقیتعهدات ا
ـ  بـه  یت در دسترسـ ین محـدود یل در خارج از کشور) لذا همـ یشاغل به تحص یرانیان ایدانشجو د عوای

ـ الزحمـه و   به حق یابیعدم دست يسک جدیرا با ر یمانکار خارجیحاصله، پ مـدت در   یر طـوالن یخا تـأ ی
 حقوق و منافع مواجه کرده است. یابیدست

  ینفت يحاکم بر مدل قراردادها ی. مالحظات و تبعات حقوق4
  ینفت يحقوق حاکم بر قراردادها. 1.4

لـذا   ،اشندب یم "معادن"از معادن بزرگ بوده و داخل در عنوان  یر نفت و گاز مصداق قطعیاز آنجا که ذخا
 یار حکومت اسالمیو در اخت یتلق یعنوان ثروت عموم به رین ذخایا ی) قانون اساس45) و (44وفق اصل (

رو با توجه به مالحظـات مـذکور    نیااز عمل گردد.ا ه نقرار گرفته است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آ
ـ ا یاسالم يجمهور ییران و مراجع قضایقانون اصرفاً  ،یقانون اساس )139در اصل ( منبـع و مرجـع    رانی

نفت و گـاز   یدست ناییو پ یباالدست ير و رفع ابهام از متون قراردادایم در حل و فصل اختالف و تفسکحا
بـروز  صـورت   ن جهـت در یشده باشد. بد ی) در هر مورد ط139فات مقرر در اصل (یمگر آنکه تشر است.

حقوق  استادانـن یترکد ن و مقررات وی، چنانچه در قوانلمللیا نیب ين قرارداد وفق آرایان طرفیاختالف م
صورت گرفتـه باشـد،   ردازي پ هیو نظر يگذار قانون یافک اندازة وعات مرتبط با حقوق نفت و گاز بهدر موض

 در د.ین مزبور حل و فصل نمایترکن و دیاساس قوانصل اختالف موظف است اختالف را برمرجع حل و ف
ز یني ا همالحظ ن قابلیترکوجود نداشته باشد و د یافک اندازة زبان بهین و مقررات دولت میه قوانک یصورت

و  یفرامل یه بر قواعد بازرگانیکمرجع حل و فصل اختالف با ت لمللیا نیب ۀیحسب رو ،وجود نیامده باشد هب
 لمللیا نیمراجع ب یقبل ةصادر ين خصوص آرایند. در اک یم به رفع اختالف اقدام تنسب لمللا نیتجارت ب

مرجع حل اختالف خواهند داشـت.  ازي س میدر تصم ییسزانقش ب ند،ا هه در موضوعات مشابه مطرح شدک
 ی، قواعـد بازرگـان  لملـل ا نی) در سطح تجارت بیخارج ياه تشرک(اران کمانینفوذ پ واسطۀ هاست ب یهیبد

  زبان.  یاست نه دولت م یخارجاي ه تکشتر در جهت حفظ منافع شریب یفرامل



  يها و اقتصاد نفت و گاز و انرژ تکانهجلد پنجم:               186

 

  ینفت يانواع مدل قراردادها یت کلیماه .2.4
ـ ا نبی ياساس آرابر از نـوع   جملـه لیـامکو و تـاپکو؛ قراردادهـاي نفتـی ماهیتـاً      ی در دعـاوي نفتـی از  لملل

از شمول قانون داخلی کشور میزبان خـارج   بر این اساسو  شود می اقتصادي محسوب قراردادهاي توسعۀ
اردادهـاي نفتـی داراي   قرامـا در کـل    .یا حقوق فراملی و اصول کلی حقوق اسـت  لمللا نو تابع حقوق بی
تـابع احکـام    لـذا عمـالً   غلبـه دارد. ا هـ  نخصوصـی آ  هستند که جنبۀ عمومی و خصوصی ماهیت دوگانۀ

لیـامکو، حتـی ماهیـت امتیـازي      صانی داور پرونـدة دیدگاه دکتر محم طبق قراردادهاي خصوصی هستند.
اقدام کشـور صـاحب امتیـاز در     زیرا عملیات و ،ندک ینم قراردادهاي نفتی حقوق خاصی براي دولت ایجاد

 تجـاري محسـوب  اي ه تجمله فعالیخصوصی دولت است که ازاي ه تمنابعی مانند نفت جزو فعالی زمینۀ
خدماتی عامه ندارد تا مطابق آن دولت داراي حقـوق و امتیـازات    بۀبنابراین قراردادهاي مزبور جن ود.ش یم

کردن آن حقوق مکتسـب شـرکت    اند با وضع قانون و عطف به ماسبقوت ینم خاصی باشد. در نتیجه دولت
کـردن قـرارداد نیـز     ولو با وضع قانون مبادرت به ملـی  خارجی را نقض کند. بنابراین در صورتی که دولت

ـ ا نبیي البته در آرا ]9[شرکت خارجی را بپردازد. نماید باید خسارت  بـودن   مطالبـه  ی نسـبت بـه قابـل   لملل
علـت خـروج از    وجود نداشته و برخی قابلیت مطالبـۀ آن را بـه  ي ا هوحدت روی ،عنوان خسارت النفع به عدم

قرارداد کـه در  لکن انتظارات و منافع معقول از  ند.ا همفاد توافقات و یا عدم قطعیت در محاسبات نفی نمود
  ند.ا همطالبه دانست ه است را قابلدش یم صورت استمرار آن محقق

  ینفت يانتظار معقول بر مدل قراردادها اثر قاعدة. 3.4
اعضـاي   (امـین اویـل و کویـت؛    يمطـروح در دیـوان داور   ینفت يجمله دعوااز لمللیا نیب يبه استناد آرا

استنتاج است که چنانچه شرکت ملی نفت طبق قـرارداد   قابل این امر آموکو و ایران)، کنسرسیوم و ایران؛
 يو الزحمۀ ا حقیار بفروشد و کمانیبه پ ینیدان را در مدت معیاز نفت م ینیروزانه حجم مع شود میمتعهد 

ـ  يد قراردادهـا یآنچنان که در مدل جد ،ه نفت قرار دهدکد هر بشیتول ازاي به ینیرا مبلغ مع ـ  ینفت ن یچن
ار نسبت به تمام کمانیپ يبرا يم موجب تعلق حق قراردادیمستقرینحو غ ن امر بهیا .است دهیشنهاد گردیپ

ـ به استناد رو ين حق قراردادیا ییردد. شناساگ یم دانینفت درون م ـ  ۀی موجـب انتظـار    و بـه  لمللـی ا نیب
میزبـان کـه   سوي دولـت  رو در صورت انجام هر اقدامی از نیااز اشد.ب یم قرارداد منعقده حاصله از 1معقول

باشد، غرامت و خسـارات ناشـی از نقـض انتظـارات      یطرف خارج يمکتسبه برا ير با حقوق قراردادیمغا
دولت میزبان خواهد بود. صـرف   عهدة محاسبه و پرداخت آن به قابل یطرف خارج يشده براجادیمعقول ا

 باشد. یمنافع عموم يت مشروع بوده و در راستاین اعمال حاکمینظر از آنکه ا
م باشد مانند مـدل  یالزحمه به نفت میدان چه آنکه مستق علق حقاین نوع از ت ،ن قاعدهیموجب ا لذا به

                                                        
1. reasonable expectation 
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)، در حکـم  IPC( ینفت يد قراردادهایم باشد مانند مدل جدیمستقرید و چه غیا مشارکت در تولیو  يازیامت
بـه   .مطالبه خواهد بـود  رات و غرامت ناشی از نقض آن قابلن جهت خسایت بوده و به همیکتعلق حق مال

ـ قابل ي، این نوع از حقوق قرارداديحسابدار لمللیا نیب ياساس استانداردهاکه برل است ین دلیهم ت آن ی
عرضه شده و مورد هزاران معامله  يمعامالت اوراق کاغذ يو مال در بازارها هیک سرمایعنوان  را دارد که به

ش ارزش یدر افـزا  یی، نقش بسـزا ينوع از حقوق قرارداد نین ایرد. همچنیقرار گا ه سگونه از بور نیدر ا
منافع حاصل از  ]10[ نظران از صاحب یکه به اذعان برخ ییتا جا .داشت متعهد خواهداي ه تسهام شرک

بودن پـروژه آن را   ده انیرغم ز یک شرکت علیممکن است  یاد خواهد بود که حتین دو محل، آنچنان زیا
انتظار معقول منوط به  لیامکو، اعمال قاعدةي البته براساس رأ عقد قرارداد گردد. تقبل نموده و وارد مذاکره و

  ده است.یسودآوري قرارداد و عدم مواجه با ریسک عدم تولید گرد ل سابقۀیاز قب یتحقق شرایط
موجب  مالکیت نفت مخزن بهت و یحاکممشارکت در تولید هرچند و  يازیامتدر قراردادهاي جه یدر نت

ـ جمله اصل حاکمازقوانین داخلی و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل  ـ  یت دائمـ ی بـر منـابع   ا هـ  تدول
 ،اما از آنجا که طرف قرارداد در عین نفت تولیدي محق شده اسـت  ،براي دولت میزبان است ]11[ یعیطب

انتظـار   اعـدة موجـب ق  بـه  نفت تولید شده اسـت و  لذا این امر موجب تعلق حق عینی براي وي نسبت به
ـ منظـور تقر  به ابد.ی یم تسريز ین مخزن ونمستقیم به نفت درغیر نحو ن حق بهیمعقول ا ن یـ ب اذهـان ا ی

ز مرتهن مالک یاشد. در عقد رهن نب یم ن مرهونه داردیکه مرتهن نسبت به ع یمشابه حق يحق تا حدود
وانـد از  ت یمـ  د مـرتهن یخود را نقض نما يکه راهن تعهدات قرارداد یاما در صورت ،ودش ینم ن مرهونهیع

ن مرهونـه  یبر ع ینیک حق عیگر مرتهن از ید عبارت د. بهین مرهونه مطالبات خود را وصول نمایمحل ع
 ،ودشـ  ینم اگرچه مالک نفت مخزن یز طرف خارجین ين نوع از مدل قراردادیدر ا ده است.یبرخوردار گرد
ـ خـود را نقـض نما   يت تعهدات قـرارداد یاعمال حاکمزبان در مقام یکه دولت م یاما در صورت د، طـرف  ی

 یو منافع قطع يدان و حق قراردادید میتول سابقۀ ،ر موجود در مخزنیگرفتن ذخاند با درنظروات یی مخارج
ـ رفته را محاسبه و از دولت صاحب مخـزن مطالبـه نما   از منافع ازدست یانتظار معقولاز آن،  یناش لـذا   د.ی

ـ   یتعلق حقوق و منافع طرف خارج ، نحوةلمللیا نیب ن قاعدةیطبق ا ـ د حاصـل از م بـر عوای چنانچـه   دانی
سنگینی را براي دولت اي ه هنیواند غرامت و هزت یم ردیقرار نگ یاز جهت حقوق يجد مورد توجه و مداقۀ

چنین تحلیل حقوقی در خصوص قراردادهاي خدماتی  .دینماتحمیل خود میزبان در مقام حقوق حاکمیتی 
تولید هر  يازا انکار را مبلغ معینی بهپیم ۀالزحم که حق رانیا ینفت يد قراردادهایا مدل جدیو کشور عراق 

مسـتقیم بـر   نحـو غیر  تسري است. چراکه در این صورت نیز پیمانکار به نیز قابلند ا هبشکه نفت تعیین کرد
مخـزن نیـز    وناین حق به نفت در آورده است که ناچاراً ستد هبتظارات معقولی را نفت تولیدي حقوق و ان

تولید از ا عدم یو کاهش  استیس دولت عنوان مثال چنانچه در مقام اعمال حاکمیت ند. بهک یم تسري پیدا
ن یمعالزحمه  حق فعن يذم بود به یخواهملزم  قطعاً ،الزحمه حقپرداخت  ةبا این نحو د،یرا اتخاذ نما یمیدان
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د آن متوقف یاقدام دولت تول واسطۀ ، لکن بهد بشودیوانسته تولت یم که ینفت ياو در قرارداد را بر مبنا شدة
ـ  ماییپرداخت نم ده است،یگرد از ایـن اعمـال حاکمیـت     ۀواسـط  ه. همچنین هرگونه منفعت دیگري کـه ب

از  یبرخـ  ن سـبب باشـد کـه   ید به همـ یشا .دولت میزبان خواهد بود ةعهد پیمانکار از دست رفته باشد به
راحتـی و بـدون پرداخـت     وانند بهت ینم ندا هرو آورد ینفت يگونه از قراردادها نیکه به انعقاد ا اوپک ياعضا

تصـمیمات اوپـک در خصـوص کـاهش یـا      بـه   ،پیمانکـار  ۀحقـوق مکتسـب  از  یخسارت و غرامـت ناشـ  
صرف تصریح به مالکیـت   مقتضی است به لذا .یندرا اجرایی نماا آن یتن داده و حجم تولید  نمودنمحدود

دولت میزبان به نفت درجا و نفت تولیدي از میدان اکتفا نکرده و نسبت بـه جلـوگیري از ایجـاد هرگونـه     
پیمانکار را وابسته به نفت تولیدي یـا   ۀالزحم حق انتظار معقول براي طرف قرارداد دقت نظر داشته باشیم.

و اینکه در جاي جاي قرارداد نسبت به حق دولت میزبان در کاهش یا افزایش یا تعلیق  ردهنفت میدان نک
هزینـه و تعهـد مـالی و     ةی بدون آنکه براي دولـت میزبـان دربردارنـد   تولید و اعمال سایر حقوق حاکمیت

   م.ایینم تأکید باشد قراردادي
اي هـ  هوردابر درصـدي از فـر   یود منافع طرف خارجش یم ن از جمع مالحظات حقوقی پیشنهادیبنابرا

خـارجی را در تکمیـل   اي هـ  تکه این امر هم مطلوبیت مورد نظر شـرک چرا ،شده از میدان تعلق یابدتولید
ند و هم منافع ملی و حاکمیت دائمـی بـدون   ک یم مینأدست ت ناییتولید نفت و حضور در بخش پ ةزنجیر

  خواهد کرد. تحمیل هزینه و غرامت سنگین را براي دولت میزبان تضمین

  يریگ جهینت .5
ـ یطباي ه تبر منابع و ثروا ه تدول یت دائمین اصل حاکمیو همچن لمللیا نیب ياساس آرابر .1  ی، حتـ یع

ـ مخزن به طرف قرارداد غ ت مخزن و نفت درونیانتقال مالک يازیامت يدر قراردادها ـ ممکن گردری ده ی
ـ  ید و خدماتیمانند مشارکت در تول يقرارداداي ه لر مدیدر سا یق اولیلذا به طر ،است ن ی، انتقـال چن

و انتظـار   يسـک تجـار  یموضوع است. لکن از آنجا که ر يانتفا به طرف قرارداد، سالبۀي ا هحق مالکان
 الزحمـۀ  تعلـق هـر نحـو حـق     یطور کل هد و بیو مشارکت در تول يازیامت يمعقول حاصل از قراردادها

ن امر اعمـال حـق   یاشد و اب یم م باالیمستقریا غیم باشد و یستقاعم از آنکه م يدیمانکار به نفت تولیپ
 نسـبتاً اي هـ  تنـه و غرامـ  یل هزیـ ت دولت را بر مخزن و نفت موجود در آن بـا تحم یت و مالکیحاکم
ن کوچک و یادینسبت به مي صرفاً ن نوع از مدل قراردادیردد اگ یم هیلذا توص ،ازدس یم ن همراهیسنگ

ـ شـوند و   يرین بکـارگ اییپ یاسیس ا با مخاطرةی جهـت  ازي سـ  هکپارچـ ی يا حسـب ضـرورت و بـرا   ی
  رند.ین مشترك با مشارکت دولت همجوار مورد استفاده قرار گیادیاز مرداري ب هبهر

ت در یفعال یاست موضوع اصل يضرور یانتید صیت الزامات تولیو رعا یمنافع مل يمنظور حداکثرساز به .2
اي هـ  شرو يال درجا و اجرایس ییجا هش جابیق افزایبرداشت از طرب یش ضریافزا ینفت يقراردادها



  189                 ... هاي اقتصاد مقاومتی  مدل جدید قراردادهاي نفتی متناسب با سیاست طراحی

 

ـ ز عملین مشترك نیادیدر خصوص م عمر باال باشد. مهین با نیادیم ياد برداشت برایازد ات اکتشـاف،  ی
  رد.یصورت همزمان در دستور کار قرار گ هب برداشت بیبا حداکثر ضررداري ب هد و بهریتوسعه، تول

د یتول يبه مباد یبخش ت عرضه و تنوعیمدت امناست بلندیس يران در راستاینفت ام صنعت یموضوع تحر .3
مدت ورود نفت عـراق بـه بـازار     است کوتاهیو سننده ک فمصر يکشورها ينفت خام برا یژهو هب يانرژ
ر یمغا یران در بازار جهانینفت خام ا م و حسب مورد آزادشدن عرضۀین تحریاست. لذا برداشتن ا یجهان
ـ در م ینفتاي ه تشرک گرفتۀ صورتاي ه يگذار هیسرما يه اقتصادیبوده و توجا ه تاسین سیبا ا ن یادی
اي ه هوردحاصله از فرا ياست که صادرات و درآمدها ین در حالیا ازد.س یم نه را با چالش مواجهیهزپر
ـ اي هـ  مینه مشمول تحـر ین زمیفعال در ااي ه تو شرک یعیو گاز طب یمیو پتروش ینفت و  لمللـی ا نیب

 يبـاال بـرا   جـاد ارزش افـزودة  یت و ایگر از جذابید يسوموجود بر نفت خام نبوده و ازاي ه تیمحدود
  محصوالت برخوردار است. به بازار گستردة عرضۀ یو دسترس یگذاران خارج هیسرما

گر بـا  ید يسوو از لمللیا نیبزرگ باي ه هنندک فمصر يسواز ياتخاذ ت عرضۀیاست امنیت به سیبا عنا .4
 ين در راسـتا یژنو و همچن نامۀ ران در توافقینفت خام ا يمتعدد بر رواي ه تیتوجه به اعمال محدود

اقتصاد  یکلاي ه تاسی) س15) و (13نظام و بند ( یکلاي ه تاسی) س8) و (6( )،3( )،2( )،1بند ( ياجرا
و  یگـذاران خـارج   هیسـرما  يمنظـور جـذب حـداکثر    و به يمقام معظم رهبر يسواز یابالغ یمقاومت

 ةدست دارند و ورود به بـازار گسـترد   ناییپ به حضور در حوزة يل وافریبرتر که تما يصاحبان تکنولوژ
ردد در مـدل  گ یم شنهادی؛ پیمیو محصوالت پتروش ینفتاي ه هوردفرا لمللیا نیو بي ا هداران منطقیخر
ـ مع ةعنـوان عمـد   ي به نفت خام بهاز اتکا اوالً ینفت يد قراردادهایجد ـ  الزحمـه و  ار پرداخـت حـق  ی ا ی

کل یسـ اي ه هروگایو ن یمیپتروشاي ه عشگاه و مجتمیساخت پاال اًیه اجتناب نمود و ثانیبازگشت سرما
ـ گذاران در ا هیعنوان تعهدات سرما به یطیمح ستیت مالحظات زیبا رعا یبیترک گونـه از قراردادهـا    نی

دسـت، مشـارکت و    ناییپ در حوزة یتوان داخل يتجربه و توانمند واسطۀ هاست ب یهیگنجانده شود. بد
و  يانتقـال فنـاور   نـۀ یر بوده و زمیچشمگ یمانکاران خارجیدر کنار پ یو داخل یحضور بخش خصوص

و  1هیبازگشـت سـرما   يد گـردد مبنـا  ینکه قیا تاًیهم خواهد بود. نهافراري ت یاتینحو عمل به يتکنولوژ
ـ زان تولیهر م يازا ن بهیمبلغ مع ی،گذاران خارج هیسرما الزحمۀ پرداخت حق ـ اي هـ  هوردد فـرا ی و  ینفت

ـ د حاصل از فـروش و صـادرات ا  بوده و از محل عوای یمیمحصوالت پتروش ن دسـته از محصـوالت   ی
  مسترد خواهد شد.

                                                        
اي مشـابه نظـام مـالی     فتی که وزارت نفت آن را ارائه نموده اسـت، نظـام بازگشـت سـرمایه    در مدل جدید قراردادهاي ن .1

هـاي غیرمسـتقیم و    گـذاري، هزینـه   هاي مستقیم سـرمایه  اند از هزینه قراردادهاي بیع متقابل تدوین گردیده است که عبارت
موجـود در ایـن مـدل بازگشـت سـرمایه و       هاي تأمین مالی. از آنجا که بحث از نقاط ضعف و ابهامات عملی و نظري هزینه

عنوان بازگشت سرمایه  اي است، لذا در این پژوهش صرف نظر از نکتۀ مزبور به پیشنهاد نظام بهینه، خود نیازمند تعمق جداگانه
 اشاره رفته است.
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با نگاهی به  اییگرم تولید انرژي بادي و زمیناي ه هسامان مقایسۀ
  اصول اقتصاد مقاومتی

   *آبادي ، علیرضا عظیمی حسنمحمدرضا خیراندیش

  چکیده
تازگی مطرح و مورد پژوهش  ازجمله مباحثی هستند که به مباحث اقتصاد مقاومتی و تولید پایدار انرژي،

از طریـق بـاد و   لید انرژي اي توه هسامان ین پژوهش، مطالعه، بررسی و مقایسۀند. هدف از اا هقرار گرفت
پرسـش اصـلی ایـن     اشد.ب یسازگارتر با اصول اقتصاد مقاومتی م منظور انتخاب سامانۀ گرمایی به زمین

ا تطـابق بیشـتري بـا وضـعیت کنـونی اقتصـاد       هـ  هیک از این سامان پژوهش در این باب است که کدام
بـه   بررسی اسناديبزار آن اي و ارزیابی بوده و ا هصورت تحلیلی، مقایس هروش پژوهش ب مقاومتی دارد؟

جـو در شـبکه و مراجعـه بـه منـابع و مراجـع، بررسـی        و جست ي،ا هاز منابع کتابخان يردارب شیروش ف
 ایـران و...  ينـو اي هـ  يانـرژ  ي مرتبط ازجمله سازمان توسـعۀ اه نسازمااي ه لبروشورها و دستورالعم

چارچوب مفهومی پژوهش هر دو سامانه اشد. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظري و تعریف ب یم
ا هـ  هداد و مقایسـۀ ندي ب عمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت با جم ،اقتصادي 1از نقطه نظرات

هند با توجه به شرایط کنونی جهانی، استفاده و تمرکـز  د یحاصل شده است. نتایج نشان میري گ هنتیج
 اشـد، لـیکن رعایـت اصـول پدافنـد     ب یر مـ تـ  هو مقرون به صرفر ت هانرژي باد عاقالن ۀقوا بر روي سامان

پیشـنهاداتی بـراي    ارائـۀ  اشـد. ایـن پـژوهش بـا    ب یم سیسات الزمغیرعامل در طراحی و اجراي این تأ
  هد.د یم کار خود خاتمه تحقیقات آتی به

  ، اقتصاد مقاومتیاییگرم ار انرژي، انرژي باد، انرژي زمینتولید پاید: ها واژه کلید

  مقدمه   .1
  . بیان مسئله1.1

سوي استکبار جهانی بر علیه نظام جمهـوري اسـالمی ایـران    به تهدیدات و جنگ اقتصادي که از با توجه
ود ضرورت بکارگیري فرامین مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتی بـیش از پـیش   ش یاعمال م
دهی  ابالغی توسط فرمان اقتصاد مقاومتی،(انرژي) یکی از مصادیق بارز  مدیریت مصرف ردد.گ ینمایان م

                                                        
   گروه مهندسی و پدافند غیرعامل دانشکدة علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه امام حسین (ع)، *

Mr.kheirandish@chmail.ir, AlirezaAzimiArchi@chmail.ir 
1. vantage points 
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 ي نوین تولید انرژي، پایداري و ماندگاري آنان اسـت، اه شرواشد. مزیت اصلی تمامی ب یم معظم کل قوا
سازگارتر بـا اصـول    ا با یکدیگر و انتخاب گزینۀه هاین سامان کنون پژوهشی مستقل پیرامون مقایسۀاما تا

شده و اهمیت این موضوع در این پـژوهش دو   ه به موارد مطرحبا توجاقتصاد مقاومتی منتشر نشده است. 
ـ      تولید انرژياي ه هنوع از جدیدترین سامان ایـن   نـد. ا ه(برق) معرفی و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفت

اصـلی ایـن    مسـئلۀ گرمایی. در این پژوهش  اند از سامانۀ انرژي باد و سامانۀ انرژي زمین عبارتا ه هسامان
انداز ایـن   چشم ا تطابق بیشتري با وضعیت کنونی اقتصاد مقاومتی دارد؟ه هیک از این سامان داماست که ک

  ا در ایران چیست؟ ه هسامان

  . هدف پژوهش2.1
 ۀمنظـور انتخـاب سـامان    گرمایی بـه  تولید انرژي از طریق باد و زمین ايه هسامان ۀمطالعه، بررسی و مقایس

  سازگارتر با اصول اقتصاد مقاومتی.

  وهشروش پژ .3.1
از  يردارب شیبه روش ف بررسی اسناديابزار آن ي و ارزیابی بوده و ا هصورت تحلیلی، مقایس هروش پژوهش ب

اي هـ  لجو در شبکه و مراجعه به منابع و مراجع، بررسی بروشورها و دسـتورالعم و جست ي،ا همنابع کتابخان
اشد. در این پژوهش پس از بررسی ب یم ایران و... ينواي ه يانرژ ي مرتبط ازجمله سازمان توسعۀاه نسازما

اقتصادي مـورد تجزیـه و    1مبانی نظري و تعریف چارچوب مفهومی پژوهش هر دو سامانه از نقطه نظرات
  حاصل شده است. یري گ هنتیجا ه هداد ۀو مقایسندي ب عتحلیل قرار گرفته و در نهایت با جم

  چارچوب مفهومی پژوهش .2
  در گذر زماناقتصاد و فرهنگ مصرف انرژي  .1.2

هزار سـال قبـل) محـل زیسـت انسـان بـوده اسـت و آثـار         (یکصـد  سنگی سرزمین ایران از دوره پارینۀ
بررسی تـاریخ ایـن سـرزمین     ]1[ پس از آن یافت شده است.اي ه هنیز از حیات انسان در دوري ا هپیشرفت

اقلیمی شـدید در طـول زمـان باعـث شـده      اي ه تدودیآن است که نبود امکانات و وجود مح هندةد ننشا
اي خود تعـادل  ه یتالش نمایند که با تدبیر و مصرف بهینه، همواره بین نیازها و توانای است، این مردمان

کنار اینکـه   در ا و دیگر اجزاي معمارانه،ه هابداع گودال باغچ ابداع بادگیرها، ا،ه تابداع قنا را برقرار سازند.
 حاصل نیازهاي مادي و تفکر منطقی آنان نیز بوده اسـت.  اشد،ب یم هنري و لذت دنیوي آنانحاصل ذوق 

رو به فراموشـی  ا ه تتوجه به اصول و سن با افزایش ارتباط بین ایران و جهان غرب، اما در دوران قاجاریه،
                                                        
1. vantage points 
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ون و چـ  یب عی تقلیداین مردمان مد ایرانی بدون توجه به تاریخ و ریشۀ] در این زمان روشنفکران 2[ نهاد.
که حتی میرزا ملکم خان مدعی بود باید از انگشت پا تا فرق سـر چـون    نحوي به چرا از جهان غرب بودند،

ایــران را دچــار  جامعــۀ اهــ لســا] ایــن تشــکیک در روش زنــدگی در طــول ایــن 3[ اروپاییــان بشــویم!
این تغییرات  ول نموده است.فراوانی کرده است و مدل زندگی اینان را بارها دستخوش تحاي ه شکشمک
صـدور نفـت بـراي کسـب      ساز نیاز فناورانه و فرهنگی مردم ایران به جهان غرب و به پیوسـت آن، بستر

 يآور سرسـام  طور هب ریاخ دهۀ چند در يانرژ از طرفی مصرف درآمد و رفع نیازهاي اقتصادي کشور شد.
اي هـ  خچر افتادن گردش به شتریب و بوده ياقتصاد رشد نشانۀ طرف کیاز شین افزایا است. افتهی شیافزا

 متیق لیدل به گرید طرفاز شود. منجر می مختلف نقاط به عیصنا ياالهاک جاشدن هجاب آن یدرپ و صنعت

 آن از یاستفادة منطق و وییج هصرف یدرپ شورک در یخصوصنندگان ک فمصر و عیصاحبان صنا يانرژ ارزان

 یلک طور هب ،يانرژ متیق و خام نفت متیباالرفتن ق با هک بعد به1974 يها سال در يانرژ بحران در ند.ا هنبود
 عمـل ر ت کیستماتیس صورت هب آن مصرف در نفت بدون يشورهاک رد وک رییتغ یمک يانرژ مصرف روند

 يانـرژ  يجـا  هد بیجد ياه يانرژ ینیگزیجا جهت در يانرژ نندةک مصرف کممال لیدل نیبه هم .نمودند
 ند.ا هبرداشت گام موجوداي ه ياز انرژ بهتررداري ب هبهر و يانرژ مصرف در وییج هصرف و یلیفس

ـ تالیا سـوئد،  آلمـان،  ماننـد  ییشورهاکه ک است سال نیچند و شد مطرح مسئله نیا بیترت نیبد  ا،ی

 و شیگرما روش بهبود ،یحرارتاي ه قیعا بردنارک هب و يساز ساختمان امر در یخاص نیقوانو...  سیانگل
 االجرا الزم هکند ا هنمود نیتدو آن در يانرژ مصرف ردنک نهیجهت به در ساختمان یلک ساختار و شیسرما

ـ ا يریارگکب باند ا هشد موفق هک يطور است. به داشته دنبال هب یجالب جینتا موارد نیا ياجرا .اشدب یم  نی
 يانرژ مصرف ،1381 سال ترازنامۀ به توجه با .ندینما وییج هصرف يمصرف انرژ در% 30 حدود تا نیقوان
 وییج هصرف هک است. يانرژ مصرف لک درصد 40 حدود رانیا يتجار و یخانگاي ه نساختما بخش در

 ]4[ .بود خواهد یتوجه قابل اریبس رقم در آن% 30حدود 
 يجمهـور  دولـت  طـرف  از یاقدامات اساسـ  رانیا در يانرژ یۀور یب مصرف روند از يریجلوگ جهت

 دیجد يها ساختمان ساختار نترلک از اقدامات یکی .ردیبگ صورت یهمگان نیقوان صورت هب دیبا یاسالم
 .ردیبگ صورت باشد، مدنظر يانرژ مصرف اهشک آن در هک ینیمع طیشرا تحت دیبا هک اشدب یم یونکمس

سـوي  شـده از  تولیـد تعیـین  ۀ میانگین تولید نفت خام کشور در چارچوب رعایت سهمی 1387در سال 
درصـد   4/4میلیون بشکه در روز رسید. در این سال متوسط صادرات نفـت خـام ایـران بـا      9/3به  اوپک

شـدید ایـران بـه     ] وابسـتگی 1[ میلیـون بشـکه در روز رسـید.    4/2کاهش نسبت به سال قبل از آن بـه  
وابسـتگی   اقتصادي ایران را همـواره شـکننده نمـوده اسـت.    یزي ر هبرنام اعتماد نفتی، درآمدهاي غیرقابل

اي هـ  مدر این وضعیت با اعمـال تحـری   ود.ش یدرصد تخمین زده م 80دولت ایران به درآمد نفتی بیش از 
ات متعاقـب آن بـیش از   وجود وابسـتگی و تهدیـد   خصمانه علیه جمهوري اسالمی ایران در سالیان اخیر،

یران بر درآمدهاي ري اسالمی ان جمهومسئوال تأکیددر این شرایط شاهد  ن مشخص شد.پیش بر محققا
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برابر شـده   2سال گذشته  6نفتی ایران در درآمدهاي غیر سازمان آمار ایران، ه گفتۀیم که با هنفتی بودغیر
 اشـند، ب یمـ ذیر پ مدیگر با افزایش مصرف داخلی و توجه به این نکته که منابع نفتی اتما طرفز] ا5[ است.

متعـددي  اي هـ  شوهدر این بـاره پـژ   د توجه قرار گرفت.و ماندگار مورذیر پ داستفاده از منابع انرژي تجدی
براي مثال جهـانگیري   ند.ا هنتایج این تحقیقات بسته به نوع و فرایند تحقیق متنوع بود انجام گرفته است.
 که اگر فاصـلۀ ند ا هو آزمایشگاهی نتیجه گرفتي ا هرایانازي س لهشی با روش تحقیق مدوو همکاران در پژ

ـ  استفاده از انرژي باد مقرون بـه صـرفه   کیلومتر باشد، 95/2توربین باد بیش از  همچنـین اگـر    اشـد. ب یم
] آنان ایـن  6[ اشد.ب یر مت همتر بر ثانیه باشد استفاده از برق شهري مقرون به صرف 7/6سرعت باد کمتر از 

  ند.ا هشهر بهشهر برآورد کرد شرایط را براي

  مدل نجات نوانع هب. اقتصاد مقاومتی 2.2
ـ گرد مطـرح  1389 سـال  شهریور در رهبري معظم مقام با نانیارآفرک دارید در بار نخستین واژه نیا  در. دی

ـ ن بـراي  و معرفـی  نییارآفرک از مفهومی و معنا را »مقاومتی اقتصاد« انقالب معظم رهبر دار،ید نیهم  ازی
 را »جهـش  بـراي  شـور ک آمـادگی « و »دشمنان اقتصادي فشار« لیدل دو زین نییارآفرک به شورک اساسی
  ]7[ .نمودند معرفی

حمایت از تولیـد   .1 ند:ا هاصل بنیادین اقتصاد مقاومتی را بدین شرح مطرح کرد 6مقام معظم رهبري 
حرکـت   .5منابع و امکانات  حداکثري از زمان، ةاستفاد .4 مدیریت مصرف .3 مدیریت منابع ارزي .2ملی 

   براساس برنامه.

  
  مقاومتی اقتصاد ايه همشخص رینت ممه .1شکل 
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ـ « رماینـد: ف یم در مصرف نیز ایشان وییج هصرف در باب اهمیت مسئلۀ  اقتصـاد  در هـم  مسـئلۀ  کی
ـ با مصـرف . است مصرف تیریمد مقاومتى، ـ با چگونـه . شـود  تیریمـد  دی  گرفـت؟  را اسـراف  جلـوى  دی

. اسـت ه  هرسـان  ةعهـد  بـه  شتریب شیساز  گفرهن. است الزم هم عملى اقدام است، الزم هم سازى  گفرهن
 گـر ید اىهـ   هدسـتگا  هم دارد، تیمسئول همه از شیب و اول ۀدرج در مایس و صدا هم نه،یزم نیا در واقعاً

 م،یهسـت  اسـالمى  میمفـاه  بـه  منـد   هعالق مسلمانِ ملت کی ما. دینک سازى  گفرهن دیبا. دارند تیمسئول
ـ عمل بخـش ! میاسـراف  اهـل  مان  ىزندگ در متأسفانه ما و شده، منع اسراف اسالم در قدر نیا  هـم  اش  ىاتی

 دوسـتان  از بعضـى  هـم  حـاال  خوانـدم،  من شماها ىاه شگزار در. شود آغاز دیبا دولت خود از من نظر به
ـ ا خـوب،  اریبسـ  نـد؛ ک ىجـوی   هصرف خواهد یم و است ىجوی  هصرف درصدد دولت هک ردندک اظهار  الزم نی
ـ ریبگ نیبنـز  از شما. است بزرگى اریبس نندةک  فمصر کی خودش دولت. دیریبگ جدى را نیا است؛  تـا  دی
ـ نک ىجـوی   هصـرف  مصـرف،  ارکـ  در قتـاً یحق. اسـت  دولـت  بـزرگ،  ةنندک  فمصر کی گوناگون، لوسای . دی
  .است مهمى و الزم اریبس زیچ ى،جوی  هصرف

ـ  در شما، دستگاه در. دیبده تیاهم هم داخلى داتیتول مصرف به ـ جد ارکـ  اگـر  شـما،  ۀوزارتخان  دىی
 اسـت،  وزارتخانه ازین مورد هک اى  هروزمر اقالم نیهم اگر ود،ش یم دهیخر دىیجد زیچ اگر رد،یگ یم انجام

ـ ا خـود  د؛یباش داشته نیا بر اصرار باشد؛ داخل از اش  ههم دینک سعى ود،ش یم هیته ـ  ن،ی  لـى یخ قلـم  کی
 مصـرف  خـارجى  جـنس  وزارتخانه نیا در ندارد حق سک چیه دیبگوی و دینک ممنوع اصالً. ودش یم بزرگى

  ]8[. »ندک کمک واندت یم ها نیا من نظر به. ندک
 وییج هصرفن و مردم در باب سد خواستۀ مقام معظم رهبري از مسئوالر یم نظر بندي به در یک جمع

در این زمینه ازي س گانجام فرهن ابعاد برآورد کرد. در همۀ جانبه و همه وییج هصرف وانت یمدر مصرف را 
  اشد.ب یم کد ایشاننیز از دیگر مسائل مؤا ه نو سازماا ه هرساناي ه یو استفاده از توانای

 مکانیزم پیدایش باد و انواع کاربردهاي انرژي بادي .3.2

تمسـفر شـده و بـه همـین دلیـل هـوا       شدن هواي ا افتی خورشید توسط زمین، موجب گرمتشعشعات دری
هواي  ابد؛ بیشتر ازت یم شدت این گرمایش در استوا؛ جایی که خورشید عمود ند.ک یم سمت باال حرکت به

اشد؛ خواهد بود و هواي اطراف قطبـین نسـبت بـه    ب یم تابش خورشید تند اطراف قطبین؛ جایی که زاویۀ
تـر   هوا با افزایش دما کاهش پیدا کرده و بنابراین هـواي سـبک   دانسیتۀ .رددگ یهواي استوا کمتر گرم م

ردد. این عمل موجب افـت فشـار در ایـن ناحیـه     گ یم سمت باال حرکت کرده و در اطراف پخش به استوا
  سمت استوا جذب گردند. ردد هواي سرد از قطبین بهگ یم گردیده و موجب
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  نگارندگان) ازي:س ه(آماد زمین ةهوایی در سطح کر هاي عمدة جریان. 2شکل 

  

تر از هـواي روي   اي خشک سریعه نهواي روي سرزمی ابد،ت یهمچنین وقتی خورشید در طول روز م
روي آب جاي ر ت نو سنگیر ت کود. هواي گرم روي خشکی باال رفته و هواي خنش یگرم ما ه بو آا ه ادری
سـمت   آن معناست که روز از سمت دریا بهاین به  .ازدس ییند بادهاي محلی را مایرد که این فرگ یرا م آن

ود، جهـت  شـ  یتر از هواي روي آب خنک م از آنجا که هوا روي خشکی سریعزد. در شب، و یم ساحل باد
وجودآمـده از تـابش غیریکنواخـت خورشـید بـه       علت گرادیان فشار به بنابراین باد به .ودش یباد برعکس م
  ]8[ ید.آ یم وجود سطح زمین به

  

  
  گردش هوا در اثر اختالف فشار هوا بین دریا و خشکی در روز .3شکل 

  
  نگارندگان) ازي:س ه(آماد شمایی از ایجاد جریان باد محلی .4شکل 
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ـ  اهـ  هچـا امروزه از انرژي بادي جهت تولید الکتریسیته، پمپاژ آب از  کـردن غـالت،   آرد ا،هـ  هو رودخان
رایج از انرژي بـادي در   ةوان استفاده نمود. استفادت یم ها کوبیدن گندم، گرمایش خانه و مواردي نظیر این

  .وندش یم کار گرفته همنظور تولید الکتریسته ب بادي و بهاي ه نتوربی

 انرژي بادي ۀتاریخچ. 4.2
ـ    نوانع هبباد  مسیح، میالد از قبل سال 1000حداقل از   ةاولـین اسـتفاد   ده اسـت. شـ  یانـرژي شـناخته م

مهمـی در  تکنولوژي نقش بسیار هاي بادي است و این  شده از انرژي باد مربوط به کاربرد در قایق شناخته
کـار گرفتـه    کردن غالت و پمپاژ آب به هاي بادي براي آسیاب اولین آسیاب هاي بادي دارد. آسیاب ۀتوسع

 500-900ي اهـ  لساآن از نوع محور عمودي بوده که در طی  ةشد ترین مدل طراحی شده بودند و قدیمی
هاي بادي نیـز مربـوط بـه     نخستین مستندات مربوط به طراحی این آسیاب در ایران توسعه یافته است.م 

ها از جنس چوب و یا نی بوده که با تیرهـاي   هاي آن بادبان آن یا اصطالحاًاي ه هپر ]9[ اشد.ب یم ایرانیان
  دند مطابق شکل زیر:ش یم افقی به یک محور عمودي متصل

 

 
  نگارندگان) ازي:س ه(آماد هاي بادي آسیاب تشریح عملکرد. 5شکل 

  
کـه   طـوري  اشد. بـه ب یم هاي بادي آسیاب ةو بسیار ساد شدهمستندة اولین استفادنمودن غالت  آسیاب

در  هـاي آسـیاب بـادي معمـوالً     قسـمت  ۀده است. کلیش یم سنگ آسیاب به همان محور عمودي متصل
و ورودي ساختمان در جهت وزش باد فضاي بازي داشته تـا بـاد   ند ا هدش یم داخل یک ساختمان محصور

  ]10[ خل هدایت شود.بتواند به سمت دا
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  ])11(منبع:[ هاي بادي در ایران آسیاب .6شکل 

  
در جزایـر کـرت    .نمودن غالت و پمپاژ آب بوده استن کاربردهاي آسیاب بادي براي آرداولیدر چین 

صدها آسـیاب بـادي    ده است. در این جزیرهش یم براي پمپاژ آباز انرژي باد  يا هگسترد ةاستفاد اروپا نیز
ا هـ  يهلنـد  م 1390در اوایل سال  دام فعال هستند. ةب براي محصوالت کشاورزي و استفادبراي پمپاژ آ

یت شده بودند. برجی کـه  ؤمدیترانه ر يجدیدي را طراحی کردند که پیش از آن در سواحل دریااي ه جبر
غـالت،   ةذخیـر  ۀقـ جملـه طب اتی ازتشکیل شده بود که شامل طبقمختلف  ۀساختند از چند طبقا ه يهلند
بان بـوده   ن که محلی براي زندگی آسیاباییپ ۀسنگ آسیاب و طبق ۀبردن کاه، طبق مخصوص ازبین ۀطبق

صـورت دسـتی و بـا فشـاردادن      ایسـت بـه  ب یم هاي بادي طوري طراحی شده بودند که است. این آسیاب
  ]9[ رخیدند.چ یم سمت باد ها بوده به آناي ه هاهرمی که در پشت پر

      
  ])12([ غالت و... ادي در هلند با طبقات مخصوص ذخیرةباي ه جبر. 7شکل 
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بوده است،  امریکادر  1870فوالدي در سال اي ه ههاي بادي استفاده از پر ین رویداد در آسیابرت ممه
در  1970تـا   1850ي اه لسادند. بین ش یم شکل کارآمدتري ساخته تر و به فوالدي سبکاي ه هچراکه پر

نصـب گردیـد.    امریکـا خار و یـا کمتـر) تنهـا در    ب اسب 1بادي کوچک (در حدود  ۀمیلیون سامان 6حدود 
هـاي   آسیاب بوده است.ا ه هآب مورد نیاز آبیاري مزارع و خان ۀها براي پمپاژ آب براي تهی آن ۀاولی ةاستفاد

بادي براي تولید برق طراحـی گردیـد. ایـن    م اولین آسیاب  19کنون در اواخر قرن تا 1888بادي از سال 
اولین آسیاب  این .ساخته شد Charles F. Brushدر کلیولند اوهایو توسط  م 1888آسیاب بادي در سال 

داشـته اسـت. بـا وجـود      RPM 500و ژنراتور جریان مستقیم بـا   50:1بادي بوده که گیربکسی با نسبت 
یی در سرعت کم و اسـتحکام بـاالي   ها محدودیتولی  ،سال 20موفقیت نسبی این آسیاب بادي در مدت 

 متـري  17 روتـور  با کیلوواتی 12روتور براي تولید برق وجود داشت. میزان برق تولیدي این آسیاب بادي 
 از. اشدب یم ناچیز بسیار کیلوواتی 100 تا 70 ظرفیت و روتور قطر این با مدرن بادي هاي توربین مقابل در

 دوم جهـانی  جنـگ  پایـان  بـا  .شـدند  بـادي اي ه بآسیا جایگزین بادي هاي توربین نام که بود زمان این
ـ  نولـی قیمـت ارزا   ،کیلـوواتی در سرتاسـر دانمـارك رواج پیـدا کـرد      25بـادي  اي ه هسامان از استفاده ر ت
هاي بـادي از رونـق بیفتـد.     هاي بخاري باعث شد تا استفاده از این آسیاب هاي فسیلی در نیروگاه سوخت
ـ       توربیناولین  رفتنـد. ایـن   گ یهاي بادي کوچک براي تولید برق جریـان مسـتقیم مـورد اسـتفاده قـرار م
براي استفاده در مناطق روستایی  Jacobs Wind-electricو  Parris-Dunnها توسط دو شرکت  توربین
تفاده در رادیـو  ا بـراي اسـ  ه يمزارع و شارژ باتر اییبراي روشنا ه هاین سامان ۀدند. کاربرد اولیش یم ساخته

توسط مهندس فنالندي اختراع  savoniusهاي محور عمودي  توربین 1922فته است. در سال ر یکار م به
هاي بادي  ها پایین بوده است. توربین هاي آن ردند و راندمانک یم ها با نیروي درگ کار گردید. این توربین

 100کـه تـوربینی    طـوري  افتنـد. بـه  وسـعه ی در روسیه ت 1931بار در سال  نخستینبا ظرفیت بیشتر براي 
هزار کیلووات ساعت برق تولید نمود. پس  200سال در حدود  2کیلوواتی در سواحل دریاي خزر در طول 

 1970تـا   1935ي اه لسا، دانمارك، فرانسه، آلمان و انگلستان در طول امریکاهاي بادي در  از آن نیروگاه
 مگـاوات  1.25 ظرفیـت  به بادي توربین ترین بزرگاندازي شدند.  راههاي بادي در مقیاس بزرگ  با توربین

 بـه  رو فـوت  175 قطر با پره 2 با و افقی محور نوع از توربین این. گردید نصب ورمونت در 1941 سال در
 28 روي آن کنترل سامانۀ و بوده تن 16 وزن به و زنگ ضد فوالد جنس از آن روتور. بود شده ساخته باد
شکست و ا ه هصد ساعت کار مداوم یکی از پرتنها بعد از چند 1945ود. در سال نظیم شده بت دقیقه در دور

هاي مـدرن امـروزي بیشـتر از     . و اما توربیناست بوده آن فلز خوردگی و فرسودگی خاطر به فقط علت آن
اپیما طراحی گردیـده و  ها بسیار شبیه به بال هو این توربیناي ه هاشند. پرب یم نوع محور افقی و با سه پره

 آن مربـوط یري گ رها به ظرفیت توربین و محل قرا نند. میزان برق تولیدي آنک یاز نیروي لیفت استفاده م
اشند. با توجه بـه شـرایط وزش بـاد و میـزان     ب یم مگاوات 2.5تا  1هاي تجاري بین  اشد. اکثر توربینب یم

  نند.ک یم مینأخانه را ت 500 مورد نیاز تقریباًمگاواتی برق  1هاي  برق مصرفی خانوارها توربین
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  اقتصادي انرژي باد در ایراناي ه یبررس .3
  پتانسیل انرژي بادي در ایران. 1.3

مالحظـۀ دمـا در طـول روز     وهواي بیابانی با تغییـرات قابـل   داراي آب ایران نواحی شرقی و جنوب شرقی
اعتمـاد   ود، وجود اطالعات باد قابـل تولید برق استفاده نماست. براي اینکه بتوان از منابع باد موجود جهت 

در ایران با توجـه بـه    .در خصوص پتانسیل باد منطقۀ مورد نظر جهت احداث نیروگاه بادي ضروري است
اشد. یکـی  ب یم بادي فراهماي ه ناز توربیرداري ب هوجود مناطق بادخیز، بستر مناسبی جهت گسترش بهر

 ةاطلس بادي کشـور بـوده اسـت کـه پـروژ      ۀرژي بادي تهیان ۀشده در زمین نجامااي ه هین پروژرت ممهاز 
ملی در صنعت انرژي اي ه هعنوان یکی از پروژ ایران صورت گرفته و به يي نواه يانرژمذکور در سازمان 

ایسـتگاه و در   60اسـاس اطالعـات دریـافتی از    شـده و بر  طبق اطلس بادي تهیـه  .رددگ یم باد محسوب
ـ   ب یمـ  مگـاوات  60000هـا در حـدود    مختلف کشور، میزان ظرفیـت اسـمی سـایت   مناطق   ۀاشـد. بـر پای

 18000استحصال بادي کشور از لحاظ اقتصادي بـالغ بـر    گرفته، میزان انرژي قابل صورتاي ه یبین پیش
  ]10[ .ودش یم مگاوات تخمین زده

  

 
  ]10[ اطلس بادي ایران .8شکل 
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  1391هاي بادي نصب شده در ایران تا انتهاي سال  ظرفیت نیروگاه .1جدول 
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  . (USD/kW)2011یافته در سال  در کشورهاي توسعه خشکی بادي انرژياي ه هسامان برايذاري گ هسرمایاي ه ههزین .2جدول 
  خشکی 

  2450 -1700  (USD/kW) سرمایه گذارياي ه ههزین
  65-84  1توربین بادي (%) سهم هزینۀ
  9-14  اتصال به شبکه سهم هزینۀ
  4-16  ساخت و ساز(%) سهم هزینۀ
  4-10  دیگر(%)اي ه هسهم هزین

  ]، ویرایش توسط نگارندگان10[ منبع:
  

 
  نگارندگان) ازي:س هآماد ،]13[ .(منبع:انرژي بادي خشکیاي ه هبراي سامانذاري گ هسرمایاي ه ههزین مقایسۀ .9شکل 

 انرژي بادي در ایران و مزایاي انداز چشم .2.3

مزایـاي   وانت یمبنحویکه به سختی  استفاده از سامانه انرژي باد بصورت ترکیبی و چندگانه است، مزایاي
را ا ه هدر واقع پیچیدگی و درهم تنیدگی مزایاي استفاده از این سامان مختلف آنرا از یکدیگر تفکیک نمود.

با توجه به اهداف این پژوهش در دو بخش سوددهی اقتصادي بلند مدت و سـوددهی اقتصـادي    وانت یم
  نمود. ندي ب هکوتاه مدت دست

                                                        
باشد. هزینـۀ اتصـال بـه شـبکه      اندازي توربین می هاي توربین بادي شامل: تولید توربین، حمل و نقل و نصب و راه هزینه .1

باشد. هزینۀ ساخت و ساز عبارت است از: حمل و نقل و نصب توربین بادي و برج  ها می ها و ساختمان کشی، پست شامل: کابل
هـاي مراحـل صـدور     هاي توسعه و مهندسی، هزینه ها شامل: هزینه دیگر هزینه آن و ساخت و ساز فونداسیون توربین بادي.

  باشد. برداري می هاي کنترل و نظارت و کنترل و دیتا ها، سامانه نامه ها و اجازه مجوز، مشاوره
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 مدت . سوددهی اقتصادي کوتاه1.2.3
هـزار مگـاوات    در وزارت نیرو، نصب پـنج  کاهش حجم دولت و افزایش توان بخش خصوصی: .1.1.2.3

مگـاوات   4500گذاري شده است که از این میـزان   هدف ۀپنجم توسع ۀیروگاه تجدیدپذیر در قانون برنامن
ت در پنج سال آینده قریب به چهارهزار مگـاوات  وان گفت یباد در نظر گرفته شده است، م ۀراي توسعآن ب

] بررسی آمـار افـزایش ظرفیـت تولیـد بـاد در      14[ .بخش خصوصی وجود خواهد داشت ۀبازار براي توسع
  فزاید.ا یم اي مصرف ده کشور برتر در این حوزه بر اهمیت این موضوعسطح جهانی و نموداره

 

 
  ]14[ حسب گیگاوات.بر 2011تا  1996بادي در جهان از ظرفیت نهایی تولید قدرت  .10شکل 

  

 
  ]14[ کشور برتر جهان. 10ظرفیت نهایی تولید قدرت بادي در  .11شکل 

  
اي غیردولتـی اسـتوار   هـ  شآتی در افزایش نقش بخاي ه هسیاست کالن کشور ما در چشم انداز برنام

ـ شده است که از گـري دولـت اسـت. بـا      اي تصـدي هـ  تجمله فواید و مزایاي آن کاستن از حجم و فعالی
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اي فراوانـی بـراي بخـش    هـ  تاي بادي کـه جـذابی  ه هشدن بخش خصوصی در عرصه احداث نیروگا فعال
اي جدیـد  هـ  تا و فعالیه هابد و با شروع پروژی یمخصوصی دارد، توان مالی، فنی و مدیریتی کشور افزایش 

بخش خصوصی به کمک بخش دولتی آمده و کل کشور از این مشارکت سود خواهد برد. همچنین  عمالً
اولیـه در   ۀمین سـرمای أبنابراین ت ،باالیی نیاز دارند ۀاولی ۀاي بادي به سرمایه هباید توجه داشت که نیروگا

ا هـ  حدولتـی در اجـراي طـر   راي غیهـ  يذارگ هاستفاده از سرمای .استه نی آا از مشکالت اجرایه حاین طر
رین نوع ت يویژه انرژي بادي که تجار اي نو و بهه يانرژ ۀک شایانی به دولت خواهد کرد، چراکه توسعکم

اي ابالغی مقام معظـم رهبـري   ه تصراحت در اسناد و قوانین ملی باالدستی و سیاس است بهه ناز انواع آ
  .کالن در کشور شده استیري گ تشده است که البته دالیل مهمی باعث این جهتدوین 

ـ  ه همؤلفرین ت یبدون تردید یکی از اصل مین امنیت:. تأ2.1.2.3 ه اي امنیتی تمام کشورها دسترسـی ب
اي هـ  بانـرژي، اخـتالل و آسـی    ۀعرضـ  ۀوجودآمدن هر اشـکالی در سـامان   انرژي مورد نیاز است. البته به

. بـه همـین دلیـل کشـورها     اي اقتصادي و اجتماعی بر جاي خواهد گذاشته شرا در تمام بخ يا هدامنپر
شود تـا   . این رویکرد باعث میهندد یرین راهبردهاي خود قرار مت یبخشی به منابع انرژي را جزء اصل تنوع

. برسانندخود را به حداقل ممکن ذیري پ بو آسی کاهش دادهاز وابستگی به یک یا دو نوع انرژي کشورها 
ي اي تجدیدپـذیر، انـرژ  هـ  يجمله انـرژ حصول، از منابع انرژي در دسترس و قابل ۀاساس باید از کلی براین

و بـا ایجـاد تنـوع در منـابع انـرژي، پایـداري        کنند. عالوه بر ایـن مین أمصرفی مورد نیاز کشور خود را ت
  خود ببخشند.انرژي  ۀبیشتري به سامان

دانـش سـاخت   ازي سـ  یبـا بـوم   ی و کسب درآمـد ملـی:  لمللا ناعتبار بخشی بی ،صادرات. 3.1.2.3
این عمـل موجـب جـذب     نسبت به صادرات آنها اقدام نمود. وانت یمتجهیزات انرژي بادي و ساخت آنها 

هم اکنون بازار عمده این تجهیـزات   ردد.گ یم ی وکسب درآمد براي کشورلمللا ناعتبار بخشی بی سرمایه،
  اشد.  ب یم آلمان و هند اسپانیا، دانمارك، ،امریکا در اختیار کشورهاي چین،

 . سوددهی اقتصادي بلندمدت2.2.3

وم از مباحث مورد زایی و تحول اجتماعی در مناطق محر اشتغالزایی و تحول اجتماعی:  اشتغال. 1.2.2.3
 نقـاط بـادخیز ایـران در منـاطقی واقـع      اي نو در کشور است. از آنجا که غالبـاً ه يانرژ ۀتوجه براي توسع

در  اي بادي مستقیماًه هنیروگا ۀبنابراین توسع ،وندر یشمار م اجتماعی محروم به ۀکه از نظر توسع اشندب یم
 630 م 2010هـد تنهـا در سـال    د یشرایط اجتماعی این مناطق تحول ایجاد خواهد کرد. آمارها نشان مـ 

جدید بادي، در کشورهاي پیشرو و در حال  ةشد گاوات ظرفیت نصبگی 39ازاي  باد به ةهزار شغل در حوز
  توسعه ایجاد شده است.
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  ]14[تجهیزات انرژي باد  ةنندک دتولیاي ه تدرصد فروش نهایی شرک .12شکل 

  
کشورهایی که متعهد به کاهش انتشار گازهـاي  ة اگرچه ایران در زمر حفظ و بقاي محیط زیست: .2.2.2.3

وب، خود را متعهد بـه  اي مصه تاکنون براساس سیاس ولی از هم ،ودش یي هستند، محسوب نما هآالینده و گلخان
جملـه انـرژي بـادي را    لید انرژي از منابع تجدیدپذیر ازاند و تود یم محیط زیست زمین، اتمسفر و ةحفاظت از کر

بـادي بـا انـرژي بـرق تولیـدي از      طور کلی با جایگزینی هر یک درصد از انرژي برق  هد. بهد یقرار م تأکیدمورد 
  ]15[. ي کاستا هوان حدود سه درصد از انتشار گازهاي گلخانت یاي سوخت فسیلی مه هنیروگا

اي گسـترده،  هـ  هو حفـظ پایـداري شـبک   رداري ب هباتوجه به مشکالت بهرپدافند غیرعامل: . 3.2.2.3
شـده و ایـن یکـی از راهکارهـاي      کاسـته اي طوالنی ه هبرق از میزان اتکا به شبکة تولید پراکند ۀوسیل به

تقلیل  ۀواسط به بلکه ،ر نیستب گرفته در صنعت برق است. این کار نه تنها به لحاظ اقتصادي هزینه صورت
افزایش پایداري در شبکه،  تولید و ةشد همچنین کاهش نیاز به ظرفیت ذخیرهانتقال و توزیع و  ۀتلفات شبک

اي هـ  هي کاهش خواهد داد. بهترین نوع تولید پراکنده، نیروگاا همالحظ صورت قابل برق به ةشد تمام ۀهزین
بلکه به  ،گرمایی و خورشیدي است که نه تنها به لحاظ مکان تولید برق توده، زمین بادي، آبی کوچک، زیست

ین فعالیت نتقال نفت نیستند. ااي اه هگاز و یا شبک ۀند و نیازمند استفاده از شبکا هلحاظ منابع اولیه هم پراکند
ود. تحقق هدف مذکور بدین معناست که ش یعامل محسوب مین تدابیر پدافند غیررت ممهعنوان یکی از  به

ـ  يواند ضرورت یکشور از امکاناتی برخوردار خواهد شد که در صورت بروز حوادث و سوانح مختلف م رین ت
  .مین کندألی تاتکا به منابع و امکانات مح باصرفاً  اي مختلف راه شنیازهاي برق بخ

  انرژي بادي ةدر کشور در حوز هشد حاصلاي ه ي. توانمند3.3
اصلی توربین بادي برج، ناسـل و روتـور در داخـل کشـور از سـال       توانمندي داخلی در ساخت سه سامانۀ

اي هـ  هیکی از مجموعـ  نوانع هب% ارتقا پیدا نموده است. برج 68.1% به 28.2(سال پایه) تاکنون از  1383
 آمده اسـت و توانمنـدي اولیـۀ    ستد هبتوربین بادي، اولین بخشی است که توانمندي کامل در ساخت آن 

روتـور  بخشـی از توانمنـدي سـاخت     درصد در حال حاضر تبدیل گردیـده اسـت.  100درصد به  67آن از 
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ر داشته و اکتساب پره ارتباط دارد که تنها در اختیار چند کشور معدود دنیا قرا %) به مواد اولیۀ20(درحدود 
نمودن مواد فوق  شد. و لذا اقداماتی براي جایگزیناب ینم صرفه توانمندي توسط صنعت فوق مقرون بهاین 

  الذکر در حال انجام است. ي فوقها محدودیتبا مواد مشابه بدون 
ـ  ایی ه همجموعرین ت هقطعات داخل ناسل پیچید  کـه  طـوري  ههستند که در توربین بادي قرار دارنـد، ب

ي اهـ  شتـال ها وجود داشـته اسـت. امـا بـا      درصدي در داخل کشور براي ساخت آن 1.8توانمندي اولیه 
اکنون به مـرز   ي ایران، این توانمندي همي نواه يانرژگرفته توسط گروه صنعتی سدید و سازمان  صورت

 تور، سـامانۀ نمودن گیربکس، ژنرا همچنین اقدامات الزم در زمینۀ ساخت داخل درصد رسیده است. 7/35
  اشد.ب یم الکتریکی و کنترلی، سامانه هیدورلیک و مواد پره در حال انجام

  

  ]10[ شده به لحاظ فنی در داخل کشور حاصلاي ه يتوانمند .3جدول 

  عنوان تجهیزات
  وضعیت فعلی  1383توانمندي سال 

  ساخت خارج  ساخت داخل  ساخت خارج  ساخت داخل
Embedded cylinder ●  ●    

Tower- Bottom Section ●  ●    
Tower- Top Section ●  ●    

VMP Ground  ●  ●   
Bed frame  ●  ●   
Yaw Top ●  ●    

Yaw Finger(Front) ●  ●    
Yaw Finger(rear) ●  ●    

Cabin  ●  ●   
Main Shaft  ●  ●   

Housing  ●  ●   
Yaw Motor  ●   ●  

Yaw Gear box  ●  ●    
Shrink Disc  ●  ●    

Crane  ●    ●  
Cabin & Nose Cone Material  ●  ●    

Main Bearing Parts  ●  ●    
Gear box  ●  ●    
Gear Stay  ●  ●    
Generator  ●  ●    

VRCC  ●    ●  
Pitch System  ●    ●  

Hydraulic System  ●    ●  
Remain parts from veastas list  ●  ●    

Top Control (vmp Top)  ●  ●    
Nacelle parts ●   ●    

Electrical Parts  ●  ●    
Blade ●   ●    

Blade Material *  ●    ●  
Nose Cone ●   ●    

Hub ●   ●    
Hub Parts ●   ●    
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  گرمایی در ایران انرژي زمین .4
  گرمایی در ایران انرژي زمین ۀتاریخچ. 1.4

 گرمـایی  منبـع انـرژي زمـین   اي ه لشناسایی پتانسی نظورم هبي ا همطالعات گسترد 1354در ایران از سال 
در نواحی شمال و شمال غـرب ایـران در    ENELایتالیایی مشاور نمهندسا همکاري با نیرو وزارت توسط

این پژوهش مشخص نمـود کـه منـاطق     ۀمربع آغاز گردید. نتیجهزار کیلومتر 260به وسعت ي ا همحدود
مربـع جهـت انجـام مطالعـات     ر کیلومترهـزا  31مساحتی بـالغ بـر    سبالن، دماوند، خوي، ماکو و سهند با

اکتشاف، مشتمل بـر   ۀبرنام اشند. در همین راستاب یگرمایی مناسب م از انرژي زمینرداري ب هتکمیلی و بهر
تن مطالعات یاف با پایان 1361شد. در سال یزي ر هشناسی، ژئوفیزیک و ژئوشیمیایی برنام هاي زمین بررسی

شناسایی شده و در نتیجـه   شده، نواحی مستعد با دقت بیشتريذکراکتشاف مقدماتی در هریک از مناطق 
ـ     سبالن: نواحی مشکین ۀدر منطق ـ   ۀشـهر، سـرعین و بوشـلی، در منطق ـ   ۀدماونـد ناحی  ۀنونـال، در منطق

ي فاز اه تفعالیتر جهت تمرکز  کوچک ۀسهند پنج ناحی ۀچشمه و قطور و در منطق سیاه نواحی ،خويـ  ماکو
نمـودن مجـدد طـرح،     نسبتاً طـوالنی و بـا هـدف فعـال     ۀب شدند. پس از یک وقفاکتشاف تکمیلی انتخا

گرمـایی   زمین ۀبازنگري شد و منطق UNDP توسط کارشناسان 1369ي موجود مجدداً در سال اه شگزار
 ةمطالعات ذکرشد يپیرو .گردیدمطالعات اکتشافی معرفی  ۀاولین اولویت جهت ادام نوانع هبشهر  مشکین

سـرعین   ۀر شناسایی بیشتر پتانسیل در منطقـ منظو تزریقی، توصیفی به ،اکتشافیاي ه يانجام حفار ةپروژ
گرمایی نیز در همان سال آغـاز   ید که عملیات حفر اولین چاه زمینتعریف گرد 1381شهر در سال  مشکین

ـ  چاه اکتشـافی و ۀ مجموع سه حلق اتمام یافت که در 1383فاز اول این پروژه در سال  .شد چـاه   ۀدو حلق
چاه اکتشافی با موفقیـت انجـام گرفـت کـه      ۀحلق له حفر گردید و تست دوحلقه از سهتزریقی در این مرح

فـاز دوم   .گرمـایی بـود   ي زمیناه هچاکسب دانش فنی مربوط به حفر  ةستاورد این فاز از پروژدرین ت ممه
  آغاز گردید. 1384این پروژه در سال 

 گرمایی در ایران زمین ۀپتانسیل منابع و نقش. 2.4

 فشار .دهد مى نشان را کشور کالبد در نهفته عظیم نیروى تکتونیکى، مرزهاى در ایران قرارگیرى موقعیت
 شـده  ایران در وسیعىاي ه لشک تغییر باعث گرید سوياز هند اقیانوس صفحۀ و عربستان اى قاره صفحۀ

 .هسـتند  نیروهـا  ایـن  عظـیم  سـطحى  شـواهد  آن، رانـدگى  و زاگرس منطقۀاي ه ىخوردگ چین است که
 فعـال  بسـیار  سـاختارى،  زمین لحاظ از ایران گسترة که است شده باعث کمربند آتشفشانى در قرارگرفتن

اي هـ  هچشـم  و آتشفشـانى  هاى فعالیت وجود و باشدند م هبهر گرمایى زمین انرژى باالى پتانسیل از و بوده
  .است مدعى این بر گواه فراوان، گرم آب
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یی شناسـا  منطقـه  10 از بـیش  در شـده  انجام براساس مطالعات ایران در گرمایى زمین انرژى پتانسیل
آب گـرم و ظهورهـاي   اي هـ  هي تکتونیکی، میزان چشـم اه تفعالیاساس میزان این مناطق بر .است شده

 این1377 سال در شده مطالعات انجام براساس ند.ا هشناسایی شدناسی ش ناالرضی و سایر شواهد زمی سطح
  اشد.ب یم 4 و 3شرح جدول  به مناطق
  

  [منبع: نگارندگان] گرمایی زمیناي ه هپروژ مناطق و شهرهاي منتخب براي توسعۀ .4جدول 
  شهرهاي منتخب  منطقه
    بوشلی  سرعین  مشکین شهر  سبالن  سبالن
    بستک  الر  کازرون  بوشهر  بوشهر
        سیاه چشمه  ماکو  ماکو

        ناندل  دماوند  دماوند
        قطور  خوي  خوي
        بزمان  تفتان  تفتان
        فردوس  بیرجند  بیرجند
        هشترود  تکاب  تکاب
        بیابانک  خور  خور

        محالت  اصفهان  اصفهان
        میناب  بندرعباس  بندرعباس

          نایبند  نایبند
          سهند  سهند
          رامسر  رامسر

  
 احتمـالى  ذخـایر  داراى کـه  کشـورهایى  گروه در ایران جهانى، گرفتۀ صورت اىه ىندب هطبق براساس

 30بـراى دورة  ( نرىیو بـا ي ا هحظر لتبخیاي ه لسیک از استفاده با گرمایى زمین انرژى از برق تولید براى
 ت.مگاوات را داراس 200از  شیب تیبا ظرف ىیگرما نیبرق زم دیتول تیو قابل دارد ساله) قرار

نوع در منطقۀ  نیاز ا روگاهین نیشهر، نخست نیو در منطقۀ مشک رانیدر ا ىیگرما نیزم روگاهین احداث
 طـى یمح ستیبرق عارى از هرگونه آلودگى ز دیبه انرژى سبز با تول ابىیخواهد بود و امکان دست انهیخاورم

 واقع سبالن دامنۀ در شهرستان این کیلومتري 25 در شهر مشکین گرمایی زمین ند. نیروگاهک ىم را فراهم
ـ  يو احداث واحدها یدر احداث استخر پرورش ماه برق دیبر تول عالوه که است شده  نیو تـأم ي ا هگلخان

  .کاربرد خواهد داشت زیآب گرم منازل ن
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  ]13[ گرمایی (کیلو ژول) جدول پتانسیل سنجی انرژي زمین .5جدول 

  تعداد تقریبی  نام استان  ردیف
  آب گرماي ه هچشم

  تعداد مناطق
  گرمایی احتمالی زمین

  انرژي حرارتی
(Kj)  

  51.8× 1016  7  15  آذربایجان شرقی  1
  74×10 16  10  41  آذربایجان غربی  2
  44.4×10 16  6  50  اردبیل  3
  29.6×10 16  4  6  اصفهان  4
  7.4×10 16  1  2  ایالم  5
  22.2×10 16  3  3  بوشهر  6
  --   --   --   تهران  7
  7.4×10 16  1  1  چهارمحال و بختیاري  8
  7.4×10 16  1  1  خراسان جنوبی  9
  22.2×10 16  3  3  خراسان رضوي  10
  22.2×10 16  3  3  خراسان شمالی  11
  --   --   --   خوزستان  12
  22.2×10 16  3  3  زنجان  13
  7.4×10 16  1  1  سمنان  14
  37×10 16  5  10  سیستان و بلوچستان  15
  22.2×10 16  3  3  فارس  16
  29.6×10 16  4  4  قزوین  17
  --   --   --   قم  18
  --   --   --   کردستان  19
  59.2×10 16  8  9  کرمان  20
  14.8×10 16  2  2  کرمانشاه  21
  7.4×10 16  1  1  کهکیلویه و بویراحمد  22
  7.4×10 16  1  1  گلستان  23
  14.8×10 16  2  2  گیالن  24
  14.8×10 16  2  2  لرستان  25
  37×10 16  5  5  مازندران  26
  7.4×10 16  1  6  مرکزي  27
  103.6×10 16  14  16  هرمزگان  28
  --   --   --   همدان  29
  7.4×10 16  1  1  یزد  30
  --   --   --   البرز  31

  1.087×10 19  147  191  جمع
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  در ایران اییگرم ارتی زمینوضعیت پمپ حر .3.4
آغاز گردید کـه ایـن مطالعـات     1380از سال  اییگرم گسترده بر روي پمپ حرارتی زمین ۀدر ایران مطالع
 اییگرمـ  گردید. این دستگاه در سایت زمـین  اییگرم حرارتی زمینیک کولر گازي به پمپ منجر به تغییر 

 صورت افقی است، باعث شده تا میـزان  آن که به اندازي شده است و کویل زمینی شهر نصب و راه مشکین
ـ  در ایران پمپ حرارتی زمین % کاهش یابد.30 ةمصرف برق دستگاه مذکور با انداز در پـنج شـهر    اییگرم

برخـی از   5انـدازي شـده اسـت. جـدول      راي اقلیم مختلف هسـتند نصـب و راه  داکه  هواییو مختلف آب
  هد.د یشده در ایران را نشان م اي حرارتی نصبه پمشخصات پم

  
  ]10شده در ایران [ رتی نصبپمپ حرا 5اطالعات  .6 لجدو

مساحت تحت 
  )m2پوشش(

مصرف برق 
  )Wسرمایشی (

مصرف برق 
  مکان  نوع کویل  )Wگرمایشی (

  هرش نمشکی  افقی  -  -  24
  طالقان  عمودي  750  -  30
  رشت  افقی - عمودي  800  900  45
  اهواز  افقی  850  900  35
  عباسبندر  افقی  -  1300  45

  
و میـزان کـاهش میـزان     مختلـف اي ه رشده در شه حرارتی نصباي ه پمشخصات پم 6جدول در  

گـازي نشـان   اي ه راستفاده از کولجاي  گرمایی به حرارتی زمیناي ه پجایگزینی پم ۀوسیل مصرف برق به
  .داده شده است

  
 ]10[ پایلوتاي ه هحسب وات در پروژمیزان کاهش مصرف برق بر .7جدول 

ابعاد   نام سایت
  اطاق

توان مصرفی 
کولر گازي 

  (وات) معمولی

توان مصرفی پمپ 
حرارتی 

براي  گرمایی زمین
  (وات) سرمایش

 دماي اطاق
 (درجۀ

  سلسیوس)

 دماي محیط
 (درجۀ

  سلسیوس)

میزان کاهش 
 مصرف برق

  (وات)

  1300  40  25  1200  2500  3*7*5  اهواز
  1300  34  25  1200  2500  3*9*5  بندرعباس

  1500  35  22  1000  2500  4*9*5  رشت
  1500  33  15  1000  2500  4*6*5  ظالقان

  
 در تمامی این شهرها میزان مصرف برق پمپ حرارتی در حالت سرمایش در مقایسـه بـا یـک کـولر     

درصد کاهش داشته و نیز این دستگاه در حالت گرمایش در مقایسه بـا بخـاري برقـی     50-70گازي بین 
  درصد کاهش مصرف برق داشته است. 70-80بین 
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  گرمایی انرژي زمین ةحاصله در کشور در حوزاي ه يتوانمند. 4.4
ـ  هبهـر  ،اهـ  هچاشهر مراحل حفاري  گرمایی و ساخت نیروگاه مشکین میدان زمین ۀتوسع ةدر پروژ از رداري ب

بومی شده و توسط متخصصـان   هاي مربوط به تست در کشور کامالً ساخت دستگاه تست، ةدر دورا ه هچا
ـ  داخلی به انجام رسیده است. کنون گرمـایی تـا   حرارتـی زمـین  اي هـ  پاسـتفاده از پمـ   ۀهمچنین در زمین

  ]10[ .ایران بومی شده است % در کشورمان100صورت کامل و  زمینی بهاي ه لتکنولوژي نصب کوی

  گرمایی انرژي باد و انرژي زمیناي ه یتوانای مقایسۀ .5
 اساس اصول اقتصاد مقاومتیگرمایی بر نانرژي باد و زمی مقایسۀ .8جدول 

انرژي 
  اصول اقتصاد مقاومتی  اصل عنصر اقتصادي سازندة  انرژي باد  گرمایی زمین

 داخلیاي ه تتکیه بر ظرفی  علومازي س یبوم ** *
  ساخت تجهیزات در داخل ** *
  انجام پژوهشات و مطالعات پایه *** *

  آوري اطالعات بومی نایی جمعتوا *** **  رویکرد، همت و مدیریت جهادي
  مردمیاي ه تجلب مشارک * *
  وجود اراده و خواست ملی * *
  ملیاي ه شانجام پژوه * *

بنیان  اقتصاد دانش محوري، دانش
  آموزش نیروهاي متخصص ** * انسانینیروهاي 

  بومی ۀوجود مراکز پژوهش و توسع *** *
 ستیزي و امنیت اقتصاديفساد  کاهش حجم دولت ** *
  تقویت بخش خصوصی * *
 وییج هصرف اصالح الگوي مصرف،  آموزش عمومی مردمی ** *

  آموزشیاي ه تطراحی و اجراي سیاس * * زایداي ه هو پرهیز از هزین
 کاهش وابستگی به نفت  نفتازي س هذخیر ** **
  هدفمند از ذخایر فسیلی ةاستفاد * *
 امنیت اقالم راهبردي و اساسی  مین قطعات حساس در داخلتأ *** *
  محوري مردم  حفظ محیط زیست ** *

  زایی اشتغال ** ***
  عدالت محوري ایجاد تحرك،  توسعه و آبادانی کشور * *
  صادراتافزایش  * *

  مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا  پدافند غیرعامل * ***
  کاهش واردات ** *

  در سطح متوسط انجام شده است. :**  در سطح مقدماتی انجام شده است. *:
  منبع: نگارندگان  طور کامل انجام شده است. هب :***
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  یريگ هنتیج .6
خـوانی بـا اصـول اقتصـاد     گرمایی از نظـر هم  زمینتولید انرژي باد و اي ه هدر این پژوهش وضعیت سامان

د مشـخص شـد کـه    اساس این تحقیق و با تحلیل اطالعـات موجـو  ومتی مورد بررسی قرار گرفتند. برمقا
مین أانرژي باد نیاز به ت است. سامانۀ گرمایی وضعیت بهتري نسبت به انرژي زمین انرژي باد داراي سامانۀ

همچنین این سـامانه نیـاز بـه     انسان است.اي ه ییري خارج از توانایشرایطی چون جریان باد دارد که متغ
گرمایی  هد. سامانۀ انرژي زمیند یم را افزایش آناي ه هکشی و دیگر تدابیر انتقال نیرو دارد که هزین کابل

ایجـاد   نمـودن آن نیـاز بـه    داخـل کشـور برخـوردار اسـت و بالفعـل     کمتـري در  یـري  گ هاز اسـتعداد بهـر  
  اشد.ب یم طلب غربی اردات و ارتباط با کشورهاي منفعتبیشتري دارد که این مستلزم واي ه تساخزیر

ـ  هانرژي باد عاقالن ستفاده و تمرکز قوا بر روي سامانۀنتیجه آنکه با توجه به شرایط کنونی جهانی ا ر ت
حی و اجراي این ت امنیتی در طرااشد، لیکن استتار و رعایت نکاب یم از نظر اقتصادير ت هو مقرون به صرف

بکـارگیري اصـول پدافنـد     ةن بـر روي نحـو  گردد محققا نظر قرار گیرد. پیشنهاد میتأسیسات بایستی مد
  انرژي باد تحقیقاتی انجام دهند.اي ه هغیرعامل بر روي سامان

  منابع
علـم   ،تهـران  ،تهدیدات اقتصادي و اقتصـاد مقـاومتی   .)1392(سمیه پورعبدي جواد و سید هاشمی فشارکی،] 1[

    .آفرین
  .نشر هنر معماري قرن ،تهران ویرایش دوم، چاپ پنجم، ،معماري معاصر ایران .)1393( امیر بانی مسعود،] 2[
 .علم معمار ،تهران معماري معاصر ایران،ناسی ش کسب .)1393( وحید قبادیان،] 3[
 ووزارت نیـر  ،تهران حرارتی،اي ه مو مدیریت انرژي در سیست وییج هصرف )،1383( و همکاران ،امانی] 4[
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 یصادرات يها امخ  تتساب سهم بازار نفکو ا لمللیا نینفوذ به بازار ب
  ن به بازاریفوق سنگاي ه ماخ  تنف ق عرضۀیشور از طرک

  **نسب ي، زهرا ستار*یاصغر عرش یعل

  دهیکچ
ران و یـ صـنعت نفـت ا   یـژه و هبـ شـور  که یـ عل لمللـی ا نیبـ  ياهـ  میدر حال حاضر با توجه به وجود تحر

شـدن   يدر حال سـپر  يدشوار یاسیو س يط اقتصادیران، شرایا يها شدن سهم بازار نفت خاممحدود
ـ   یژهو هب، یاقتصاد مقاومت ياراکاي ه تاسیاقتصاد و اتخاذ سازي س ماست. لذا مقاو  لمللـی ا نیدر سـطح ب

 بـا  همگـام  تا شد تالش مقاله نیا دراشد. ب یي مار ضروریبس ي، امریمیتحراي ه هانکمبارزه با ت يبرا
اي هـ  ماخـ   تنفـ  يبـرا  تقاضا و عرضه موضوع ام،خ  تنف شیپاال در کیتکنولوژ تحوالت يصعود ریس

ـ ارز مـورد  نـده یآ در آن انـداز  چشم زین و يانرژ يتقاضا و عرضه یاصلاي ه بقط در ن،یسنگ فوق  یابی
 اهـ  هدیدگا در نظر دیتجد لزوم ام،خ  تنف بازار در نینو تحوالت ریس ازیري گ هبهر با عالوه هب. ردیگ قرار

 مـورد  نیسـنگ  فـوق اي هـ  ماخ  تنف یلمللا نیب بازار درمؤثر  عوامل از حیصح لیتحل و هیتجز منظور به
 یصـادرات  ردکـ یرو بـا  کشـور  ینفتـ  نیادیم از نیسنگفوق  امخ  تنف استحصال .است گرفته قرار بحث

 ریـ نظ ییشـورها که کن موضوع یت به ایبا عنا یصادرات يها امخ  تنف بازار دیجد سهم سبک منظور به
 قـدرت  لذا. اشندب یم رانیا رینظ نیفوق سنگاي ه ماخ  تنف فاقد قدرت عرضۀ تیوک و عراق عربستان،

 نـدارد.  وجود نینگس  قفو ياه ماخ  تنف انیمشتر يتقاضا به ییپاسخگو جهت شورهاک نیا ینیگزیجا
ـ  وانـد ت یمـ درجـه   20متر از ک APIن با یفوق سنگ يها لذا نفت خام جهـت نفـوذ در    يابـزار  نـوان ع هب

ن یفـوق سـنگ  اي هـ  منفت خـا  يشورها براکن یا یشیستم پاالیه سکن و هند باشد یر چینظ ییبازارها
 دیـ تول منظور به اه هپاالیشگا در يگاز عاناتیم و سبک امخ  تنف از استفادهن یاست. همچن شده یطراح

گـذار در  تأثیر يردهـا کیجمله روازذاري گ هیسرمااي ه هنیهز در وییج هصرف منظور به ینفتاي ه هفراورد
ران در بـازار نفـت و گـاز و    یـ گـاه ا ی، حفظ و گسترش جالمللا نیاقتصاد در سطح بازي س ممقاو يراستا

الن کـ  ياهـ  تسیاسـ از  يرویـ پ يدر راسـتا  یان در سطح جهـان ینه از تحوالت در حال جریبه استفادة
  است. یاقتصاد مقاومت

  یشیپاالاي ه ينولوژکت ،لمللیا نیباي ه رصادرات نفت خام، بازا :ها واژهدیلک

                                                        
  .arshi@nioc.ir -الملل و بازرگانی مشاور معاون وزیر در امور بین *

  .zsattarinasab@yahoo.com-مدرس تربیت دانشگاه انرژي اقتصاد ارشد کارشناس **
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  مقدمه
گسترش نفوذ در بـازار و   يران، برایا يها شدن بازار فروش نفت خامو محدودا ه میط تحریبا توجه به شرا

ش مورد یش از پیآن ب یجهان يتقاضا یدر صادرات نفت و بررس یابیه بازارکد الزم است یسب بازار جدک
ـ شده عل ظالمانۀ اعمالاي ه میتحر ینونکط یرد. در شرایتوجه قرار گ ـ ا يهـا  ه صـادرات نفـت خـام   ی ران، ی

ـ شـور پد ک يد و فروش نفـت خـام بـرا   یدر امر تول يادیالت زکمش نگـاه   رو بایـد  د آورده اسـت. از ایـن  ی
و نـوع   یشـ یسـتم پاال یدر س تغییـر نکنـد  نفت خـام و تحـوالت    يت عرضه و تقاضایهوشمندانه به وضع

ر عـراق،  یـ شـورها نظ کر یسااي ه مه نفت خاک. از آنجا داشتشور کت صادرات یدر وضع ،یمصرف كخورا
ـ ااي ه من سهم بازار نفت خایگزیجاا ه میران در اثر تحریااي ه من نفت خایگزیه جایعربستان و روس ران ی

ـ یامن يدهایـ ش تهدیشور و افزاک ياهش درآمدهاک یژهو هباز آن  یناش یمنف يامدهایده است، پیگرد ، یت
ـ مناسب نسبت به ا يردهاکیو اتخاذ رومؤثر  اقدامات شـدت   بـه  یاقتصـاد مقـاومت   ين مقولـه در راسـتا  ی

 جـزو  وانـد ت یمـ ب اسـت،  یش ضـر یآن افـزا  جـۀ یه نتک یصادراتاي ه ماست. سهم بازار نفت خاي ضرور
ـ کت مقابل در يداریپا يبرا یمقاومت اقتصاداي ه تاسیس به یابیدست در ور  شیپ یاساس اقدامات  ياهـ  هان

حفظ و  ،اقتصادازي س ممقاو یابیارز يبرا درنظرگرفته شاخصرین ت ممه ازجمله. باشد شده لیتحم یخارج
 بـه  یوابستگ اهشک اقتصاد يازس ممقاو يارهاکراه از یکی هک يا هگون به. است لمللیا نیگاه بیجا توسعۀ
ـ  و بـاره  نیا در ضعف نقاط یبررس جهی. در نتاست یصادراتاي ه مسهم بازار نفت خا يرتقاا و وادرات  ۀارائ

  .باشد راهگشا شاخص نیا تیتقو در واندت یم ،رؤثرد مکیرو
سـپس   ،ا پرداختـه شـده  یر آن در دنیزان ذخاین و مینفت خام فوق سنگ ین مقاله ابتدا به معرفیدر ا 
انـواع نفـت خـام     یران و روند صـادرات ین در اینفت خام فوق سنگ عرضۀ ینداز آتا مو چش ینونکت یوضع

 یکینولـوژ کن با توجه به تحوالت تینفت خام فوق سنگ يت تقاضایآورده شده است. در بخش سوم وضع
ـ یق ۀسـ ین در ادامـه، مقا یقرار گرفته است. همچن یش در جهان مورد بررسیگرفته در امر پاال صورت  یمت
الزم با توجـه   يریگ هجینت وندي ب عان جمیده است و در پاین مطرح گردیو فوق سنگ کسباي ه منفت خا
  گرفته، آورده شده است. انجاماي ه یبه بررس

  نینفت خام فوق سنگ .1
  سنگیناي ه ماخ  تندي نفب هانواع گرو. 1.1

ف یتعر یصور مختلف ها بکیو انجمن نفت امر ینفت ياه تشرکدگاه یسنگین از داي ه ماخ  تطور کلی نف به
اسـاس  ن بریفـوق سـنگ  اي هـ  ماخ  تنف يتحوالت عرضه و تقاضا یمنظور سهولت در بررس شده است. به

شـده  نـدي  ب هدسـت  C و B , A ن به سه گروهیام فوق سنگخ  تن گزارش نفی، در اTOTALت کنظر شر
  اشد.ب یم API<20فوق سنگین شامل اي ه ماخ  تمربوط به انواع نف B است، که در این میان، گروه
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  نیسنگ ياه ماخ  تانواع نفندي ب هدست. 1جدول  

  

  ام فوق سنگینخ  تنف ۀانداز عرض . چشم2.1
 نند.ک یم یط را دیتول ینزول روند و بوده خود عمر دوم مۀین در ینفت نیادیم جهان يشورهاک از ياریبس در
 در ریذخـا  نیا ازرداري ب هبهر با رابطه در یکینولوژکت ياه تپیشرف و ینفت نامتعارف منابع شفک واسطۀ هب

 ورود ارشناسـان، ک اعتقـاد  بـه  اسـت.  شـده  دهیدم جهان نفت صنعت البدک دري ا هتاز روح ر،یاخ ياه لسا
  .دینما برقرار را يدیجد ۀموازن و داده رییتغ را نفت یجهان بازار بر مکحا میواند پارادات یم دیجد گرانیباز

ـ کیافته توسـط شـر  آورده شـده اسـت، براسـاس گـزارش انتشـار      1که در نمـودار  طور همان   یت نفت
TOTAL نیـاز   درصد از انرژي مـورد  130"جهانی انرژي ام فوق سنگین در عرضۀخ  تنف " تحت عنوان

فوق سـنگین  اي ه ماخ  تام خواهد بود که در این میان سهم نفخ  ت، مربوط به نف2030در جهان در سال 
  اشد.ب یم درصد 7

  

  
  ]1[ 2030هاي فسیلی تا سال  روند افزایش تقاضا براي سوخت .1نمودار 

                                                        
1. "extra heavy oils in the world energy supply"- field trip canada, June 2012  
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 طـور  بـه ، 2025تـا   2010از سـال   NGLها و  خام  ، نرخ رشد تولید نفت2همچنین با توجه به نمودار شمارة 
هاي فوق سنگین طـی دوره مـورد اشـاره     خام  که میزان رشد تولید نفت گردد. درحالی ارزیابی می درصد 1 ساالنه

  هاي دیگر است. خام برابر بیشتر از رشد تولید نفت  6در سال، یعنی حدود  درصد 6 نیانگیم طور به
  

  
  ]1[انداز تولید نفت خام فوق سنگین  میلیون بشکه در روز  چشم .2نمودار 

  

  ام سنگین بر اساس انواع و ناحیهخ تمیزان ذخایر نف. 3.1
ام سـنگین  خ  تمیلیارد بشکه نف 4000بدان اشاره شده، از مجموع حدود  1ه در جدول کندي ب هطبق دست

% API<25 ،(41سـنگین، بـا   ـ  ام معمولیخ  ت(نف A% آن مربوط به گروه 9، حدود (Oil in place) درجا
اي هـ  ن(شـ  C) و نیمی از آن مربوط بـه گـروه   API<20ام فوق سنگین با خ  ت(نف Bآن مربوط به گروه 

  اشد.ب یم )API<12<7نفتی و قیر با 
درصـد از آن   44حـدود   ،ام سنگین درجـا خ  تمیلیارد بشکه نف 4000، از مجموع 3با توجه به نمودار 

 درصد آن در کشـور کانـادا   94ي شمالی واقع شده است که حدود امریکامیلیارد بشکه) در  1800(معادل 
ـ لیم 1300% آن (معادل 34ن، یام سنگخ  تمیلیارد بشکه نف 4000اشد. همچنین از مجموع حدود ب یم ارد ی

ام خ  تدرصد آن در کشور ونزوئال است. مابقی نف 95ي جنوبی واقع شده است که حدود امریکابشکه) در 
ام سـنگین  خـ   تدرصد ذخایر نف 7حدود  3فریقا واقع شده است. با توجه به نمودار ة آسیا و اسنگین در قار
 و Oil Sandsاي ه هپروژ توسعۀ براي حاضر حال هند در و ینخاورمیانه واقع شده است. چ دنیا در منطقۀ

 دنبـال  به نیز متحد االتیا ن پاالیشگرانیهمچن .هستند رقابت حال در ونزوئال، و کانادا سنگین فوق نفت
با  dilbit امخ  تفرستادن نف براي KEYSTONE XL لولۀ خط نام ام کانادا بهخ  تانتقال نف یۀتأیید اخذ

API=20 منطقۀ  بهIII PADD واقع در سواحل خلیج مکزیک هستند.  
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  ]1[توزیع ذخایر نفت خام فوق سنگین در دنیا  .3نمودار 

  ام فوق سنگین در ایرانخ  تکنونی و حداکثر تولید آتی نف . نگاهی به عرضۀ2
اغلـب بـا   ه کـ ه در روز است کهزار بش 295ران حدود ین در ایفوق سنگاي ه ماخ  تنف ید فعلیزان تولیم 
ن یفـوق سـنگ  اي ه ماخ  تنفصرفاً  ردد. در حال حاضرگ یدر مناطق اختالط م يدیتولاي ه ماخ  تگر نفید
ن دو نوع ید و صادرات ایوند. مقدار تولش یم فروخته یان خارجیه به مشترکران، سروش و نوروز هستند یا

ـ وزارت نفت، م ید به منابع داخلاشد. ضمن استناب یه در روز مکهزار بش 100متر از ک ام حدوداًخ  تنف زان ی
 10ن حدود یه اکد یه در روز) خواهد رسک(هزار بش 1155ن، به حدود یفوق سنگاي ه ماخ  تنف ةندید آیتول

  شور است.کدر  ینونک ین صادراتیفوق سنگاي ه ماخ  تد نفیبرابر تول

  رانین در اینفت خام فوق سنگ یروند صادرات. 1.2
رد. بـا  یذپ ین صورت مین و فوق سنگی، سنگکران در سه قالب نفت خام سبیدر اصادرات انواع نفت خام 

ده  یدر طـ  یل نفـت خـام صـادرات   کن از ی، روند سهم صادرات نفت خام فوق سنگ5و  4توجه به نمودار 
زان سـهم  یـ ل مکـ ن از یام فوق سـنگ خ  ته سهم صادرات نفکي ا هبوده است. به گون يصعود ریسال اخ
شور را شامل شده است. ک یام صادراتخ  تل نفکزان یدرصد از م 1تنها  2004ام در سال خ  تنف یصادرات

زان سهم ین میده است. همچنیرس 2013درصد در سال  12ن سهم به یساله ا روند ده کی یه طک یحالدر
ـ ن ده سـال از  یا یط یبیطور تقر ل صادرات نفت خام بهکن از یصادرات نفت خام سنگ  یرونـد ثـابت   کی

ـ  یطـ  کسـب  خام نفت صادرات سهم 5و  4ان با توجه به نمودار ین میبرخوردار بوده است. در ا ة دور کی
 2013در سـال   درصـد  34بـه   2004درصـد در سـال    43از  بـاً یتقر 2004-2013 ياه لسا یساله، ط ده
  افته است.یاهش ک
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  منابع داخلی وزارت نفت

  )2003-2014هاي ( در ایران طی سالشده هاي صادر نسبت انواع نفت خام .4نمودار 
  

  
  وزارت نفت یمنابع داخل

  )2003- 2014هاي ( شده در ایران طی سالهاي صادر وند نسبت انواع نفت خامر .5نمودار 

  نیام فوق سنگخ  تنف يتقاضا. 3
   یشیپاال يشده در الگوجادیرات اییانداز تغ . چشم1.3

شـورها در حـال انجـام    کتوسـط  ي ا هندیصورت فزا بهگیرانه  محیطی سخت ن و مقررات زیستیوضع قوان
ـ سـازمان در  ۀاساس مصـوب نشان داده شده است، بر 6 ه در نمودارک گونه است. همان ـ  يانوردی  لمللـی ا نیب
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(IMO)1  یشتکاستفاده از سوخت )(fuel oil 5/0بـه   2012% گوگرد در سـال  5/3با  یدر سطح جهان %
ـ (در ژهیمناطق وافت و در یاهش خواهد ک 2020در سال  ـ بالت يای ـ ، درکی ـ   يای انـال  کعـالوه   هشـمال ب

  افته است.یاهش ک 2015سال  ۀی% گوگرد در اول ژانو1/0به  2010% گوگرد در سال 1س) از یانگل
  

  
  ]2[  2005-2025هاي  در سال )IMO( یالملل بین دریانوردي سازمانروند الزامات . 6نمودار 

  
% درصد کـاهش  35کنون تا 1995از سال ) 2HSFO( سولفور باالوره با کتقاضاي جهانی براي نفت  

منظـور حفـظ منـافع     در سیسـتم پاالیشـی بـه   ي ا هاین امر موجب شده است تا تغییرات عمد 3یافته است.
ـ  شبـه محصـوالت بـا ارز    HSFOصورت پذیرد. براي تبدیل  ا،ه هاقتصادي پاالیشگا منظـور حفـظ    بـه ر ت

محیطـی نیـاز بـه     گیرانـه زیسـت   ا با توجه به مقـررات سـخت  ه اشگیپاالسودآوري و جلوگیري از تعطیلی 
رمیانـه افـزایش   چین، هند و خاو یژهو هب. در سراسر جهان اشدب یمن خصوص یدر ا یمیعظذاري گ هیسرما

ود تقاضاي جهانی براي سوخت ش یمینی ب شپی 4BPاشد. طبق گزارش ب یم سمت دیزل تقاضا از بنزین به
محیطی موجـود،   گیرانۀ زیست میلیون بشکه در روز افزایش یابد. الزامات سخت 10به  2035دیزل تا سال 

ش راندمان و کیفیـت محصـوالت   یمنظور افزا پاالیشی بهر ت هپیچیداي ه يدر تکنولوژذاري گ هلزوم سرمای
  ده است.یپاالیشی را موجب گرد

                                                        
1. international maritime organisation 
2. high-sulphur residual fuel oil 
3. "refinery configurations for maximizing middle distillates", arun arora and ujjAl 
mukherjee chevron lummus global,2011. 
4. bp energy outlook 2035 ,January 2014. 
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  ]3[ 2008- 2030هاي  تحوالت انتظاري در فرایندهاي پاالیشی بین سال .7نمودار 

  
ل نفـت  یتبد نۀیدر زم يا هدیدچار تحوالت عد 2030جهان تا سال  یشیپاال يود الگوش یم ینیب شیپ

ه در نمـودار  کـ  گونـه  شـود. همـان   coking یشیپاال يق استفاده از الگویل از طرین و گازوئیوره به بنزک
جهـت   coking یشـ یپاال ياستفاده از الگـو  يشگران برایپاال يزان تقاضایردد، مگ یمشاهده م 7ة شمار

ـ د هیـ ل در تولیـ ن و گازوئیوره به بنزکل نفت ین و تبدیفوق سنگاي ه ماخ تاستفاده از نف دروژن جهـت  ی
 شیافـزا  2008درصـد نسـبت بـه سـال      100به حـدود   2030تا سال  ینفتاي ه هاز فراورد یسولفورزدای

ـ نظایی ه هوردافر وره بهکل نفت یمنظور تبد طور به نیابد. همی یم زان اسـتفاده از  یـ ل میـ ن و گازوئیر بنـز ی
با توجـه بـه    یروند نزول یش و سپس طیدرصد افزا 50به حدود  2015از سال  HDSو  cokingستم یس

ه ک یحالابد. دری یم اهشکدرصد  40به حدود  2030در سال ا ه شکسوخت نفت LNG ینیگزیجا استفادة
 35حـدود   2030تـا سـال    DHCزان اسـتفاده از روش  یـ سوخت جت مل و یاز گازوئ ییجهت سولفورزدا

  ش خواهد داشت.یافزا 2008درصد نسبت به سال 

  coking یشیپاال يمجهز به الگواي ه هشگایت پاالیظرف. 2.3
ون یلیم 33ه حدود ک اشد.ب یم ه در روزکون بشیلیمشتر از نودیب 2009جهان در سال  یشگاهیت پاالیظرف
تـا   2000 یزمـان ة دور یاشـد. طـ  ب یم coking یشیپاال يل) مجهز به الگوکدرصد از  36ه در روز (کبش
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 coking يبـا الگـو   یشـ یت پاالیرشد ظرف ،نشان داده شده است 9 ةه در نمودار شمارک گونه همان 2009
  باشد. یم crakingي ت با الگویدو برابر رشد ظرف حدوداً

  

  
  ]4[  اساس انواع الگوهاي پاالیشیتوزیع ظرفیت پاالیشی بر .8نمودار 

  

  
  ]4[ ) 2000- 2009اساس انواع الگوهاي پاالیشی (تغییرات ظرفیت پاالیشی بر .9نمودار 

  
 2000-2009 ياهـ  لسـا  یطـ  cokingسـتم  یمجهز به س ياه هپاالیشگات یش ظرفیاز مجموع افزا

  )10(نمودار  ن است.یشور چکه در روز) مربوط به کون بشیلیم 2حدود (درصد  35ش از یب
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ـ ، نزد2009-2012اي هـ  لسـا  ی، طEIAاساس اطالعات برگرفته از ن بریهمچن ـ لیمبـه دو  کی ون ی
ن مهـم  یاده است. یدر هند اضافه گرد cokingستم یمجهز به س ياه هپاالیشگات یبه ظرف  ه در روزکبش
 ةان عمـد ین (مشـتر یهنـد و چـ   یژهو هبا ین در آسیسنگام فوق خ  تنف يتقاضا يت باالیظرف هندةد ننشا
  . اشدب یم ران)یا یصادرات ياه ماخ  تنف
  

  
   coking )2009 -2000( ]4[1اساس الگوي اي افزایش ظرفیت پاالیشی بر نطقهتوزیع م .10نمودار 

  
و از بـوده   coking یشـ یپاال يمتحد مجهز به الگـو  االتیا ياه هپاالیشگا % از44ر است کان ذیشا 

ـ  اسـتفاده  Mayaن یام فوق سـنگ خ  تر نفین نظیفوق سنگاي ه ماخ  تنف ننـد. براسـاس اطالعـات    ک یم
ل در یـ ن و گازوئیوره بـه بنـز  کل نفت یل تبدیدل هب 12/3/2012مورخ  oil and gas ۀیشده در نشرمنتشر

 سـود نهـایی   ۀسـ یمقا رددگـ  یمـ  مشاهده 11ه در نمودار ک گونه ا همانکیدر امر coking یشیپاال يالگو
 یشـ یپاال يالگو با مقایسه در API=19با  MAYA ام فوق سنگینخ  تبا استفاده از نف coking سیستم

cracking ام برنت با خ  تش نفیجهت پاالAPI=38   2009-20011، 2000-2008در سه مقطع زمـانی 
 اشـد. ب یمـ  هکبشـ دالر در هـر   4ه و کدالر در هـر بشـ   3 ه،کدالر در هر بشـ  6ب یترت هب 2012-2022و 
شده جهـت   انجامذاري گ هیسرما ين با توجه به حجم باالیفوق سنگاي ه ماخ  تش نفیگر پاالید عبارت به

                                                        
دسترسـی   روزتـرین اطالعـات قابـل    به PIRA ENERGY GROUPشایان ذکر است اطالعات برگرفته از سایت  .1

  باشد. موجود در حال حاضر می
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 يبـرا  يل سـود بـاالتر  یـ ن و گازوئیوره بـه بنـز  کل نفت یجهت تبد coking یشیپاال ياستفاده از الگو
ن یفوق سـنگ اي ه ماخ  تنف يبراش تقاضا یافزا نۀیداشته و زم کسباي ه ماخ  تشگران نسبت به نفیپاال
  د.ماین یم، فراهم کسباي ه ماخ  تمت نفینسبت به قا ه ماخ  تن نوع نفیمت ایبودن قرت نپاییل یدل هرا ب

ـ  اهـ  هپاالیشـگا  وجود نداشته و عمـدتاً  coking یشیپاال يران، الگویدر ا   کسـب اي هـ  ماخـ   تاز نف
ـ شـور از طر کاي هـ  هشـگا یپاال كاز خـورا  یند. فقط بخشیمان یاستفاده م كخورا نوانع هب ـ ی ام خـ   تق نف

ام مـورد  خـ   تنف كل خوراکنسبت به  کسب ياه ماخ  تزان استفاده از نفیود. مش یم نیمران تأین ایسنگ
  اشد. ب ی% م80شور حدودکاي ه هشگایاستفاده در پاال

  

  
 الگوي با سهیمقا در MAYA نیسنگ فوق خام  نفت از استفاده با coking ستمیس یینها سود ۀمقایس .11 نمودار 

  ]BRENT  ]5با استفاده از نفت خام سبک  cracking پاالیشی

  نیام فوق سنگخ  تمت نفیق. 4
 مت در دنیا مـورد اسـتفاده  یق یاصلاي ه صاز شاخ یکیعنوان  ام برنت (سبک و شیرین)، بهخ  تقیمت نف

  تنفـ اي هـ  تان قیمـ ینزدیک م رابطۀ هندةد ننشاام برنت در گذشته، خ  تنفاي ه تاشد. بررسی قیمب یم
  آن در طول زمان است.رداري ب هاستخراج و بهر ياه ههزین ام وخ

عظـیم در منـاطق کلیـدي تولیـد     اي ه يگذار آینده عامل مهمی جهت جذب سرمایه ز درینا ه تقیم 
فـوق  اي هـ  ماخـ   تنفرداري ب هطور مثال، در رابطه با استخراج و بهر ن خواهند بود. بهینگس  قام فوخ  تنف
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عنوان عاملی مهم براي حفظ جریان مستمر  ام بهخ  تنف يباالاي ه تنفتی کانادا، قیماي ه نن از شیسنگ
  رد. کدر این منطقه عمل خواهد ذاري گ هگسترش سرمای

منظـور   یزشـی بـراي ارتقـاي کـارایی مصـرف بـه      همانند عامل انگا ه تقیم ،IHSاي ه یطبق بررس 
ینـی  ب شپـی متعارف، در یک سطح مناسب، باقی مانده و یدار منابع انرژي متعارف و غیرپا ۀحمایت از توسع

کافی بـاال   اندازة شده به ینیب شپیاي ه همنظور جبران هزین سطح خود بهرین ت نود قیمت حتی در پاییش یم
  نده وجود دارد.یفوق سنگین در آاي ه ماخ  تنف د و عرضۀیتول باشد. لذا انتظار ادامۀ توسعۀ

امریکـا و نیـز بـر    اي ه ماخ  تفوق سنگین در شمال امریکا بر قیمت نفاي ه ماخ  تنف افزایش عرضۀ 
ام در شمال امریکـا  خ  تنف تأثیرگذار بوده و افزایش عرضۀ نفت لمللیا نیدر بازار با ه ماخ  تگر نفیمت دیق

تـوجهی از   ته میزان قابـل خواهد بود. در گذش آتیاي ه لام در دنیا در ساخ  تنفاي ه تموجب کاهش قیم
رفـت.  گ یمـ  ي امریکـا مـورد اسـتفاده قـرار    اه هپاالیشگادر  امریکاسبک و شیرین وارداتی اي ه ماخ  تنف
 Hydrulic Fracturing به روش (Shale Oil) کن و سبیریشاي ه ماخ  تنف دیش تولیه با افزاک یحالدر

ـ یاز ل ه قـبالً ک کن و سبیریشاي ه ماخ  تد واردات نفیاهش شدکموجب Horizontal Drilling  و  ، یب
  د، شده است.یردگ یوارد م اکیه و آنگوال به امریجریر، نیالجزا
به  1976ا، از سال کیدر امر (Gross Root refinery)د یجداي ه هشگایر است احداث پاالکان ذیشا 

ه همـراه بـا   کـ  (condensate) يعانات گـاز ید میش تولیل افزایدل هب راًیاخ یول ،ده استیبعد متوقف گرد
ـ  shale Gasد یش تولیافزا ـ ، موجـب گرد اشـد ب یم نـون در  کا credit Suisseاسـاس گـزارش   ده تـا بر ی

ه در روز، در مراحل مختلف احداث و توسعه قـرار  کهزار بش 900ش از یت بیپروژه با ظرف 20حدود امریکا
ه ک (conversion)ل یتبد يو بدون داشتن واحدها یولکمول يبا جداسازصرفاً  اه هپاالیشگان یا ند.ا هگرفت

ـ شـگاه از ا ین پاالیاست. اول يندازا هند در حال راا معروف condensate splitterنام  هب الـت  ین نـوع در ا ی
ـ ا بـا ظرف کـ یدر امری شمال يوتاکدا شـده اسـت.    ينـداز ا هرا 2013ه در روز، در سـال  کهـزار بشـ   20ت ی

حدود ي ا هیبا سرما BPتوسط  Houston یکیه در روز در نزدکزار بشه 100ت یبا ظرف يگریشگاه دیپاال
   1است. يندازا هدر حال را condensate splitterون دالر به روش یلیم 360
 condensate ةسفانه هنـوز از روش سـاد  ، متأيعانات گازیم متنابهیر ید مقادیغم تولر یران علیدر ا 

splitter ودش یمل و سوخت جت استفاده نین، گازوئیر بنزینظ يارزشمنداي ه هوردد فرایمنظور تول به.  

  نیسنگاي ه ماخ  تبا نف کسباي ه ماخ  تنف یمتیقاي ه تتفاو. 1.4
ـ زکم Mayaر ین نظیفوق سنگاي ه ماخ  تنفاي ه تمیان اختالف قیم يدیار شدینوسانات بس یلکور ط هب و  کی

ـ ، ا12 ود. با توجه به نمودارش یم مشاهده (LLS) امریکاانا در یزیو ترش لوئ کام سبخ  تنف مـت  ین اخـتالف ق ی
                                                        

 .2014ژوئن  24خ ،  مورwall street journal. نشریۀ 1
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ـ  کدالر در هر بش 7اشد از ب یم نیام فوق سنگخ  تمت نفیه به ضرر قک ه در کدالر در هـر بشـ   17ش از یه بـه ب
ـ  نمـوده اسـت،  ه بازگشـت  کدالر در هر بش 7به  2009در سال  ینزول يده و سپس با روندیرس 2007سال   یول

ود در شـ  یمـ ینـی  ب شپـی افته و یش یافزا ا مجدداًیام در دنخ  تنفاي ه تمیش قیل افزایدل هن اختالف بیسپس ا
ـ     خ  تنف ل کاهش عرضۀیدل هنده بیآاي ه لسا ام فـوق  خـ   تام فوق سـنگین در مکزیـک، افـزایش تقاضـاي نف

  داشته باشد.   یام سبک روند نزولخ  تسنگین در ایاالت متحد و افزایش دسترسی به نف
اي هـ  هام فوق سنگین کانادا با افزایش تولید و تکمیل پروژخ  تبه بعد، دسترسی به نف 2015از سال  

منظور  ام فوق سنگین برزیل و ونزوئال بهخ  تنف ن، عرضۀمتعدد خط لوله افزایش خواهد یافت. در این زما
ان داده شـده  نش 12ه در نمودار ک گونه ام مکزیک افزایش خواهد یافت. همانخ  تنف ۀجبران کاهش عرض

ـ     2014فوق سنگین از سال اي ه ماخ  تنفر ت هگسترد است، عرضۀ ام فـوق  خـ   تبه بعـد، تفـاوت بـین نف
  دالر در هر بشکه خواهد رساند. 15به  يروند صعود کی یط 2022سنگین و سبک را تا افق سال 

  

  
  ]5[  (دالر در هر بشکه) Brentنفت خام سبک  با MAYA نیسنگ فوق خام  نفتتفاضل قیمت  .12نمودار 

  یريگ هجینت
 ستمیس به مجهز ياه هپاالیشگا تیظرف شیافزا و ایدن امخ  تنف شیپاال صنعت درذاري گ هیسرما شیافزا

coking )يبـرا  تقاضا شیافزا ،)نیچ و هند يشورهاک در یژهو هب ایدن در روز در هکبش ونیلیم 35 از شیب 
ـ  و عرضـۀ عمـدة   یل وجود بازار رقـابت یدل گر بهید ازطرف .دارد دنبال به را نیسنگ فوقاي ه ماخ  تنف   تنف
سهم  یابین، بازیر هند و چینظ ییشورهاکونزوئال با توجه به بعد مسافت با  يسون ازیفوق سنگاي ه ماخ

نـه  ین گزیظالمانه صورت گرفته، بهتـر  ياه متحری یه طکران یا یصادراتاي ه ماخ  تنف رفتۀ بازار ازدست
  تنفـ  يشتر برایسب سهم بازار بکجهت  لمللیا نین به بازار بیفوق سنگاي ه ماخ  تنف ران، عرضۀیا يبرا
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ت یوکر عربستان، عراق و ینظ ییشورهاکگر ید خواهد بود. ازطرف یران در بازار جهانیا یصادراتاي ه ماخ
ـ نظ نیفـوق سـنگ   ياه ماخ  تنف ۀن بوده و فاقد قدرت عرضیو سنگ کسباي ه ماخ  تنف يدارا ـ ر ای ران ی

ـ یمشتر يبه تقاضا ییشورها جهت پاسخگوکن یا ینیگزیاشند. لذا قدرت جاب یم   قفـو  ياهـ  ماخـ   تان نف
  تنف ریران نظی) اconventional( یسنتاي ه ماخ  تو فروش نف یابیه بازارک یحالن وجود نداشته درینگس
ـ   اه نمت آیبودن ق ل گرانیدل هران بیا ین صادراتیو سنگ کسباي ه ماخ   قفـو اي هـ  ماخـ   تنسبت بـه نف
 کسـب اي ه تد نفین خریهند و چ يشورهاکر ینظ یدارانینون خرکاشد. اب یل فروش مکن دچار مشینگس

  ند.یمان یم ن سروش و نوروزیفوق سنگ ياه ماخ  تنف ۀران را منوط به عرضین ایو سنگ
ـ د بیسآ شدت بها ه میتحر اثر در خام نفت صادرات هک آنجا ازد، یه اشاره گردکطور همان   اسـت،  دهی

 اقدامات ،یتیامن يدهایتهد شیافزا و شورک يدرآمدها اهشک یژهو هب آن از یناش یمنف يامدهایپ لیدل هب
 و است يضرور شدت به یمقاومت اقتصاد يراستا در مقوله نیا به نسبت مناسب يردهاکیرو اتخاذ ومؤثر 

 .برخوردار است کیاستراتژ یتیاز اهم یمل تیامن بیضر شیافزا رت ممه همه از و یصادرات درآمد شیافزا
 ین صادراتیفوق سنگاي ه ماخ  تنف ش عرضۀیمنظور افزا به ین صادراتیو سنگ کسب ياه ماخ  تنقش نف

  اجراست:  ر قابلیز نۀیق دو گزیبه بازار از طر
 يه داراکـ ن یفوق سـنگ اي ه ماخ  تمناسب با نف یشدن به نسبت حجم با مخلوط کسباي ه ماخ  تنف. 1

API<15 ن با یفوق سنگاي ه ماخ  تد نفیاشند و تولب یمAPI<20<18. 
ا هـ  نل آیـ ن و گازوئیبودن سهم بنـز ل باالیدل هشور بکدر داخل  يعانات گازیو م کسباي ه ماخ  تورش نف. فرا2

ـ ب یم ورهکدرصد نفت  65 يه حداقل داراکن یفوق سنگاي ه ماخ  تنسبت به نف توجـه بـه   ن بـا  یاشند. همچن
  نیفوق سنگاي ه ماخ  تش نفیجهت پاالذاري گ هیسه با سرمایمتر در مقاکذاري گ هیزان سرمایم

  یاستیساي ه هیتوص
سـب سـهم بـازار    کمنظـور   بـه  یرد صـادرات کیام سنگین از میادین نفتی کشور با روخ  تاستحصال نف. 1

  .لمللیا نیما در بازار ب يسه با ربایشتر در مقایب یصادرات
تـر   کنفتـی سـب  اي ه هجهت تولید فراورد به اه هپاالیشگادر  يعانات گازیام سبک و مخ  تاستفاده از نف. 2

 .يگذار هیسرمااي ه هنیدر هز وییج هصرفمنظور  به
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  اي انرژي در اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن در رشد اقتصاديه لنقش حام
  **دب نمحمدرضا ارسال ،*ادر یشاهین وهاب

  چکیده  
ـ     ی، اسـتفاده از نیـروي کـار و سـرمایۀ    اقتصاد مقاومتی اقتصادي است مولد که توجه بـه تولیـدات داخل

ند. انرژي، نیـاز صـنعت اسـت.    ا یاي اقتصاد مقاومته هین مؤلفرت ممهمحور  دانایی داخلی، اتکا بر اقتصاد
هـاي   اشـد، مصـرف حامـل   ب یهاي انرژي مستلزم الگوي مصرف مناسب مـ  حامل ۀداشتن مصرف بهین

 بررسـی شـده اسـت و نتیجـۀ     1392تا  1354ي اه لساانرژي داراي تأثیر بر رشد اقتصادي بوده که در 
یزي مناسبی در ایـن زمینـه   ر هیم برناما هشده نتوانستي یاداه لسان بوده است که در حاصله حاکی از ای

وان بـا اقـداماتی   تـ  یمـ  .ي مذکور شده اسـت اه لساداشته باشیم که موجب رشد اقتصادي نامتوازن در 
هـاي   فروشی و رعایت الگوي مصـرف حامـل    مزیربنایی مثل ساخت کارخانجات مادر و جلوگیري از خا

تغال هایی در جهت کاهش هدررفت انرژي بـه تولیـد بیشـتر رسـید و اشـ      استفاده از تکنولوژي انرژي و
   یافت.و نهایتاً به رشد اقتصادي متوازن و پایدار دست  داشتهمراه  بیشتر را به

    مقدمه
اتکا داخلی، ۀ اقتصاد مقاومتی اقتصادي است مولد، توجه به تولیدات داخلی، استفاده از نیروي کار و سرمای

اي هـ  هرین مؤلفت ممحور، توجه خاص به تولید کاالهاي اساسی و محصوالت زیربنایی، مه دانایی بر اقتصاد
معطـوف   اي تجاري به کشورهاي همسـایۀ ه تیري سیاسگ تند. در اقتصاد مقاومتی، جها یاقتصاد مقاومت
سوي مصـرف   کت بهریم؛ اصالح الگوي مصرف و حرگن یاي اقتصادي همچون جهاد مه تاست؛ به فعالی

ت از تغییر الگـوي مصـرف و   ود. وقتی صحبش یبهینه مدنظر است و توجه زیادي به تحقیقات کاربردي م
ید، ناخودآگاه بحث جایگاه آ یسمت مصرف بهینه یا حمایت از سرمایه و کارگر داخلی به میان م حرکت به

. نقش مردم در اقتصـاد مقـاومتی،   ندک یاي آن به ذهن خطور مه تو نقش دولت در اقتصاد و میزان دخال
نه نقش جـایگزین را   نقش اساسی و محوري است و باید قبول کرد که دولت در این میان، نقش مکمل و

اي انـرژي نقـش   ه لوانند با مدیریت اقتصاد خانواده خود در بحث حامت یسد مردم مر ینظر م بازي کند. به
  اشد.  ب ی، نیازمند تالش زیادي از طرف دولت ممهمی را در این موضوع ایفا کنند. لیکن این مهم
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قبل از جنـگ   ةاي انرژي نگاهی اجمالی داشته باشیم؛ باید به دو دوره لاگر بخواهیم به موضوع حام
ایران و عراق و بعد از جنگ و دو سه سالی که تقریباً تبعات مستقیم جنگ به پایان رسید اشاره کـرد، بـه   

حوري در اقتصاد قبل از سال م تمهمی در اقتصاد ایران دانست، نگاه نف را نقطۀ 1368وان سال ت یطبع م
اي هـ  هدولت برنامـ  1368اقتصاد ایران به نفت بود و در سال  ينگاهی همیشگی بوده و تقریباً اتکا 1368
 ۀبیشتر از منابع گازي و نیـز سـاخت سـد و اصـالح و توسـع      ةخود را شروع کرد و شروع به استفاد توسعۀ

ۀ اي توسعه مشخص بود جدیت دولت در توسـع ه هاجراي برنام اي اولیۀه لا نمود، آنچه در ساه هپاالیشگا
اما مشکالت بعد که با تحریم اقتصادي کشور پدید آورد موجب عدم دستیابی به بسیاري  ،ا بوده تزیرساخ

اي انـرژي شـد و همـین    ه لاي الزم در جهت توسعه و نیز اصالح ساختارهاي مصرف حامه ياز تکنولوژ
  هدررفت منابع در کشور گردید.  موجب

عنوان موتور مولد صنعت نامید و نیز از جهت دیگر به مصرف خانوارها  وان بهت یاي انرژي را مه لحام
عنوان عناصر اصـلی آن نگـاه    اي نفتی و برق و گاز طبیعی بهه هوردوان به فرات یا مه سد در این حاملر یم

 ،که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم داردها عالوه بر این ا به حال افزایش در قیمت این حاملکرد؛ از گذشته ت
بلکه موجب تغییر در تولید نیز شـده اسـت و باعـث شـده تولیـد بعضـی کاالهـاي تولیـدي در صـنعت،          

فـت  مثالً افزایش قیمت ن .کشاورزي، خدمات و... کاهش و در مواقعی به تعطیلی واحدهایی انجامیده است
اي تولید شـده اسـت یـا در افـزایش     ه هنقل داشته و باعث افزایش هزین و  لگاز تأثیر بسیار مهمی در حم

ـ  یوضوح آشکار کرده است. آنچه آشکارا م اي قبل بهه لا در ساه تقیمت بنزین تأثیر خود را در قیم وان ت
ا تـأثیر افـزایش   ه لعضی حاماي انرژي است که در به لبه آن اشاره کرد تورم ناشی از افزایش قیمت حام

مثالً افزایش قیمت برق تأثیرات بسیار زیـادي در تـورم دارد، البتـه افـزایش      .قیمت آن بسیار بیشتر است
تنهایی دلیلی بر تورم موجود نیست و باید به عوامل دیگـر مثـل رشـد     اي انرژي بهه لقیمت هر گونه حام

  نقدینگی و شرایط تحریمی و... اشاره کرد. 
نـه  میلیارد دالر یارا 82بالغ بر  2012دولت ایران در سال «لمللی انرژي اعالم کرده است: ا نبی آژانس

پرداختی در جهان بوده  پرداخت کرده است. میزان یارانۀ پرداختی ازسوي ایران معادل یک دهم کل یارانۀ
درصـد از   40سـت.  اي فسیلی اه تهنده در جهان براي مصرف سوخد هرین کشور یارانت گاست. ایران بزر

درصـد   36اي نفتی، ه هبه مصرف فراورد 2012پرداختی توسط دولت ایران در سال  میلیارد دالر یارانۀ 82
درصد به مصرف برق اختصاص یافته است. با وجود اجراي فاز نخسـت طـرح    21به مصرف گاز طبیعی و 

ـ رین کشور ت گا در ایران، این کشور همچنان بزره ههدفمندي یاران هنـده بـراي مصـرف سـوخت     د هیاران
  ود. ش یشناخته م

  وان به موارد زیر اشاره کرد: ت یدر این راستا تحقیقات و مطالعات زیادي انجام گرفته است که م
 :نویسـندگان  ـ »يا هاثرات غیرخطی مصرف انرژي بر رشد اقتصادي مبتنی بـر رویکـرد حـد آسـتان    «
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، 2 رة، دو1390اقتصادي زمستان  اي رشد و توسعۀه شوهپژ محسن مهرآرا و محمود زارعی که در نشریۀ
ند در ارتباط بین کاهش مصرف انرژي و رشد اقتصـادي را  ا همنتشر شده و در آن محققان کوشید 5 ةشمار
تأکید دارند که کاهش مصرف انرژي اثـر   مسئلهبا استفاده از الگوهاي غیرخطی بر این  .یري کنندگ هانداز

  د اقتصادي ندارد. زیادي بر رش ةبازدارند
تأثیر رشد اقتصادي بر مصرف انرژي تجدیدپذیر مقایسه تطبیقی کشورهاي منتخب عضـو سـازمان   «
اکبـر   ،نویسـندگان: محمدحسـن فطـرس   — »اي اقتصادي و توسعه و غیرعضو (شامل ایـران) ه يهمکار
نباشـتگی  ا مه دت رابطۀهند که در بلندمد یا نشان مه نکه نتایج حاصل از آزمو —سودا جبرائیلی و آقازاده

بین متغیرهاي رشد اقتصادي و مصرف انرژي تجدیدپذیر سرانه در دو گروه منتخب وجـود داشـته اسـت.    
ـ   مـورد بررسـی میـزان     اشـند. همچنـین، طـی دورة   ب یضرایب متغیرها از لحاظ آماري معنادار و مثبـت م

کشـورهاي عضـو بیشـتر از    اثرگذاري بلندمدت رشد اقتصادي بر مصـرف انـرژي تجدیدپـذیر سـرانه در     
  اشد.  ب یکشورهاي غیرعضو م

کـه در  — رضـا ملکـی    :نویسنده— »علیت بین مصرف انرژي و تولید داخلی در ایران بررسی رابطۀ«
دت و مـ  هگونه تغییر در مصرف انرژي هم در کوتـا هد که هرد یاین مطالعه نتایج حاصل از برآورد نشان م

گونه تحدید در مصرف آن که هر طوري را تحت تأثیر قرار دهد، به تصاديواند رشد اقت یهم در بلندمدت م
  واند موجبات کاهش رشد اقتصادي را فراهم آورد. ت یم

نـداز  ا مموردي: کشورهاي منتخـب سـند چشـ    مصرف انرژي و رشد اقتصادي؛ مطالعۀ بررسی رابطۀ«
ـ کـه در   ی و حسن احمديحسین عرب ،احمد عباسی ه،شیدک نمرجان دام :نویسندگان ـ»ایران سالۀ بیست

ۀ تبیـین رابطـ  کـه  اي راهبردي و کالن منتشر شده است و در این مقالـه اشـاره شـده    ه تسیاس فصلنامۀ
اي بخـش انـرژي ایفـا    ه تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاست یمصرف انرژي و رشد اقتصادي م

ایران، تعیین کم و کیف رابطه بـین   کند. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در
ـ مایـد. نتـایج   ن یاي بخش انرژي کمک مؤثري مـ ه تاین دو متغیر به تبیین سیاس آمـده از ایـن    سـت د هب

اري بین مصرف انـرژي و رشـد اقتصـادي در کشـورهاي     د یمثبت و معن هد که رابطۀد یپژوهش نشان م
  ایران وجود دارد.  سالۀ نداز بیستا ممنتخب سند چش

   اه شو رو مواد
اي موجود در سایت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و وزارت نیرو همچنـین  ه هدر این تحقیق از داد

ا در هـ  هازي اولیه دادس هفزار استاتا استفاده گردیده و پس از آمادا مشرکت گاز استفاده شده است و نیز از نر
اي آمـاري  هـ  ناي انرژي از آزمـو ه لحامجهت ارتباط بین درصد رشد اقتصادي و نیز درصد رشد مصرف 

  ند. ا هتحت آزمون قرار گرفت 1392تا  1354ا سري زمانی بوده و از سال ه هداد .کمک گرفته شده است
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  بحث و نتایج  
  شرح زیر بوده است:  نتایج حاصله به

  1395تا  1354بررسی همبستگی بین رشد اقتصادي و رشد مصرف حاملهاي انرژي از سال  .1جدول 

  
  

ردد ضریب همبستگی بین این متغیرها زیـاد بـوده و نیـز    گ یکه مشاهده م وريط ندر این جدول هما
در بحث گـاز و بـرق و    .آمده براي متغیرها مورد بررسی تأثیرات موجود را نشان داده است ستد هبضرایب 

أثیر گاز و بنـزین داراي  نفت گاز و نیز بنزین تأثیر این متغیرها بروي رشد اقتصادي کامالً مشهود بوده و ت
ة خـام نیـز جایگـاه    این ماد نفت، ها دارد و وابستگی کشور به اشد و نشان از اهمیت آنب یتأثیر بیشتري م

رشد با شیب مالیـم داشـته و پـس از     1360صنعت گاز طبیعی در ایران پس از سال  خاصی دارد. توسعۀ
محاسباتی این تحقیق در اوایـل نسـبتاً    دورة ه است، رشد اقتصادي در اوایلجنگ رشد خوبی را پیدا کرد

  ولی سپس مشکالت ناشی از جنگ و... ضعیف گردیده است.  ،خوب برآورده شده
  
  

  
  مصرف گاز و رشد اقتصادي .1نمودار 
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  مصرف بنزین، برق و رشد اقتصادي .2نمودار 

  

  
  مصرف نفت، گاز و رشد اقتصادي .3نمودار 

  
اي انرژي نگاه بهتري داشته باشیم بر این مسئله نیـز تأکیـد   ه لاگرچه بخواهیم بر روند مصرف حام 

اي هـ  توانـد مفیـد باشـد. بـا پیشـرف     ت یر مثل گاز با نفت مـ ت ناي ارزاه يداشته باشیم که جایگزینی انرژ
ران صـنعت گـاز   ذاگ تاي بسیار زیادي پیش روي سیاسه هگرفته در جهان امروز، زمین تکنولوژیک صورت

ـ    ب هکشور براي بهر تولیـد مـواد    وانـد مـادة اولیـۀ   ت یرداري و مصرف گاز طبیعی قرار گرفتـه اسـت. گـاز م
ورت مایع درآید و یا با خطوط لوله صادر شود. اما تبدیل گـاز بـه مـواد    ص هپتروشیمیایی و پاالیش باشد، ب

ـ  انوان تبـدیل بـه فـر   ع هباال که از آن ب ةشیمیایی با ارزش افزود اي هـ  شود، از دیگـر رو شـ  یورده یـاد م
صـنایع جـانبی،    ۀیري از گاز طبیعی است که عالوه بر ارزآوري و کسـب ارزش افـزوده، بـه توسـع    گ هبهر

دیگر تزریق گـاز بـه منـابع نفتـی،      ایی خواهد انجامید. ازسويز لارزش گاز طبیعی و اشتغا ةتکمیل زنجیر
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نفتی، عالوه بر افزایش ظرفیت تولیـد نفـت در کشـور، گـاز     واند با افزایش ضریب بازیافت از مخازن ت یم
مخازن مشترك را ذخیره و صیانت نمایـد. همچنـین مصـرف گـاز در داخـل کشـور و جـایگزینی آن بـا         

ا و نجـات  هـ  هازي مصـرف ایـن فـراورد   س هحیطی به بهینم تاي نفتی، عالوه بر حفظ منابع زیسه هفراورد
ا به کشور خواهد انجامید. اما ه هو مخارج سنگین واردات این فراورد اي موجوده هدولت از بار سنگین یاران

ـ   ازي مصـرف گـاز و جلـوگیري از    سـ  هباید توجه کرد که در این شرایط تأمین گاز مورد نیاز کشـور و بهین
موقع از مخازن مشترك نظیر پارس جنوبی با هدف تـأمین   رداري صحیح و بهب ههدررفت، استحصال و بهر

حداکثر از سهم خـود در ایـن میـادین، از     دةو برقراري توازن بین تولید و مصرف و نیز استفا گاز مورد نیاز
  این صنعت است. دیگر ضروریات توسعۀ

باید در طراحی کلـی در خـدمت    ا اهمیت خاصی در تأمین منافع کشور داشته وه هیک از این زمینهر
یـري از  گ هو مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. بهـر    اي موجود به بهترین نحه تملی، سازمان یابد تا فرص توسعۀ

ي ا هایی که در آینده ایجاد خواهد شـد، نیازمنـد برنامـ   ه تاي موجود در صنعت گاز کشور و فرصه تفرص
ا ه تجامع است که بایستی براساس مطالعات جامع فنی، اقتصادي و سیاسی تدوین شده و با مقایسه فرص

اي کسب ارزش افزودة حاصل ه هرف مختلف گاز و ارزیابی زمینیک از انواع مصاو تهدیدات موجود در هر
صنعت گاز و چگونگی دستیابی به این اهـداف و ابـزار و بسـترهاي مـورد نیـاز را       ها، اهداف توسعۀ از آن

تزریـق و تولیـد،   اي مصرف، صادرات، ه شتعریف نماید. متأسفانه ناهماهنگی میان نهادهاي درگیر در بخ
نی براي قراردادهاي عظیم صادرات گاز، افـزایش مصـرف   ز هدن صادرات گاز و چاننموتالش براي حداکثر

اي خانگی، تجاري، صنعت و تـا  ه شبخ اي نفتی با گاز طبیعی در کلیۀه هداخل و جایگزینی سریع فراورد
رفتن فرصت استحصال نفـت بیشـتر،    وقع گاز به مخازن نفتی و ازدستم هنقل، عدم تزریق ب و  لحدي حم

زنی نظیر پارس، کوپال و آغاجاري، مشکالت ناشی از افزایش پیک مصرف گاز طبیعـی در فصـول   از مخا
سرد سال و قطع گاز برخی مناطق کشور و ایجاد وقفه در صدور گاز و ناتوانی در جذب سرمایۀ مورد نیـاز  

تژي جـامع بـا   لیل این مسئله و دیگر شواهد موجود، نشانگر فقدان اسـترا د هرداري از برخی مراحل بب هبهر
لیل نبود استراتژي جامع توسعه صنعت گاز، د هحال حاضر در کشور ب اي برشمرده است. گرچه دره یویژگ

اي مختلف اسـتفاده از گـاز طبیعـی وجـود نـدارد، لـیکن       ه شندي صحیح و علمی روب تمدلی براي اولوی
آفتـی نداشـته، بلکـه منجـر بـه      ا نه تنهـا  ه شیزي و مطالعه و تحقیق در مورد این رور هپرداختن به برنام

یـري از  گ هود. روش مهم بهرش یا مه شندي این روب تر براي اولویت قر و دقیت یدستیابی به اطالعات علم
ا داراي مزایـاي  هـ  شاي متنـوع، بحثـی اسـت کـه در مقایسـه بـا سـایر رو       ه هگاز با تبدیل آن به فراورد

، متـانول و سـایر محصـوالت    DMEتوجهی است. تبدیل گاز به مواد شیمیایی نظیر بنزین، گازوئیل،  قابل
ـ     ةپتروشیمیایی نه تنها باعث ایجاد ارزش افزود ود، بلکـه  شـ  یگاز طبیعی تا چند برابـر قیمـت خـام آن م

نیـاز داخلـی بـه    مایـد. عـالوه بـر تـأمین     ن یصنایع جانبی را نیز فراهم م ایی و توسعۀز لاي اشتغاه هزمین
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واند منجر به صادرات فراورده و کسب درآمد ارزي از این طریـق شـود.   ت یا، توجه به این مقوله مه هفراورد
این زمینه منجـر   نبودن بحث تبدیل به فراورده تحقیق و پژوهش درارد تضمن اینکه به فرض بعید اولوی

  د. اي فنی گوناگون براي کشور خواهد شه شدان به تولید و توسعۀ

    و پیشنهاداتیري گ هنتیج
اي گوناگون صنعت و خـانگی و... را  ه شانرژي در بخ وان نتیجه گرفت که مصرف بهینۀت یبا نگاه کلی م

، امـا  ي اخیر به آن توجه کافی شده استاه لساباید براساس یک الگوي متوازن داشته باشیم که تنها در 
بخش خانگی صنعت نیز جایگزینی گاز با نفت کمـک خـوبی   یم، در ا هبهینه نرسید متأسفانه هنوز به نقطۀ

 شـدة  اي تمـام ه تکردن قیم واند در جهت کمت یبه رشد صنعت و اقتصاد بوده است که قدم بسیار خوبی م
  کاالها و خدمات باشد.  

حال ساخت توجه بسیار  حال اجرا و در اي دره حاي ارزیابی اقتصادي طره هردد در زمینگ یپیشنهاد م
در جهت عـدم هـدررفت انـرژي در    اي ه ياي انرژي گردد، بر استفاده از تکنولوژه لي به بحث حاما هویژ

  اشد.  ب یربط الزم م مناسب از آن اقدامات مناسب مسؤالن زي ةساختمان و تأسیسات و استفاد زمینۀ
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