
1 

 

 

 

 مقاومتی اقتصاد بنایم ربرژی ـاستراتژی ان یندوتلزوم 
 

 ،* 1بیرگانی ظاهری ارسالن
 (Mohajerlalezar@gmail.com، آدرس پست الكترونيك ) ( 38وزستان، اهواز، گلستان، خ نرگس پ)خ :آدرس 

 

 

 

 

  چكیده
 ىجبهه با ىمقابله در وسيعى ميدان يك در امروز ما سلطه، نظام با آن های چالش و اسالمی نظام ماهيت سبب به

 در دنيا روز هایابرقدرت منافع با بينیجهان اين و است خاصی بينیجهان دارای كه كشوری اقتصاد ايم؛گرفته قرار دشمن

 از. يابدمی بروز شكلی به ایدوره هر در و بوده پايدار كشوری چنين با دشمنی كه چرا بود، خواهد خاصی اقتصاد است، تضاد

 تهديدها برابر در آن كيان از كه شود طراحی ایگونه به ايران مثل كشوری هایسياست و راهبردها همه بايد روی ناي

 بايد است كرده مقاومت آنها برابر در و داشته قرار دشمنی معرض در هميشه كه ايران اسالمی جمهوری كند، حفاظت

 ها ملت اقتصادی رشد نياز پيش انرژی،. شودمی تعبير مقاومتی اقتصاد به آن از كه باشد داشته وضع اين با متناسب اقتصادی

 خواهد بيشتر نيز انرژی به نياز آنها، اقتصادی توسعه همچنين و كشورها جمعيتی رشد موازات به  رو اين از شود، می محسوب

 انرژی خودبسندگی به دستيابی رایب را خود داخلی منابع توليد نخست، گام در تا است داشته آن بر را كشورها امر اين. شد

 راهبردی هایسياست انرژی، حوزه در بايد و است تجديدناپذير و تجديدپذير انرژی منابع از سرشار نيز ايران. دهند افزايش

 كشور كه بكنيم را روزى فكر بايد امروز ما دهد، سوق جهان روز هایانرژی از استفاده در تنوع و تعدد سوی و سمت به را خود

. بود خواهد روز آن ما عمل اين سوء اثر اما نيستيم، ما شود، می تمام نفت كه روزى آن نكنيم، اگر باشد؛ نداشته نفت ما

 اقتصادی نبرد اين و رويارويی اين در كه است، اساسی ضعف نقطه يك و ساله صد شوم ميراث يك نفت به ما اقتصاد وابستگی

 مقاومتی اقتصاد مبنای بر بايد انرژی زمينه در ما استراتژی و راهبرد  است، ردهك باز حساب آن روی بر جدی بصورت دشمن

 .بگيريم پيش در نيز را بالندگی و رشد مسير ضعف، نقاط اين بر آمدن فائق كنار در تا گردد تدوين

 

، انرژی استراتژیهسته ای، امنيت انرژی،  برق آبی،گاز، ذغال سنگ، قتصاد مقاومتی، انرژی، نفت، اهای كلیدی: واژه

  مصرف بهينه، انرژی های تجديدپذير، انرژی های تجديدناپذير

 

 

 مقدمه 
 .شد كشور اقتصادی ادبيات وارد رهبری معظم مقام توسط 16/06/1389 تاريخ در بار اولين «مقاومتی اقتصــاد» اصطالح

سال گذشته از  33اه در هراس بوده و هست، در برای ملت های مسلمان و آزاديخو« الگوشدن انقالب اسالمی ايران»غرب كه از 
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هيچ اقدامی برای ممانعت از اين كار فروگذار نكرده و در عرصه های نظامی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی جنگ های تمام عياری را 

 عليه ايران به راه انداخته است.

رهبری ناتو يا شبيخون فرهنگی، در  در عرصه نظامی، هشت سال جنگ تحميلی، در عرصه فرهنگی به تعبير مقام معظم

 را به كار برده است.« تحريم های هوشمند و فلج كننده»عرصه سياسی، پروژه انزوای سياسی و در عرصه اقتصادی، به زعم خود 

نقاط ضعف »با آمريكا و دنيای غرب هستيم، دشمن كه به خوبی « جنگ تمام عيار اقتصادی»ما بايد بپذيريم كه در يك 

ی عليه «تهديد»را به « نقاط ضعف»ما را تشخيص داده است، تالش دارد تا با برنامه ريزی و تحريم های شديد، اين « اقتصادی

يك سياست راهبردی است كه با اشراف كامل به « اقتصاد مقاومتی»ايران تبديل و شريان های اقتصادی ما را مختل كند، در واقع 

 تبديل كند.« فرصت»را به « ديدهاته»نقشه های دشمن، تالش می كند تا اين 

برگ برنده ايران در تمام عرصه های ياد شده، حضور گسترده و قاطعانه مردم بعنوان اصلی ترين حامی نظام و گوش به  

فرمان رهبری بوده است، در اين مرحله نيز هدف نهائی دشمن از اين تحريم های گسترده اين است كه با تحت فشار قرار دادن 

عنوان « دولت ايران»ها را در مقابل نظام قرار دهد، اگرچه مسئوالن آمريكائی در اظهارات خود، هدف از اين تحريم ها را مردم، آن

 می گويند ما طرفمان ملت ايران نيست! دروغ »، اما مقام معظم رهبری در اين باره می فرمايند: «ملت ايران»می كنند نه 

تحريم براى اين است كه ملت ايران به ستوه بيايد، بگويد آقا ما به خاطر دولت جمهورى  گويند؛ اصالً طرف، ملت ايران است. می

ى ملت با نظام جمهورى اسالمى قطع بشود. هدف اصالً اين گيريم؛ رابطه اسالمى داريم زير فشار تحريم قرار می

 .16/06/1389«است

يم با محوريت؛ تحريم خريد نفت ايران، تحريم بانك موج جديدی از تحر 2010در سال  1929غربی ها با تصويب قطعنامه 

مركزی و بانك های ايران، تحريم سرمايه گذاری خارجی در اقتصاد ايران به خصوص در بخش انرژی، تحريم حمل و نقل دريائی و 

ا در دستور كار خود قرار هوائی ايران، تحريم تجاری )ممنوعيت فروش كاال از اقالم با فناوری پيشرفته تا خودرو سواری به ايران( ر

 داده اند.

ی است كه اقتصاد ما از گذشته تا كنون به آن دچار بوده است و «بيماری اعتياد»يكی از اصلی ترين نقاط ضعف اقتصادی ما 

 اعتياد و« طالی سياهی به نام نفت»، به مواد مخدر و «اعتياد»به واقع بايد گفت اين اقتصاد، همچون يك فرد دارای بيماری 

 وابستگی شديد داشته و دارد.

 

 2استراتژی
 استراتژی. باشد می شده، تعيين قبل از اهداف به نيل برای هايی برنامه و اقدامات بلكه نيست هدف مفهوم به استراتژی

 ندشو تعيين بايد چگونه يا باشند بايد چه يا هستند چيز چه اهداف كه اين به و كند می مشخص را اهداف به دستيابی چگونگی

 قابل آن بواسطه مدت دراز اهداف كه ابزاريست و است آن برای ريزی برنامه و يندهآ شناختاستراتژی به تعبيری . ندارد كاری

  .می باشد تحقق

 بخش دومين. يافت دست آنها به بايد كه اهدافی بخش اولين: است خشیب چهار ساختار يك در عنصر يك استراتژی واقع در

 به ها تاكتيك بخش سومين. است منظور اين برای منابع تخصيص چگونگی اهداف آن به دستيابی برای ظرن مورد های استراتژی

 اساس اين بر. هستند ها روش و ها راه و منابع خود بخش چهارمين. باشد می يافته اختصاص منابع از عملی استفاده مفهوم

  .3كند می پر را ها تاكتيك و اهداف بين شكاف معموالً استراتژی
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 انواع منابع انرژی :

  4ناپذیر تجدیدانرژی : 

 .باشند می 8انرژی هسته ای ،7زغال سنگ ،6، گاز طبيعی5انرژی های تجديد ناپذير شامل نفت

  9پذیر تجدیدانرژی: 

 می باشند. 14و خورشيد 13ادـ، ب12زمين گرمائی ،11برق آبی ،10بيوماسسوخت های زيستی يا  شامل پذير تجديد های انرژی

 

 
 2030سال در آن ینیب شیپ و 1990 سال در یجهان یانرژ یمصرف سبد -1 شكل

 در بطوريكه ، بوده جهان مصرفی انرژی سبد در خاصی جايگاه دارای همواره گاز و مشخص است، نفت 2همانطور كه در شكل 

 می نشان شده انجام های بينی پيش است، داشته اختصاص حامل دو اين به اكشوره مصرفی انرژی از درصد 60 قريب 1990 سال

 و اوليه های انرژی ديگر جهانی تقاضای فزاينده رشد نيز و خام نفت سهم تدريجی كاهش رغم علی) آينده، دهه دو طی كه دهد

 .بود خواهد 2030 سال رد درصد 53 ميزان به غالب سهمی دارای همچنان گاز و نفت ،(فسيلی غير های انرژی بويژه
 

 16و دیپلماسی انرژی  15انرژی امنیت

 سايبرنتيك، قدرت. است سايبرنتيك قدرت آينده، قدرت ساختار شود، توجه -آينده جهان در -ملی قدرت نوين منابع به اگر

 از نيمی نسبت، ينهم به پس دهد،می تشكيل انرژی را ملی توان از نيمی نتيجه در. انرژی و اطالعات: دارد اصلی ستون دو

 17 .گردد ملی برنامه های و هاطرح در انرژی عينی موقعيت ارتقاء به معطوف بايستی ها،گذاریسياست
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5 Oil 

6 Natural Gas 
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9 Renewable 
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12 Geothermal 
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14 Solar 

15 Energy Security 

16 Energy Diplomacy 
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 انرژی امنيت حفظ و تثبيت كسب، امر به گوناگون های روش با كوشند می كشورها امروز، دنيای در انرژی اهميتجهت  به

 ديپلماسی نام به جديدی مفهوم شدن مطرح به منجر يكديگر با حقوقی اقتصادی ی،اجتماع سياسی، مسائل وابستگی. بپردازندخود 

 انرژی به مربوط مسائل ی حوزه در تعاملی بسترهای ايجاد و ديپلماتيك ابزارهای كارگيری به انرژی، ديپلماسی. است شده انرژی

 و جهانی مسائل با آن تعامل و انرژی و نفت همسال با كشورمان »ژئوپولتيك و استراتژيك» جايگاه خوردن گره همچنين. است

 ناشی اقتصادی و سياسی منافع از بسياری چراكه است، افزوده زمينه اين در كشور «انرژی استراتژی و برنامه» اهميت بر ای،منطقه

 قرار پيگيری و توجه مورد ها،دستگاه كليه هماهنگی با و ملی سطح در كه شد خواهد حاصل صورتی در تنها انرژی و نفت از

 و سياسی مسائل در آن فرد منحصربه های پيچيدگی و ها حساسيت و حوزهاين  در ايران خاص جايگاه به توجه بالذا .گيرد

 .است ضروری بسيار كارآمد و قوی چارچوب يك از استفاده اقتصادی،
 

 و انـرژی )خاورمیانه( آسیای جنوب غربی

انرژی  تأمين اين منطقه در فرد به منحصر نقش از فارس خليج حوزه كشورهای يژهو به و  غربی جنوب آسيایمنطقه  اهميت

 تأمين عامل تريناصلی جهان، همچنان ديگر هایحوزه در ذخاير محدوديت به توجه حكايت دارد و با جهان نياز مورد خام نفتو 

بخشيدن به منابع انرژی در جهان صورت ی تنوع ی اخير براهايی كه در طی چند دههرغم تالشعلی بود. خواهد جهان انرژی

  (3 شكل)شود. مهم انرژی در جهان محسوب می همچنان يكی از منابعو گاز گرفته است، نفت 

نفت  فارس و دريای خزر قرار دارد. وجود وابستگی فراوان جهان به منابعی خليجتقريباً دو سوم ذخاير موجود جهان در حوزه 

 .ی اخير، به حضور نظامی خود در اين منطقه بيفزايدفارس موجب شده است كه آمريكا در طی سه دههخليج

 

 
 یغرب جنوب یایآس در %71 از شیب – جهان شده اثبات یعیطب گاز ریذخا نقشه -4 شكل

 

 ايفای قابليت خوبی ، بهغربی جنوب آسيای كشورهای در موجود ذخاير كه مشتركند نكته اين در موجود، همه برآوردهای

نقش،  اين يافتن فعليت الزمه دارند، لكن را است شده گرفته نظر در جهان نياز مورد انرژی تأمين در منطقه اين برای كه نقشی

 .دهندیم تشكيل را آن هایمولفه مهمترين« آوری فن و مالی منابع زمان،» كه است تمهيداتی آوردن فراهم
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 اين به پيشرفته آوریفن و مالی منابع انتقال در محدوديتی «هيچگونه»كه كندمی عرضه، ايجاب امنيت انكارناپذير اهميت 

 مورد انرژی تأمين در را جهان تواندزمينه، می اين در محدوديت گونه هر ديگر، وجود عبارت به .باشد نداشته وجود جهان از منطقه

  18 سازد. مواجه رهمخاط نياز، با

 

 رژی در ایرانـان

در جهان اول در مجموع ذخاير نفت و گاز و  است منطقه در انرژی عظيم ذخاير از برخوردار كشورهای مهمترين از ايران، يكی

ز در حوزه دريای عمان تا كنون هيچ كشوری به اندازه ايران ا 91با اكتشاف منابع عظيم هيدرات گازی در سال است. همچنين 

 انرژی، حوزه در بايد ،است تجديدناپذير و تجديدپذيرهای  انرژی منابع از سرشار ايرانلذا از آنجا كه . منابع هيدروكربوری بهره مند نيست 

 هك بكنيم را روزى فكر بايد امروز ما دهد، سوق جهان روز هایانرژی از استفاده در تنوع و تعدد سوی و سمت به را خود راهبردی هایسياست

 باشد. نداشته نفت ما كشور

اهداف و چشم اندازهائی بايد ابتدا درک صحيحی از وضع موجود منابع انرژی و ميزان توليد و مصرف آن طبيعتاً برای رسيدن به چنين 

ضعف و  در كشور داشته باشيم و پس از آن با ترسيم يك افق روشن در راستای سياست های كالن نظام جمهوری اسالمی، با شناخت نقاط

 قوت مان به سوی آينده گام برداريم.ما بايد نقاط ضعف مان را برطرف و نقاط قوت مان را تقويت كنيم.

 

 19نفـت

 (5 شكل) 20ايران از لحاظ منابع نفتی رتبه چهارم و از لحاظ منابع گازی رتبه دوم جهان را در اختيار دارد.
 

 
 2011 هیژانو – جهان شده اثبات ینفت ریذخا نیچهارم دارنده رانیا نمودار -6 شكل

  

ميليارد بشكه از آن قابل برداشت است، نزديك  155ميليارد بشكه نفت درجا كه  600يران با داشتن اطبق جديد ترين آمار، 

مكعب ذخاير گازی، رتبه دوم دنيا را در اختيار  تريليون متر 32درصد منابع نفتی دنيا و همچنين با دارا بودن نزديك به  11به 

  (7 شكل) 21 دارد.

                                                           

 (SPA) 20140 سال تا خاورميانه انرژی استراتژی كنفرانس در ايران نفت وزيراسبق زنگنه بيژن 18

19 Oil 
20 According to Oil & Gas Journal, as of January 2011 
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 2011 – جهان شده اثبات یگاز ریذخا نیدوم دارنده رانیا نمودار -8 شكل

 

 : 22تنگه هرمز
 منابع از برخورداری و خاورميانه در فرد بهمنحصر ژئوپلتيكی موقعيت در داشتن قرار ی واسطه به ايران، اسالمی جمهوری

 و نقل اصلی راه شاه توان می را هرمز ی تنگه ديگر سوی از است؛ انرژی ی حوزه در ای ويژه جايگاه دارای هيدروكربوری غنی

  های برگه زا تواند می ايران توسط آن كنترل امكان كه دانست خاورميانه از نفت ی واردكننده كشورهای به نفتی منابع انتقال

 انتقال و واسط نقش بتواند تا سازد می فراهم را امكان اين ايران جغرافيايی موقعيت. شود محسوب جهانی فضای در كشور ی برنده

 .نمايد ايفا لوله خطوط های شبكه راه از را منطقه كشورهای ميان در يا و منطقه از خارج به منطقه گاز و نفت ی دهنده

 

 
 آن از زاتیتجه و یانرژ مرور و عبور زانیم و هرمز کیاستراتژ تنگه نقشه -9 شكل

                                                                                                                                                                                           
 شرايط در -توليد قابل نفت معادل بشكه ميليارد 366 با  گاز و نفت ذخاير مجموع در ايران: در مجلس  نفت وزير قاسمی، رستم 21

 .دارد را جهان هيدروكربنی ذخاير نخست رتبه -برداشت ضريب نظر از كنونی
22 Strait of Hormuz 
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، كه كشورهای غربی و هم پيمانان جهان است 23نقطه استراتژيك 14هرمز، يكی از  كيلومتری 38.9 تنگه،  10 شكلمطابق 

در ايران با اشراف به واقعيت های موجود تالش كردند با اجرای طرح های  منطقه ای آنها، خصوصاً پس از پيروزی انقالب اسالمی

طراحی خط لوله های انتقال »متعدد و البته پرهزينه به زعم خود به نوعی از اهميت حياتی آن بكاهند و در اين راستا می توان به 

 اشاره كرد، كه مهم ترين آنها:« نفت

در  24با هدف انتقال نفت از ظهران در شرق عربستان به بندر ينبع 1980در سال  «پتروالين»كيلومتری  1200خط لوله الف( 

 غرب عربستان در كنار دريای سرخ.

 هزار بشكه در روز 500عراق به بندر جيهان تركيه با ظرفيت « كركوک»خط لوله ب( 

 هزار بشكه در روز  200خط لوله عراق از طريق سوريه به بندر بانياس با ظرفيت ج( 

 عربی متحده امارات نشين شيخ «فجيره-حبشان» نفت انتقال كيلومتری 370 لوله خط د(

  بررسی آمارها نشان می دهد:

 نفت كشورهای كه است، بوده بشكه 83.576.000 معادل ميانگين بصورت روزانه جهان توليدی نفت كل 2011 سال در -1

 معادل روز در بشكه( هزار نود و ششصد و ميليون هفت و بيست) 27.690.000 روزانه توليد با آسيای جنوب غربی منطقه خيز

 قطر، كويت، ، ايران) فارس خليج حوزه كشور شش به متعلق آن %27.4 ميزان اين از كه اند، كرده توليد را دنيا نفت 32.6%

 .است بوده( بحرين و عربی متحده امارات سعودی، عربستان

درصـد نفـت  25تـا  24حدود توليدات خود را صرف مصارف داخلی می كنند، لذا  از آنجاكه توليد كنندگان نفت بخشی از -2

 عبور می كند.به مقصد كشورهای مصرف كننده جهان از تنگه هرمز 

 90درصـد نفـت قطـر،  100درصد نفـت كويـت،  100درصد نفت عربستان سعودی،  88آمارها نشان می دهد كه امروزه  -3

 اق از اين تنگه عبور می كند.درصد نفت عر 98 و درصد نفت ايران

، بلكه ، يكی از مهم ترين تنگه های بين المللی محسوب می شود«فروند شناور 20000تردد ساليانه »با نه تنها تنگه هرمز  -4

به مقصد ژاپـن،  عمدتاً) «ميليون بشكه نفت خام 17تا  16.5 روزانه»معادل  «درصد صادرات نفت توليد كنندگان خليج فارس 90»

 40عبور »عبور اين ميزان نفت خام از تنگه هرمز به معنای می گذرد و تنگه اين از  (ريكا، اروپای غربی و ديگر كشورهای آسيايیآم

 .استاز اين آبراهه استراتژيك  «درصد از كل نفت دنيا 20از  بيشدرصد از نفت عبوری از دريا و 

از  «توسـط قطـر LNG 25ميليون تن  35بيش از»و  «ج فارسكشورهای خليمقصد ات نظامی آمريكا به يحلتس» همچنين -5

 30حـدود  2020پيش بينی می شود تـا سـال  و درصد نفت ژاپن و چين از تنگه هرمز می گذرند 70بيش از تنگه هرمز می گذرد.

 ميليون بشكه نفت در روز از تنگه هرمز بگذرد. 34الی 

شاخص هـای بنيـادين و اصـلی و « ر از يك موضوع صرفاً اقتصادی استامنيت انرژی فرات»برمينای آنچه گفته شد، مسلماً  -6

است كـه ايـران اسـالمی بـا داشـتن در كنترل منابع، خطوط و مسيرهای انتقال انرژی يك كشور ثبات قدرت برتر و حفظ هژمونی 

ی توانـد در موقعيـت هـای جهـان بخـوبی مـ نفـت مهم برایبعنوان شاهراه استراتژيك و  «ه هرمزگتن»قابليت های متعدد از جمله 

 حساس ايفای نقش كند.

 

 26گاز طبیعی و ذغال سنگ 

                                                           
23 Strategic point 

24 Yanbu 

25 Liquefied natural gas  شدهمايع طبيعی گاز  

26 Natural Gas & Coal 
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 رشد تقاضای مهار منظوره ب ، صنعتی بزرگ ازكشورهای تعدادی ، تاكنون نفتی شوک اولين از بعد ، 1970 دهه دوم نيمه از

 داده افزايش برق بخش توليد در صبخصو انرژی سبد در را سنگ ذغال سهم ، نفت های قيمت صعود تداوم با مقابله و نفت جهانی

 ، 11 شكلمطابق  بطوريكه، است يافته افزايش نيرو توليد بخش در بخصوص سنگ ذغال جهانی مصرف تدريج به نتيجه در.  اند

 در ( گاز20TCF هب ) نزديك مكعب متر ميليارد 550 حدود معادل ، امريكا متحده ايالت برق درصد 50 به نزديك سوخت وزامر

گيگاوات برق در جهان با استفاده از سوخت زغال سنگ  1000 حدود سوم، دو حاضر حال در و می شود تأمين سنگ ذغال از سال،

 در سال متصاعد می شود. 2COگيگا تن  4توليد و از اين بابت 

 

 
 2008 دسامبر - مختلف هیاول یها یانرژ زا كایآمر برق یها روگاهین سوخت سهم نمودار -12 شكل

 

ميزان  گويای ، شده گرفته 2003 درسال و 1980 سال های در ترتيب به كه شمال قطب های يخ ای ماهواره های تصوير

 در دهد كه می نشان و باشد می زمين كره  27اكولوژی در اخير دهه دو انرژی مصرف اریذسياستگ گذاری تأثير كننده نگران بسيار

 نيز باقيمانده يخ های ضخامت مضافاً  و شده آب كامالً شمال قطب های يخ سطح از مربع كيلومتر ميليون 6/1بر  بالغ مدت ينا

 (13 شكل. ) است يافته كاهش
 

 
 2003 و 1980 های سال در ترتیب به شمال قطب های یخ ای ماهواره ریتصاو -14 شكل

                                                           
27 Ecology  زيست محيط شناخت 
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لزوم  و زمين كره گرمايش ناپذيرافزايش جبران خطرات به نسبت گير پی جهان، بصورت علمی مجامع اخير دهه دو طول در

 طوفان های بروز از بعد بخصوص و كيوتو پروتكل و اجالس متعاقب نهايتاً .  اند داده هشدار گاز طبيعی با ذغال سنگ جايگزينی

 ذغال سنگ جايگزينی جمله و از زمين كره محيطی زيست مسائل به پردازش ضرورت و يتاهم به نسبت جامعه جهانی توجه اخير

 . است گرديده تر جلب جدی بصورت گاز طبيعی با

 

 
 2030 سال تا آن ینیب شیپ و جهان مختلف مناطق در سنگ ذغال مصرف نمودار -15 شكل

 

طبيعی  بصورت كه 28يونيسفر در ای گلخانه گازهای ميزان جهانی انرژی سبد در سنگ ذغال از فزاينده استفاده نتيجه در

اخير به  دهه دو طی می شد، تثبيت زمين كره گرمای مطلوب گستره حفظ برای الزم محدوده در همواره سال برای ميليون ها

 كره زيست محيطی برگشت قابل غير و دهالعا خارق مشكالت بروز و 29گرمايش پديده باعث و يافته افزايش ای مالحظه قابل مقدار

  (16 شكل ).است شده زمين

 
 2001 تا 1950 یها سال در یعیطب یایبال و عیفجا بیترك و شیافزا نمودار -17 شكل

                                                           
28 Unisphere 

29 Global warming 
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 زمین كره شدن گرم عواقب

 در شديد های سوزی آتش ، ها باد گرد طوفان ها و مانند طبيعی باليای و حوادث افزايش و محيطی زيست مشكالت بروز الف( 

 گذشته دهه چند در كه. غيره است و حشرات خشكسالى، هجوم و قحطی سيل، ، دريا آب افقی حركت و مد و جزر ها، جنگل

 (18 شكل )است . داشته چشم گيری افزايش

طوفان  اثر بر هوا آلودگی ميزان توجه قابل افزايش و خشكسالی صورت به غربیآسيای جنوب  در زمين گرمايش اثرات ب(

 می ماه اواسط از غبار و گرد ذرات عظيم توفانو خشك شدن تاالب ها و درياچه ها در سال های اخير مشهود است. خاكی  های

 اقيانوس طريق از تواند می توفان اين. رسيد نايرا به آن پس از و عراق به جوالی ماه اوايل در و شد آغاز آفريقا صحرای از 2009

  .برسد فلوريدا ايالت خصوص شمالی به آمريكای جنوبی بخش های به كارائيب دريای و اطلس

 درصد 30 با گذشته دهه يك طی طبيعی گاز جهانی مصرف ، محيطی زيست مالحظات و مذكور های پيگيری به توجه با

 به رشد درصد 70 با 2025 سال تا طبيعی گاز جهانی مصرف. است يافته افزايش 2007 الس در مكعب متر ميليارد 2940 به رشد

 می بنابراين. رسيد خواهد مكعب متر ميليارد 6000 حدود يعنی فعلی برابر ميزان دو به 2030 سال تا و مكعب متر ميليارد 5000

 داده افزايش متر مكعب ميليارد 2000 بر بالغ بميزان انجه در طبيعی گاز انتقال و پااليش ، توليد ظرفيت 2025 سال تا بايستی

 30 .شود

 بنابراين و ميكند كفايت موجود برداشت نرخ با مصرف سال 65 بيش از برای جهان گازی شده شناخته مخازن خوشبختانه

بعد از  مكعب ذخاير گازیتريليون متر  32ايران اگر چه با  ديگر طرف از. دارد وجود طبيعی گاز مصرف ميزان افزايش منابع برای

 146 چشمگير رشد با گذشته دهه يك طیهم  ايران در طبيعی گاز مصرفروسيه دومين دارنده ذخاير گازی جهان است، اما 

 به گاز مترمكعب ميليون 500 كه شودمی توليد گاز مترمكعب ميليون 600 به نزديك روزانه كشور در.  استی مواجه بوده درصد

 نتيجه در .شودمی تزريق گاز هایچاه داخل به نيز مكعب متر ميليون 100 به نزديك و رسدمی مسكونی زلمنا و صنايع مصرف

 مصرف سومين روسيه و امريكا از بعد و گاز كننده توليد چهارمين كانادا و امريكا و از روسيه بعد ايران اكنون چشمگير رشد اين

 . می باشد در جهان طبيعی گاز بزرگ كننده

تأمين  در باشد می دارا را جهان در طبيعی گاز ذخيره سهم باالترين ، روسيه از بعد كه ايران اسالمی جمهوری قشنلذا 

 . می باشد كننده تعيين و مهم بسيار طبيعی گاز برای جهانی تقاضای افزايش

 

 31هیدرات های گازی
 با كه باشند می آب های ملكول از كريستالی و جامد شبكه و داشته برف به شبيه ظاهری فيزيكی نظر از گازی های هيدرات

 به آب های ملكول. اند كرده حبس خود در را كم ملكولی وزن با گازی های ملكول و اند شده متصل يكديگر به هيدروژنی پيوند

 32 .كنند می حبس خود در را گازی های ملكول و كرده عمل ميزبان عنوان

 مناطق در آن های كاوش رو اين از و شود می تشكيل باشد، داشته وجود كم یدما يا زياد فشار كه هايی محل در هيدرات

 به گازی هيدرات از كه است جهت آن از اين. است جريان در ها اقيانوس كف نيز و سيبری منطقه و كانادا و قطب مثل سردی

 و اتمسفر 26 فشار در) متان گازی اتهيدر از حجم يك در تئوری لحاظ از چون شود می ياد انرژی تامين برای عظيم منبع عنوان

 .دارد وجود متان گاز حجم 164 حدود( سانتيگراد درجه صفر

                                                           
 گاز عليه زغال سنگ، تازه های انرژی، موسی دفتريان 30

31 Natural gas-hydrates 

 كريمی مجتبی آينده، در رفشگ تحولی گازی های هيدرات 32
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 كه اندكرده كشف عمان دريای در را گنجی ايرانی پژوهشگران است، اتمام حال در دنيا كربوری هيدرو منابع كه درحالی

و  است كاهش حال در دنيا گازی و نفتی ذخايراست كه  اين در حالی 33 .است كشور گاز و نفت موجودی تمام بزرگی به آن وسعت

 جايگزين های انرژی دنبال به انرژی صاحب كشورهای دليل همين به يابد، می افزايش روز هر هيدروكربوری منابع به وابستگی

 .كنند استفاده هيدروكربوری های انرژی همانند آنها از بتوانند تا هستند
 

 
 21 قرن در یگاز دراتیه به شیگرا رشد و 2050 تا  1850 یها سال در یجهان یانرژ تعادل نمودار -19 شكل

 

 گاز مترمكعب 164 معادل استخراج از پس گازی هيدرات از مكعب متر هر ولی است بر هزينه گازی هيدرات استخراج اگرچه

 شكلمطابق  .كرد استفاده كربوری هيدرو منابع جای به آينده در منابع اين از توان می كه طوری به كند می ايجاد حرارتی ارزش

 ميالدی جهان تمايل زيادی به سمت بهره برداری و مصرف هيدرات های گازی نشان خواهد داد. 21بخصوص در قرن  20

 در آن آز عظيمی منابع و اند كرده معتج يخی بلورهای در و زمين اعماق در كه هستند گاز متعارف غير منابع گازی هيدرات

 در ولی شود می توليد كانادا كشور در تنها گازی هيدرات منابع اكنون هم .است هاآب اين ايرانی بخش و عمان دريای های آب

 و نرسيده جهنتي به كدام هيچ هنوز كه است انجام حال در منابع اين از برداشت برای مطالعاتی نيز، آمريكا و روسيه ژاپن، كشورهای

 .كنند پيدا دست منابع اين به اندنتوانسته

 منابع از برداریبهره تكنولوژی از برترهزينه بسيار منابع اين از برداریبهره هایتكنولوژی امروزه كه شود می اعالم امروز اگرچه

 و هيدروكربوری متعارف منابع كه ودشمی محرز زمانی گازی هایهيدرات از برداشت بودن اقتصادی ولی است، گاز و نفت متعارف

 در سوخت منبع ترين مطمئن گاز هيدرات ذخاير گاز و نفت منابع پايان با كه معنا بدين باشد، كاهش به رو گاز و نفت عبارتی به

 .بود خواهد دنيا كشورهای اختيار
 

 34انرژی برق آبی
 گيگاوات هزار 19 ايران آبی برق هاینيروگاه از انرژی تامين ميزان اكنون هماست و   سدسازی در جهان كشور سومين ايران

 به رقم اين بايد گرفته، صورت هایريزیبرنامه در و است كشور در توليدی انرژی درصد 10 فقط ميزان اين كه است سال در ساعت

 (22 و 21)شكل  35 .برسد ساعت گيگاوات هزار 40

                                                           
 28/09/1391 گازی هيدرات منابع اكتشاف طرح مجری با فارس خبرگزاری مصاحبه 33

34 Hydropower 
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 2009 تا 1971 یها سال نیب رانیا در هیاول یها یانرژ انواع دیتول نمودار -23 شكل

 

 
 ندهیآ سال 20 یبرا رانیا در یآب برق روگاهین نصب تیظرف ینیب شیپ نمودار -24 شكل

 

 36انرژی هسته ای
وم و فناوری پيش رفته يكی از عناصر بسيار مهم در قدرت توسعه ی پايدار به شمار امروزه در روابط بين الملل دستيابی به عل

می رود. بدون ترديد دستيابی به انرژی پاک و حساس هسته ای عالوه بر افزايش وجهه ملی، زمينه ی بسيار مناسب برای دستيابی 

نرژی برق به بركت انرژی هسته ای به اوج پيشرفت و به قله های علم و توسعه را فراهم می سازد. بخش های كشاورزی، پزشكی و ا

تعالی علمی دست يافته اند. جمهوری اسالمی در چشم انداز بيست ساله خود برای آنكه بتواند قدرت اول منطقه شود، نيازمند 

 37 انرژی هسته ای خواهد بود.
                                                                                                                                                                                           

 1391 آبان 18 نيرو وزير نامجو مجيد از نقل به فارس خبرگزاری 35

36 Hydropower 

 مهدی عليخانی صدر ،سير تحوالت پنجاه ساله انرژی هسته ای در ايران   37
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را  21قرار گرفت و چشم انداز قرن اين وظيفه بر دوش نفت  20زغال سنگ تجسم رشد صنعتی بود، در قرن  19در قرن 

انرژی هسته ای رقم خواهد زد. يكی از مهم ترين راه های استفاده صلح آميز از انرژی اتمی ساخت راكتورهای هسته ای جهت 

شد و توليد برق است. جمهوری اسالمی ايران نيز با توجه به پايان پذير بودن منابع فسيلی به دنبال ساخت نيروگاه برق اتمی می با

 استفاده از برق هسته ای را يك شرط الزم و ضروری می داند چرا كه به اصل پايان پذير بودن سوخت های فسيلی اعتقاد دارد.

دغدغه اصلی جهاِن عادت كرده به مصرف انرژی در دو دهه آينده توليد انرژی است و ساخت نيروگاه برق تنها راه خروج از 

 ست. نيروگاه اتمی اقتصادی ترين نيروگاهی است كه ساخته می شود. بحران انرژی در دهه های آينده ا

مگاوات برق در سال نياز دارد كه نيروگاه اتمی  20000با نگاهی به روند رو به رشد كشورمان، ايران در بيست سال آينده به 

احداث نيروگاه های ديگر برای رفع  مگاوات( از آن را تامين می كند و 3000مگاوات )و در عالی ترين كاركرد خود  1000بوشهر، 

ميليون بشكه نفت خام مصرف می شود كه در  190مگاوات برق حدود  20000گفتنی است، برای توليد   38 اين نياز ضروری است.

 ميليارد دالر صرفه جويی خواهد داشت. 5صورت تامين از طريق انرژی هسته ای، ساالنه 

درصد و  8درصد به  6زی است كه پيش بينی شده بود. با رشد ساليانه نياز به برق از نياز كنونی ايران به برق بيش از آن چي

می شود، ايران به هيچ عنوان نمی تواند تنها متكی به نفت و  2025ميليون نفر در سال  100برآوردی كه از رشد جمعيت تا شمار 

 گاز خود باشد.

رای توليد انرژی، آسيب پذيری اقتصاد كشورهای گوناگون نسبت به ضرورت يافتن شيوه ای پايدار و سازگار با محيط زيست ب

آشفتگی های مرتبط با منابع سوخت فسيلی و وابستگی رو به رشد دنيا به منطقه آسيای جنوب غربی، از جمله چالش هائی است 

  كه بهره گيری از انرژی هسته ای را به منظور رفع آنها بسيار وسوسه انگيز جلوه می دهد.

 اورانيوم گرم يك كه حالی در دارند، حرارتی ارزش روز مگاوات 0.64 نفت تن يك و روز مگاوات 0.36 سنگ زغال نت يك

 سنگ زغال برابر ميليون 2.7 حدود 235 اورانيوم گرم يك كه گرفت نتيجه توانمی لذا،. دارد حرارتی ارزش روز مگاوات يك ، 235

 .دارد تیحرار انرژی بازده نفت برابر ميليون 1.6 و

 39ادـب انرژی

 تمركز زمان در اين هرچند شد؛ ايجاد باد انرژی به شديدی تمايل قيمتی نفت، شوک اولين با همزمان ، 1970 دهه اواخر در

 و ثابت انرژی منبع ايجاد امكان اين روش،. بود مكانيكی انرژی جای به باد انرژی از الكتريكی حاصل انرژی نمودن بر فراهم اصلی

 .نمود فراهم شبكه الكتريكی پشتيبان عنوان به انرژی، منابع ديگر با را همراه ميناناط قابل

 توان بيستم، قرن دهه طول آخرين در. شد پديدار دوباره مهم، پايدار منابع از عنوان يكی به باد انرژی ، 1990 دهه اواخر در

 به 1980 دهه اوايل از باد، نيروی از برق حاصل های هزينه. ستا شده برابر دو تقريباً سال سه هر باد در انرژی از استفاده جهانی

 توسط جهان الكتريسته از درصديك  حدود امروزه يابد . روند ادامه اين كه رسد می نظر به و است رسيده ششم حدود يك به بعد،

 انرژی انجمن جهانی استراتژی .رسد می بيشتر يا و درصد 20 به حدود كشورها برخی در ميزان اين و شود می توليد انرژی باد

 41 تأمين كند. باد انرژی از را جهان مصرفی انرژی از درصد 10حدود  2020 سال تا كه است مبنا اين بر 40باد

 

                                                           
 27/06/86به وزير نيرو، خبرگزاری فارس مصاح  38

39 Wind Energy 

40 World wind energy website 2002 

 آباد نجف واحد اسالمی آزاد دانشگاه جغرافيا، گروه استاديار گندمكار، امير  41
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 ایران در باد انرژی پتانسیل

 ساحلی واحین از جمله ايران، نواحی از بسياری كه داد نشان ايران 42سينوپتيك های ايستگاه در باد وزش ساله ده آمار بررسی

 منجيل،: مانند پراكنده نقطه همراه چند به كشور شرقی نواحی و خوزستان استان ساحلی نواحی فارس، خليج جزاير و عمان دريای

 نقاط از بسياری در البته. دارد وجود فصل تابستان در بويژه بادی، برق توليد توان آنها در و هستند بادخيز بيجار و اردبيل رفسنجان،

 .دارد وجود بادی برق توليد توان سال از محدودی های زمان در هم وركش ديگر

 در اول گروه :گيرند می قرار مختلف گروه چهار در باد، وزش سرعت نظر از سينوپتيك های ايستگاه ،ها يافتهاين  اساس بر

 توان بادخيزی شبانه روز از هايی بخش در سال های زمان برخی در دوم گروه دارند؛ بااليی بادخيزی توان سال های زمان بيشتر

 بادخيزی توان سال تمام طول در چهارم گروه و دارند بادخيزی توان دارای سال از محدودی های زمان در سوم گروه دارند؛ بااليی

 كشور 65 بين در بادی برق توليد مگاوات  6/31مجموع توان  با ايران، كشور ميالدی 2005 سال پايان در .ندارند توجهی درخور

 واقع در و كم است سطحی آب منابع ايران، كشور مناطق از بسياری در .است گرفته قرار ويكم سی در رتبه بادی، برق كننده توليد

 همراه مشكل با آنها به رسانی كشور، سوخت شهری و صنعتی بزرگ مراكز از بودن دور به علت يا ندارد، وجود آبی برق توليد امكان

به  الكتريكی انرژی رساندن راه تنها. است پرهزينه بسيار  -كنند می مصرف فسيلی سوخت كه -بخاری های هاحداث نيروگا و است

. است همراه باالی نگهداری هزينه و انرژی اتالف قبيل از زيادی، با مشكالت هم آن كه است سراسری شبكه به اتصال مناطق، اين

 . باد دوم انرژی و خورشيد انرژی اول: شود می يافت وفور به در ايران انرژی منبع دو حال، اين با

 اين در سال طول در تمام خورشيد تابشی انرژی لذا و است آفتابی و صاف های سال زمان بيشتر در ايران نقاط بيشتر آسمان

 اقتصادی نظر از. است كشور نقاط از برای بسياری ديگری مهم بسيار انرژی منبع مداوم، و بادهای قوی وزش. است فراهم مناطق

 فسيلی خيلی های سوخت از برق ساعت كيلووات هر بهای توليد زيرا است، تر مناسب برق توليد برای بادی انرژی استفاده از هم

 .ضروری است ايران در بادی برق توليد برای باد انرژی بينی و پيش برآورد لذا و است بادی های توربين از بيشتر

 و استان خوزستان ساحلی نواحی فارس، خليج جزاير و عمان ساحلی دريای نواحی باد، عتسر ساالنه ميانگين اساس بر

 سواحل و كشور مناطق بيجار بادخيزترين و اردبيل رفسنجان، منجيل،: مانند نقطه پراكنده چند همراه به كشور شرقی نواحی

 هستند. كشور مناطق ترين آرام جنوبی زاگرس و شرقی های دامنه و البرز جنوبی های مازندران، دامنه دريای

 اين اساس بر. دهد نشان می را كشور های ايستگاه در( ثانيه بر متر 4)  گره 8 باالتر از سرعت با بادهای وزش درصد ،25 شكل

 نظر، اين از و است( ثانيه بر متر 4)گره  8 باالی سرعت با باد دارای سال های زمان درصد 66حدود  در رفسنجان ايستگاه نقشه،

 خور جام، تربت اليگودرز، های ايستگاه جای دارد، دوم رتبه در درصد 64 حدود با زابل ايستگاه آن، از  پس. دارد را اول رتبه

 رب متر 4)گره  8 باالی سرعت با باد ها زمان درصد 50 از بيش هم در چابهار و منجيل اوباتو، زرينه جاسك، كيش، بيرجند، سيری،

 .دارند( ثانيه
 

                                                           
42  Synoptic stations 
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 كشور های ایستگاه در( ثانیه بر متر 4)  گره 8 از باالتر سرعت با بادهای وزش درصد  -26 شكل

 

 و ژوئن دو ماه در و هستند بادخيز بسيار( تابستان و بهار های فصل)آگوست  تا آوريل ههای ما ايران كشور در كلی، طور به

 ها ماه اين در آنجاكه از هستند و بادی ق بر انرژی توليد توان دارای ايران نقاط هستند، بيشتر سال های ماه نگرمتري كه جوالی

 برق توليد برای باد رايگان و پاک انرژی از لذا استفاده يابد، می افزايش الكتريكی انرژی مصرف يابد كاهش می آبی برق انرژی توليد

 .رسد می نظر به ضروری بادی بسيار

 بويژه و ساعات بعدازظهر در كشور های ايستگاه ديگر است، صبح بادخيزتر هنگام در كه زابل ايستگاه بجز روز، زمان نظر از

 انرژی مصرف و است روز های ترين زمان م گر زمان، اين اينكه به توجه با و هستند روز های ديگر ن زما از بادخيزتر عصر، هنگام

اين  در مكمل الكتريكی انرژی توليد برای بادی از انرژی توان می لذا يابد، می افزايش كننده نكخ های برای دستگاه الكتريكی

 .نمود استفاده مواقع

 اين انرژی از استفاده با توان می و است زيادی بادی پتانسيل انرژی دارای كه است مناطقی جمله از ايران، كشورنتيجه اينكه 

 .نمود توليد الكتريكی انرژی توجهی قابل ميزان زيست است، محيط با سازگار و رايگان تجديدپذير، كه

 دارای سال های بيشتر زمان در و است كشور منطقه بادخيزترين شمال شرق، تا شرق جنوب از ايران، كشور شرقی نواحی

 در كشور غربی احینو عمان، و دريای فارس خليج سواحل و ها جزيره خوزستان، جلگه از آن، پس. است بادی برق توليد توان

 و رفسنجان فيروزكوه، اردبيل، منجيل،: پراكنده شامل و كوچك نواحی و همدان و لرستان كردستان، كرمانشاه، های استان

خشك،  مناطق از ايران كشور بادخيز نواحی بيشتر. بادی هستند برق توليد توان دارای سال های زمان از بسياری هم در اردستان

 اين به انرژی الكتريكی رساندن همچنين و است كم آنها در انرژی الكتريكی توليد ميزان كه است يافته هتوسع كمتر و محروم

 الكتريكی انرژی مصرف بيشتر. ضروريات است از نواحی اين در بادی برق توليد مزارع لذا، ايجاد. دارد زيادی های هزينه هم نواحی

 انرژی توليد .است تابستان فصل هم ايران در زمان و بادخيزترين است هوا گرمای با مقابله منظور به و فصل تابستان در ايران، در

 .است اهميت حايز زمانی بسيار نظر از هم و مكانی پراكندگی نظر از هم در ايران بادی برق
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 43انرژی خورشیدی

 توسط شده منتشر انرژی كل از. كندمی ساطع انرژی ساعت كيلووات   1.1*1020 ثانيه هر در خورشيد متوسط طور به

 ميليون 60 حدود در تابشی ساعت هر در زمين كه است معنی بدان اين. رسدمی زمين سطح به آن %47 حدود در تنها خورشيد،

Btu به كه شده واقع ایمنطقه در و است گرفته قرار شمالی عرض درجه 40 تا 25 مدارهای بين در ايران كشور .كندمی دريافت 

 تا 1800 بين ايران در خورشيدی تابش ميزان. دارد قرار هارده باالترين در جهان نقاط بين در خورشيدی نرژیا دريافت لحاظ

 طور به ايران در. است جهانی متوسط ميزان از باالتر البته كه است شده زده تخمين سال در مترمربع بر ساعت كيلووات 2200

 تامين خورشيدی انرژی كاربرداصلی ترين  .است توجه قابل بسيار كه است شده گزارش روزآفتابی 280 از بيش ساليانه متوسط

 به دو روش زير است:  الكتريسيته انرژی

  هافوتوولتاييك از استفاده با برق توليدالف( 

  خورشيدی گرمايش از استفاده با برق توليدب( 

 طور بهو   باشد می روز يك در زمين سطح بر يدخورش تابشی انرژی از %3 معادل تنها سال يك در جهان كل مصرفی انرژی  

 .كند جلوگيری سال در اكسيد دی كربن كيلوگرم 800 انتشار از تواند می فتوولتائيك كيلوواتی 3 سيستم يك متوسط

 
 44انرژی زمین گرمائی

 تالش با اينك و يدگرد آغاز پيش سال 30 حدود نيرو وزارت و ايتاليايی شركت يك توسط ايران در گرمائی زمين منابع كشف

 و روستاها مصرفی آبگرم و  برق آينده در است قادر و رسيده برداری بهره به شهر مشكين در اكتشافی چاه چند ، كارشناسان

 گرمائی زمين منابع از كه شود می زده تخمين است توجهی قابل گرمائی زمين پتانسيل دارای ايران .كند تامين را مجاور شهرهای

  .كرد توليد برق گيگاوات 5/7 توان می آذربايجان ـ دماوند ـ سبالن ـ شهر مشكين

 

 45انرژی در ایران مصرف بهره وری و شدت

در ايران نيز  46شدت انرژیمصرف انرژی يا به تعبيری  شدتاگر چه ايران يك كشور غنی از لحاظ منابع انرژی است، اما 

 (11)شكل  47 جهانی دارد. زمينه فاصله زيادی با استاندارد هایاين باالست و در 

                                                           
43 Solar Energy 

44 Geothermal Energy 

به ازای مصرف هر واحد انرژی را بهره وری انرژی و ميزان مصرف انرژی به ازای هر واحد بهره وری انرژی ميزان توليد كاال و خدمات  45

 . می نامند از توليد كاالها و خدمات را شدت مصرف انرژی و يا به طور خالصه، شدت انرژی
46 Energy Intensity 

 های حامل صدور طريق از كشورها اين ملی ناخالص توليد از بخشی كه آنجا از انرژی های حامل كننده صادر كشورهای مورد در 47

 حامل صادرات حجم يا و نمود كسر آنها ملی ناخالص توليد از را انرژی های حامل صدور به مربوط قسمت بايد يا لذا آيد، می دست به انرژی

 اين چنانچه است بديهی باشند، مقايسه قابل كامالً كشورها آمده دست به انرژی شدت تا افزود كشورها گروه اين انرژی مصرف به را انرژی های

 افزايش توجهی قابل ميزان به كشورها گروه اين در انرژی شدت گيرد، صورت انرژی های حامل كننده صادر كشورهای انرژی شدت در تعديل

 ايران مثال عنوان به .تداش خواهد تام وابستگی انرژی های حامل صادرات حجم به كشورها گروه اين انرژی شدت افزايش ميزان يافت، خواهد

 كنيم، اضافه انرژی های حامل داخلی مصرف مقدار به را ميزان اين اگر كرد، می صادر نفت روز در بشكه ميليون 2.4 حدود( 2008 سال در)

 به نسبت كه يافت خواهد افزايش داخلی ناخالص توليد دالر هزار هر ازای به بشكه 6.8 به بشكه 4.2 از 2008 سال در ايران انرژی شدت

 Error! Main شكل) / بر طبق گزارش بانك مركزی ايران.است بيشتر مراتب به توسعه حال در كشورهای حتی و صنعتی كشورهای

Document Only.  و Error! Main Document Only.) 
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 بهره 2008 سال در ايران نيز در مقايسه با استاندارد های جهانی بسيار پائين است، بطوريكه در 48بهره وری انرژیاز طرفی 

 داخلی ناخالص توليد دالر 238 انرژی، نفت معادل بشكه هر مصرف با ديگر عبارت به بود، دالر 238 معادل ايران در انرژی وری

 (27 شكل ).بود دالر 1452 اروپا دراتحاديه و دالر 736 رقم اين جهانی ميانگين كه حالی در شد، ايجاد

 

 
 2008 سال  - كشورها ریسا با سهیمقا در یاسم یداخل ناخالص دیتول اساس بر رانیا در یانرژ مصرف شدت -28 شكل

 

 
 2011 -منتخب یكشورها در یداخل ناخالص دیتول به نسبت یدروكربنیه درآمد سهم درصد -29 شكل

                                                           
48 Energy Productivity 
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 2008 سال  - كشورها ریسا با سهیمقا در یاسم یداخل ناخالص دیتول اساس بر رانیا در یانرژ یور بهره -30 شكل

 

زين برای اتومبيل، مصرف خانگی نفت و گاز برای گرمايش و مصرف الكتريكی لذا در حال حاضر جامعه ايرانی در حوزه ی بن

 (32 و 31  شكل) 49 برای روشنائی عميقاً با اصراف روبروست.

 

 
 نیب رانیا در( محصوالت ریسا و LPG ، نیبنز ،ییهوا نقل و ملح یها سوخت ، كوره نفت) ینفت یها فرآورده انواع مصرف نمودار -33 شكل

 2009 تا 1971 یها سال

 

                                                           
49 http://www.eia.gov/cabs/iran/Full.html 
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 2009 تا 1971 یها سال نیب رانیا در هیاول یها یانرژ انواع عرضه نمودار -34 شكل

 

 چند نكته پیرامون نفت در ایران:

برای اولين بار در ايران، در مسجدسليمان كشف شد و صدور آن از  1287الف( نفت، كااليی استراتژيك كه روز پنجم خرداد 

در « Oil Persian»يعنی يكسال پيش از وقوع جنگ جهانی اول ـ آغاز شد، نويسنده انگليسی كتاب  -م  1913ش /  1292سال 

 نويسد:اين باره می

، نفت فوران كرد و بود رسيده پا 1180 عمق به كنیچاه عمليات كه[ 1287 سال خرداد 5] 1908 سال مه ماه 26 روز …»

، نيروی دريايی انگلستان را نجات داد پا از دستگاه حفاری باال زد. به اين ترتيب صنعتی آغاز شد كه طی دو جنگ 50متجاوز از 

 «ولی برای ايرانيان زحمتی ايجاد كرد كه از مجموع مزاحمت های سياسی دولت های بزرگ بيشتر بود.

ها، يك جهش بزرگ در نظام اقتصادی كشورشان و به مانند خون در رگ اقتصاد به نفت ايران برای انگليسی ب( دستيابی

، رويدادهايی است اعمال نفوذ دائمی بر دولت های قاجار، به قدرت رساندن رضاخان و يا اشغال خاک ايران بريتانيا بود، در حقيقت

 كردند و آن حفظ منابع نفتی ايران بود.دنبال می ها در همه آنها يك هدف مشترک راكه انگليسی

اما وابستگی اقتصاد كشور به درآمدهای نفتی از  50در جهان اول است« مجموعه ذخاير نفت و گاز»ج( كشور ايران، از لحاظ 

صورت  هاست كه همچنان نفت را بهشده است. در كشور ما، متاسفانه سال "اقتصاد تك محصولی"گذشته موجب شكل گيری يك 

  (35 شكل )مصرف می كنيم. "بودجه جاری"خام صادر و درآمد حاصل از آن را نيز در 

به طور  51ميليارد بشكه نفت درجا است اما همه آن قابل استحصال نيست. ضريب بازيافت نفت 600د( هم اكنون ايران دارای 

ميليارد بشكه نفت قابل استحصال است. در  156از اين ميزان نفت درجا تنها  درصد است، يعنی به نوعی می توان گفت26ميانگين 

سال ديگر می توان نفت توليد و از اين منبع عظيم خدادادی  116 چنين شرايطی و با توجه به ميزان توليد روزانه نفت ايران، تقريباً 

 52 استفاده كرد.

د و در طول اين دوره توليد نفت آنها كاهش يافته و يا به عبارتی وارد هـ( اكثر مخازن نفتی ايران در نيمه دوم عمر خود هستن

  شده اند. 53ثانويه بازيافت دوره نياز به فرايند

                                                           

 10/03/1391گزارش خبرگزاری فارس در تاريخ  50
51 Oil Recovery Factor 

52 Enhanced Oil Recovery = EOR 

53 Enhanced Oil Recovery = EOR 
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 2010 تا 1977 یها سال نیب رانیا در نفت مصرف و دیتول نمودار -36 شكل

 

 مقام معظم رهبری پيرامون موضوع نفت می فرمايند:

ها سال ديگر، دنيا محتاج نفت و گاز است؛ اين يك مطلبِ مسلّم است. استكبار و قدرتهاى استكبارى ميدانند كه رگ تا ده

ى نفت حياتشان به نفت و گاز وابسته است. آن روز كه نتوانند اين نفت ارزان را به دست بياورند، آن روز كه مجبور باشند براى تهيه

  54 بار است.ى دست بردارند، آن روز براى آنها مصيبت و گاز امتياز بدهند و از زورگوئ

ها به شما مردم و مردم ساير ها بود و بنا بود آناگر اين نفتی كه دست كشورهای اين منطقه است، در دست اروپايی

خيانت بعضی از  كشورهايی كه امروز نفت توليد می كنند، بفروشند، برای هر استكانش جان شما را می گرفتند!... امروز به خاطر

گر بين المللی، به جای اينكه نفت، وسيله ای در دست كشورهای توليد شان با دزدان غارتدستیكشورهای توليد كننده نفت و هم

كننده آن برای كسب سود يا استفاده سياسی و اقتصادی باشد، به عكس به عنوان وسيله ای در دست مصرف كنندگان قرار دارد!... 

 . 55هاست، نفت مال ماست؛ اما سياستش در دست ديگران است! چنين سرمايه ای مايه دردسر استدر مشت آن در حقيقت نفت

 

 :اقتصاد ایران نقطه ضعف آشكار

نقطه ضعف »، يك «سرمايه بين نسلی»وابستگی شديد اقتصاد ما به نفت، اين  مسلم بنظر می رسد، اين است كه اما آنچه

من در اين جنگ تمام عيار اقتصادی، بصورت ويژه بر روی آن تمركز كرده است تا اين نقطه در اقتصاد ماست كه دش« آشكار

 .ی جدی عليه ما تبديل كند«تهديد»را به « ضعف»

نياز كنيم. يكى از بزرگترين بليات اقتصاد ما، و نه فقط ما بايد به اينجا برسيم و بتوانيم خودمان را از درآمد نفت واقعًا بى

ما بايد به جائى برسيم كه اگر يك روزى به خاطر قضاياى  .لكه بليات عمومى كشور، وابستگى ما به درآمد نفت استاقتصاد ما، ب

سياسى، اقتضائات سياسى، يا اقتضائات اقتصادى در دنيا، اراده كرديم كه صادرات خودمان را مثاًل براى مدت پانزده روز يا يك ماه 

                                                           

 01/01/1391مقام معظم رهبری  54

 13/03/1373مقام معظم رهبری  55
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اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بريده شود، اين توان را ملت ايران و نظام اسالمى اگر يك روزى  .متوقف كنيم، بتوانيم

  56 ده است. ما بايد به اينجا برسيم.العااش در دنيا فوقدر ايران به دست خواهد آورد؛ كه تأثيرگذارى

خام »، بايد بپذيريم كه «درآمد»است و نه « سرمايه»ما بايد نوع نگاهمان به نفت را تغيير دهيم، بايد بپذيريم كه نفت يك  

  بدترين نوع استفاده از اين سرمايه تمام شدنی است.« فروشی

ما اين نفت را ضايع می كنيم؛ البته اين، كار امروز و ديروز نيست؛ دهها سال است كه بنای اقتصاد و پيشرفت كشور روی اين 

آن روزی انسان در قضيه نفت احساس رضايت می كند، كه  .كرد روش گذاشته شده است و يك شبه هم نمی شود آن را عوض

امروز می خواهم صادرات  .كشور قادر باشد با اختيار خودش اعالم كند كه من مصلحت می دانم امروز توليدم را فالن قدر كم كنم

ت است و دنيا الی ماشاء اهلل سوخت، بدترين استفاده از نف -نفتم را اين قدر كم كنم و نفت را در كارهای غيرسوخت مصرف كنم

آن روز ما می توانيم خوشحال باشيم و به نفت خشنود  -استفاده های بهتر از سوخت نفت را كشف می كند و پيش می رود

  57باشيم.

فروشی بخواهد مملكت را اداره كند بفهميم بين سرمايه و درآمد فرق است، نفت سرمايه است نه درآمد كسی با نفت ما بايد

 58 .فروشی، نفت را بايد تبديل كرد به يك سرمايه ديگر از آن درآمدش بايد استفاده كردبا سرمايه يعنی

 

 :اقتصاد مقاومتینقش 

اقتصاد مقاومتی ما بايد تمام تالش و توان خود را برای حل هرچه سريع تر اين معضل اساسی به كار ببندد و اين شدنی 

اصلی ترين الزامات اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبری شامل موارد ذيل ، مقاومتی نيست مگر با پايبندی به الزامات اقتصاد

 می شود:

 : مردمى كردن اقتصاد -1

تواند يك تحول به  كه اعالم شد، می 44هاى اصل  مردمى كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين سياست

هاى بيشترى بايد بشود. بخش خصوصى را بايد توانمند  د. البته كارهائى انجام گرفته و تالشوجود بياورد؛ و اين كار بايد انجام بگير

 59 كرد.

 :كاهش وابستگى به نفت -2

ى ماست. ما اگر كاهش وابستگى به نفت يكى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين وابستگى، ميراث شوم صد ساله

هاى اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى  دارد، استفاده كنيم و تالش كنيم نفت را با فعاليتبتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود 

 60 جايگزين كنيم.

 :مصرفو تعادل در مدیریت  -3

هاى ى مديريت مصرف، يكى از اركان اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير. هم دستگاهمسئله

يك بُعد  ها بايد به اين مسئله توجه كنند؛ كه اين واقعًا جهاد است.ولتى، هم آحاد مردم و خانوادههاى غير ددولتى، هم دستگاه

 61 ى تعادل در مصرف و مديريت مصرف اين است كه ما از توليد داخلى استفاده كنيم.ديگرِ اين مسئله

                                                           

 26/5/1390مقام معظم رهبری  56

 29/3/1385مقام معظم رهبری  57

 آملی جوادی اهلل آيت 58
 03/05/1391مقام معظم رهبری در ديدار كارگزاران نظام   59
 همــان  60
 همــان 61
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 استمرار هدفمندی یارانه ها : -4

 62 به اقتصاد ملى است.ها هم در جهت شكل دادن هدفمند كردن يارانه

 سمت به انرژی های حامل كنندگان مصرف همه و اقتصادی های بنگاه كه باشد ای گونه به بايد ها يارانه هدفمندی دوم گام

 پياده برای مناسب سازكار بايد اماواقعيت انكار ناشدنی است،  يكی سوخت بهای سازی واقعی .كنند حركت انرژی بهينه مصرف

 ابتدای در ميزان اينيافته است،  افزايش كشور در انرژی مصرف شدت و سوخت قاچاق ميزان .شود گرفته نظردر هدف اين كردن

 ميانگين برابر چهار كه كشور در انرژی مصرف شدت اكنون هم اما داشت مطلوبی كاهش بسيار ها يارانه هدفمندی اول گام اجرای

 (37 شكل) 63 .شود اجرا درستی بهضمن استمرار بايد  ها نهيارا هدفمندی سياست كه دهد می نشان است جهانی مصرف
 

 
 2022-2007 یها سال نیب آن ینیب شیپ و رانیا در تهیسیالكتر یانرژ یتقاضا رشد زانیم -38 شكل

 

 :امكانات و منابع و زمان از حداكثرى ىاستفاده -5

 انسان كمترى ىفاصله با خوشبختانه امروز كشيد، می طول متمادى سالهاى كه هائى طرح. استفاده بشوداز زمان بايد حداكثر 

  64 .كرد تقويت كشور در را اين بايد. رسيد بردارىبهره به ماه هجده ظرف در سال، دو ظرف در كارخانه فالن كه بيندمى

 :برنامه اساس بر حركت -6

 شود می وارد «مقاومتى اقتصاد» به كه است هائىضربه جزو مقررات، تغيير و الساعهخلق هاى تصميم. است اساسى كارهاى از يكى

 هاى سياست نگذارند باشند؛ داشته توجه بايد محترم مجلس هم محترم، دولت هم را، اين. زند می ضربه ملت مقاومت به و

 65 .شود موردبى تغييرهاى و تذبذب دچار زمانى هر در كشور اقتصادى

 

 

 

 

                                                           
 همــان 62
 مجلس انرژی كميسيون عضو جعفری 63
 03/05/1391مقام معظم رهبری در ديدار كارگزاران نظام  64
 همــان 65
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 نتیجه گیری:

مردم و مسئوالن ما بايد واقعاً بپذيرند كه ما در يك نقطه بسيار حساس به سر می بريم، همبستگی ملت و نظام در اين برهه 

يك واقعيت ديگر هم اين است كه اگر  »دهد و به تعبير رهبر انقالب :  عبور« پيچ تاريخی»تاريخی می تواند كشور را به خوبی از 

مقاومت مدبرانه بكند، نه فقط اين حربه كُند  -ها و از اين چيزها از جمله در مقابل همين تحريم -فشارهاى دشمن  كشور در مقابل

 «. خواهد شد، بلكه در آينده هم امكان تكرار چنين چيزهائى ديگر وجود نخواهد داشت

 قوت، و ضعف نقاط به توجه بر افزون بايست می ايران، اسالمی جمهوری انرژی ی حوزه در جامع سند يك تدوين برای

احتمالی نيز بر مبنای اقتصاد مقاومتی و با نگاه به وجود يك دشمن جدی در عرصه اقتصاد و انرژی به  تهديدهای و ها فرصت

اما  ،مردم در استفاده صحيح و بهينه از انرژی امری است ضروری« سبك و شيوه زندگی» اگرچه خوبی مورد بررسی قرار گيرد، 

در بين  ت عرضه و تقاضای انرژیالت جهانی و به تبع آن اهميت امنيی رسد با توجه به اهميت روزافزون انرژی در معادبنظر م

جامع، مسنجم، هدفمند و در برگيرنده همه ابعاد برای « استراتژی انرژی»انرژی، داشتن يك كشورهای توليدكننده و مصرف كننده 

تدوين و انرژی ايران در منطقه و جهان  عينی موقعيت ارتقاء و به منظور است «ساسیاولويت جدی و ا»نيل به اهداف مشخص يك 

، ارد ذيل اشاره كردواهداف و سياستگذاری های كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدتی كه از اصلی ترين آن می توان به متبيين 

 :امری حياتی است

 نیاز در زمینه انرژی  ردحركت به سمت خودكفـائی در دانش و تكنولوژی های مو -1

دست يابی به دانش های بنيادی و تحقيقات مهندسی و سرعت بخشيدن به تجارتی كردن تكنولوژی های توسعه يافته به 

 واسطه سرمايه گذاری در تحقيقات

  متنوع ساختن منابع تامین انرژی ایران -2

كه انرژی های فسيلی )مانند نفت، گاز و زغال سنگ(  اين اقدام با افزايش سهم انرژی های هسته ای و تجديدپذير در مقابل

ت زيست محيطی، عرضه انرژی را خواهد افزود و در دراز مدت با استقالل بخشيدن بيشتر به كشور از نوسانات بعالوه بر آثار مث

 .جهانی انرژی، مسأله استراتژيك انرژی را مرتفع خواهد ساخت
 

 
 2009 –رانیا یانرژ عرضه سبد در هیاول یانرژ انواع سهم رنمودا -39 شكل
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 2009 تا 1971 نیب رانیا در یانرژ انواع لهیبوس تهیسیالكتر دیتول نمودار -40 شكل

 

ق آبی، مابقی انرژی های اوليه سهم بخصوصی در سبد انرژی به جزء نفت و گاز طبيعی و انرژی بر 42و  41ی شكل هامطابق 

 ايران ندارند.

 افزایش انعطاف پذیری و كارائی در مصرف انرژی  -3

 كاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت -4

 كه است اين واقعيت است، زدهرقم را ايران اقتصاد سرنوشت كه است سده يك از بيش نفت صدور بويژه و ايران نفت صنعت

 بيايد، نفت قيمت سر بر باليی روزی اگر و است جدی چالش يك اين ،است نفت به وابسته ايران اقتصاد درصد 50 از بيش امروزه

 (43)شكل  66انديشيد چالش اين برای فكری بايد حال اين با. كرد خواهد سقوط آن موازات به هم اقتصاد

 

 
 یالدیم 2011 تا1861 یها سال در نفت متیق نوسانات نمودار -44 شكل
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 شی نفت و عرضه نفت بصورت خام جلوگیری حداكثری از خام فرو -5

بيش از «سرمايه بين نسلی»در واقع تاكنون اينبدترين نوع استفاده از نفت است و « خام فروشی»به تعبير مقام معظم رهبری

 در دست دولت ها بوده است.« درآمد»توجه باشد، بعنوان مورد «سرمايه»آنكه بعنوان يك 

 افزایش مصرف گاز طبیعی به عنوان منبع انرژی پاک  -6

 انتقال، با آوریفن در آمده وجود به تحوالت دليل به نيز و ترسالم زيست محيط به افزودن روز توجه دليل به طبيعی گاز

 كه دارند وجود منطقه ايران، در جمله از مهمی كشورهای نيز زمينه اين داد، در دخواه افزايش انرژی سبد در را خود سرعت، سهم

 .افزايندمی آينده جهان نياز مورد انرژی تأمين در منطقه اين نقش اهميت بر

 افزایش تولید و مصرف منابع انرژی تجدید پذیر -7 

 افزایش مصرف دیگر سوخت ها در بخش حمل و نقل  -8

 و ارتقای رشد اقتصادی در حوزه انرژی  اد اشتغالایجـ -9

 مدرنیزه كردن زیرساخت های انرژی -10

 )گسترش استفاده از وسائل نقليه كم مصرف و ...(  استفاده از روش های نوین در صرفه جوئی -11

دنبال خواهد ازار انرژی را به ) كه به دنبال خود كاهش رشد تقاضا در بافزایش ضریب بهره برداری از منابع انرژی  -12

 ت(.داش

در  جنوبی پارس گازی میدانو  مشترک میادین ویژهتوسعه میادین نفت و گاز، به تولید صیانتی و به  توجه -13

 1404راستای سند چشم انداز 

 : 1404بر طبق سند چشم انداز، صنعت نفت و گاز ايران بايد در افق 

كه مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ايجاد ظرفيت توليد اوپک  حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید كننده نفت خام درالف( 

 اين جايگاه می باشد. رقبایبا ساير 

 با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترک.دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی ب( 

بـاالترين ارزش افـزوده از منـابع هيـدروكربوری به منظـور ايجـاد جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پاالیشی دستيابی به  ج(

 كشور.

به منظور ايجاد باالترين ارزش افزوده از جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد و كاالهای پتروشیمیایی دستيابی به  د(

 منابع هيدرو كربوری كشور.

 نفت و گاز در منطقه. جایگاه اول فناورینيل به  ه(

 

 ميادين از برداریبهره سمت به حركت اصلی اولويت اما ،داريم كشور در گازی و نفتی ميدان 197 دحدو در اكنونهم ما

 هایميدان دارای تركمنستان امارات، عراق، جمله از همسايه كشورهای تمام با تقريباًايران  .است آن تكليف تعيين و مشترک

 ميليارد48/1 همچنين و نفت بشكه ميليون 6/5 روزانه يدتول امكان مشترک ميادين توسعه با. است گازی و نفتی مشترک

 67 .است مشترک ميادين توسعه نفت بخش اولويت ترينمهمشود و می فراهم كشور در گاز مترمكعب

به توجه جدی مسئوالن به منظور توسعه و بهره برداری هرچه  خود همسايگان و ايران بين مشترک نفتی ميدان 26 وجود

 صادرات سال 120 درآمد معادل است، شده ذخيره كه گازی ارزش جنوبی پارس ميدان درادين نيازمند است، سريعتر از اين مي
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 ،آن گاز كامل برداشت صورت دركه  فارس خليج دراست  جهان گازی ميدان بزرگترين اين ميدان .است كشور توليدی خام نفت

 آن مربع كيلومتر 3700 كه است مربع كيلومتر 9700 ميدان ناي مساحت .گردد می تامين زمين كره ساكنان كل سال 10 انرژی

 .دارد قرار قطر سرزمينی های آب در آن مربع كيلومتر 6000 و ايران سرزمينی های آب در

 وجود با. است مشترک قطر، و ايران كشور دو بين درجا، نفت بشكه ميليارد 6/1 بر بالغ ایذخيره با جنوبی پارس نفتی اليه 

 طرف توسط روز در نفت بشكه هزار 450 به قريب برداریبهره و قطر الشاهين ميدان با جنوبی پارس نفتی اليه نبود مشترک

 13 حدود جنوبی پارس از قطر نفتی برداشتو  است نشده محقق تاكنون طرح اين اول فاز در بشكه هزار 35 روزانه برداشت قطری،

 . 68 .است ايران برابر

 ی نفت جهت حمایت از تولید ملیاستفاده از درآمدها -14

 استقالل نگرفت، شكل ملى توليد اگر و گيرد؛ نمی شكل ملى توليد نگذاريم، احترام ايرانى ىسرمايه و ايرانى كار به تا ما

 اقتصاد ىمسئله در يعنى - نكرد پيدا تحقق اىجامعه يك اقتصادى استقالل اگر و كند؛ نمی پيدا تحقق كشور اين اقتصادى

 سياسى استقالل اگر و كند؛ نمی پيدا تحقق كشور اين سياسى استقالل - بايستد خود پاى روى و بگيرد تصميم خودش نستنتوا

 نكند، پايدار نكند، قوى را خود اقتصاد كشور يك تا. نيست ديگرى چيز حرف، جز حرفها، ىبقيه نكرد، پيدا تحقق اىجامعه يك

 پايدار و قوى اقتصاد به ما كشور.باشد تأثيرگذار غيره و فرهنگى و سياسى لحاظ از ندنميتوا نكند، مستقل نكند، خود به متكى

  69 .دارد احتياج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  كشور كل بازرسی سازمان نفت بازرسی و نظارت كل گزارش اداره 68

 10/02/1391داروپخش توليدى كارخانجات كارگران اجتماع در مقام معظم رهبری 69



27 

 

 مراجع
 

 كتاب اعتياد به نفت، تالش بی پايان آمريكا برای امنيت انرژی نوشته يان راتلج، ترجمه عبدالرضا غفرانی [1]

 ( دكتر يداهلل محمدی1357 -1367دهه اول انقالب اسالمی )كتاب نفت و سياست خارجی ايران در [ 2]

 مهدی عليخانی صدر -كتاب سير تحوالت پنجاه ساله انرژی هسته ای در ايران[ 3]
 

 [1] Global Market Forecast 2011 – 2030 

[2] THE QUEST: ENERGY SECURITY AND THE REMAKING OF THE MODERN WORLD 

 [3] http://ec.europa.eu/energy/security/index_en.htm 

[4]http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/analysis_publications 

[5] Iraq Energy Outlook 2012  

[6] World Petroleum Congress  Doha, Qatar Dec. 6, 2011  

[7] 2012 The Outlook for Energy: A View to 2040 

[8] BP Statistical Review  of World Energy June 2010 

[9] BP Statistical Review  of World Energy June 2011 

[10] BP Statistical Review  of World Energy June 2012 

[11]OPEC Annual Statistical Bulletin2012 

[12] EIA - Annual Energy Outlook 2012 with Projections to 2035 

[13] Energy Production in Iran’s Agronomy - M. Karimi, I. Beheshti Tabar, G.M. Khubbakht 

[14] World Oil Transit Chokepoints IEA 

[15] Iran’s energy policy:  

Current dilemmas and perspective for a sustainable energy policy - M. Massarrat 

 

 

http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/analysis_publications/oil_market_basics/Trade_text.htm

