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 چکيده
ت ارزیاابی اميیات انار   در    شااخص رريیيای ماامج، مها     ۀهاا  اميیات انار  ، باه ارا ا     این مقاله با بررسی ابعاد و شاخص

ناد  اانتخاب شده است يه عياارت ( 1111) اساس رعریف سوايولشده برپردازد. ابعاد درنظرگرفتهمی( OECD)يشورها  عضو 

را  ارزیابی ب ؛ يه«بعُد پایدار  حکومت»و « زیستبعُد محیط»، «بعُد قیمت انر  »، «بعُد رکيولو  »، «بعُد دسترسی به انر  »از: 

در شاده  ا  ارا اه مرحلهشياسی هفتاساس روشبر شاخص رريیيیاین ساخت رفته است.  ياره بشاخص  181این ابعاد  ۀحاسيو م

و  (JRC) مرياز رحقیقاات يمیسایون اروپاایی     و راهيماا  يااربران   شياسای روشهاا  رريیيای،   يتاب راهيما  ساخت شاخص

OECD) )به طور ویژه، به ابعااد مختلاف اميیات    از آن است يه يشور آمریکا  بيد  حايینتایج نهایی رريه .ه استصورت گرفت

ل اميیت انر   ایان  در مایگاه اوّ ،(OECD)  روانسته است با اختالف خوبی با دیگر يشورها ،بيابراین .انر   رومه داشته است

رخوردار  از سطح رکيولو   باا  و  بخشی در عرضۀ انر  ، بها  استرارژیک نفتی، ريوعساز گیرد. ایجاد ذخیرهمیگروه قرار 

   شوند.یابی به این مایگاه شياخته میعوامل دخیل در دست رینرمهماز وضعیت حکمرانی مياسب 

 

JEL :P28, Q48, F59 بندیطبقه

 .OECD انر  ، شاخص رريیيی، اميیت :هاي کليديواژه

________________________________________________________________ 

   شياس ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهدريا 1 
 ebrahimi@um.ac.ir )نویسيده مسئول( ر گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهداستادیا 1

 استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد 1

 .استنامه يارشياسی ارشد میيا محتشمی در دانشگاه فردوسی مشهد این مقاله برگرفته از پایان

 
 11/1/1149راریخ پذیرش:   11/8/1141راریخ دریافت: 

DOI: 10.22067/jipr.v4i1.39135 

http://dx.doi.org/10.22067/jipr.v4i1.39135


 1934و زمستان  زيي، پا1، شماره 4الملل، سال  نيب استيس يرانيپژوهش نامه ا                                         2

مهمقدّ

رغییار  باا   ،همچيین .یش از گذشته مشهود شدبا وقوع انقالب صيعتی ب المللدر عرصۀ بین اهمیت انر  

ا  در رعامالت میان مایگاه ویژه ،  راننفت در ابتدا  قرن بیستم،  سيگ بهگرایش مهان از مصرف زغال

انر  ، مفهوم پیچیاده و مهام دیگار  باا ناام       ۀمومب شد يه در ييار وا  عامالتاین ريشورها پیدا يرد. 

مهات   ،م، اميیت انر   ريهاا بارا  بخاش نظاامی    ميگ مهانی دوّ وراند در. دشونیز مطرح  1اميیت انر ى

ها  ميگای باه نفات    ها  مطلوب نفت، سوخت يشتیزیرا مهت ویژگی ؛رأمین مداوم سوخت مطرح بود

ایجااد رياود عمیار در     ،هاا  نفتای  باروز شاو    ،ردریجاما به ؛(Maleki, 2007, p. 209)ريدیل شده بود 

امتمااعی احتماالی ناشای از     -ها از اثرات سیاسای ا  نزدیک و نگرانیر آیيدهميابج د ۀغرب، ررس از رخلی

ياه اماروزه    طاور   باه  ؛ردريدیل يا بعد  و پیچیده ا  چيد، اميیت انر   را به پدیده1هواییورغییرات آب

 ,Vivoda)محیطای اسات   دربرگیرندۀ ابعاد مختلف فرهيگی، امتماعی، سیاسای، اقتصااد  و حتای زیسات    

2010, p. 1). 

گاذاران و  ، سیاسات   گونااگون يشاورها سیاسای و اقتصااد    وضاعیت   بار  سطح اميیات انار     رأثیر

باودن  بعاد  گی و چياد داماا گساتر   ؛ها  ميفرد متعدد  ارا اه دهياد  شاخص داشت رايارشياسان را بر آن 

قارار  بررسی  مورد ها  ميفرديه رمامی ابعاد این مفهوم روسط شاخص شدميحث اميیت انر   مانج از آن 

 ،بعاد  در موامهاه باا مفااهیم چياد     .(Kruyt, Vuuren, De Vries, & Groenenberg, 2009, p. 2)گیرد 

شااخص در مقولاۀ   این نوع اهمیت و ياربرد اند. محققان اغلب استفاده از شاخص رريیيی را پیشيهاد يرده

  رعیین وضاعیت اميیات انار   در    ا  مامج برارواند مهت ررسیم نقشه  است يه میحدّ اميیت انر   را

ها  اميیت انر   را میان ا  از شاخصها یک رحلیل مقایسهيشورها مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص

ه ا  بها  انر   ميطقهو چارچوبی را مهت بهيود همکار  دهيدمیيشورها و مياطر مختلف مهان ارا ه 

 ,Sovacool, Mukherjee) واقعیاات ایان مفهاوم باشاد     ۀييياد ا  ياه مايعک   گوناه باه  ؛آورناد میومود 

Drupady, & Agostino, 2011, p. 1).  متياساب باا    ،یشاخص رريیيی يمّا  ۀهدف اصلی این مطالعه، ارا

هاا  انار     و رحلیل سیاست (OECD) ها  اقتصاد  و روسعهيشورها  عضو سازمان همکار وضعیت 

 باشد.می   با  يارگرفته شده در يشورها  با اميیت انرهب

________________________________________________________________ 
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 پژوهش ادبيات

اس بدل شده است و اررياط ريگاريگی باا  اميیت انر  ، به بحثی حسّ ،ريج آنامروزه موضوع انر   و به

دهای و رأثیرگاذار  بار    سايب شاکل  به ،رواز این .ا  واحدها  سیاسی پیدا يرده استی و ميطقهاميیت ملّ

. (Vaezi & Monfared, 2013, p. 85)ی برخاوردار اسات   اسایت بسایار باا ی   قدرت و رقابت ملای، از حسّ 

 نفتی رومه به اميیت انر   در چارچوب موضوعات مرريط با مفاهیم انر  ، از زمانی آغاز گشت يه بحران

داد. در آن زمان اميیت انر  ،  نشان وضوحرا به نفت ۀوارديييد شدید يشورها  پذیر آسیب 1411 دهۀ

گارفتن مسااا ل  ماورد روماه قاارار   اماا بااا  ؛گرفات انار   مااورد روماه قارار ماای    ۀعمادرا  ريهاا از بعااد عرضا   

انار   و نیاز    ۀمحیطی در ييار مسا ل سیاسی، اقتصاد ، امتماعی و فرهيگی مرريط باا اميیات عرضا   زیست

شدن بحث اميیت رقاضا برا  يشورها  دارندۀ ذخایر در ييار اميیت عرضۀ انار  ، ایان مفهاوم باه     مطرح

رعاریفی مامج و ياربرد   ۀها  زیاد  در مهت ارا ها  اخیر رالشدبعد  ريدیل شد. در سالا  چيپدیده

اماا   ؛برخی از محققان ريها به یک مييه از اميیت انار   روماه داشاتيد    .صورت گرفته است هبرا  این مقول

 ,Kruyt et al) آور  يييدبرخی دیگر رالش يردند را چيدین عامل مرريط را در یک شاخص واحد ممج

2009, p. 2). شوددر ادامه به برخی از این مطالعات اشاره می. 

هاا  سیاساتی  زم بارا  افازایش اميیات انار         رعریاف گزیياه  به (،1441) 1اميیت انر   آسیا ۀپرو  

هاا  يلیاد    ا  در يشاورها  آسایایی پرداخات. هادف از ایان پارو ه، رعریاف و رعیاین سیاسات         ميطقه

مهانی است يه در افزایش اميیات انار   در آسایا نقاش مهمای داشاته اسات. مانسان و          ی یاا ، ملّميطقه

چهاار شااخص بليدمادت بارا  اميیات       ۀارا ا اروپا باا   ۀ(، اميیت عرضۀ انر   را در ارحادی1119همکاران )

يه بارا  هشات    است دهشارا ه  1شاخص ريوع شانون ۀها بر پایانر   مورد مطالعه قرار دادند. این شاخص

4(، 1118گوبتاا ) در هماین راساتا،   . اسات يار گرفتاه شاده   ه ب 1هاولی انر  مييج 
APERC (1111،) UNDP 

پایاۀ عوامال مختلفای ماورد     نفت در يشورها  وارديييدۀ نفت را بر ۀعرضپذیر  نسيی نیز آسیب (1111)

یاک  قالاب  در  اشاده ر مطارح  ها  ميفردشاخص (،PC) 5بررسی قرار داده و با استفاده از روش مزء اصلی

________________________________________________________________ 
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 ۀ(، در مقالاا1114يریاات و همکاااران ) .اساات رريیااب ياارده ،پااذیر  نفتاایب از آساایبشاااخص مريّاا

 (SOS) ها  مومود برا  اميیت بليدمادت عرضاه  ، یک نما  يلی از شاخص«ها  اميیت انر  شاخص»

عمیر اميیت انر   آلی ومود ندارد يه به مفهوم يييد يه هیچ شاخص ایدهگیر  میاند و نتیجهارا ه يرده

 د.شورر این مفهوم میها  متعدد ميجر به در  گستردهاستفاده از شاخص يهدر حالی  ،نزدیک باشد

ا  دیگر از مطالعات به طراحی شاخص رريیيی برا  اميیت انر   پرداختيد. وا دو همین مهت دستهبه

اقیانوسایه   و آسایا  ۀميطقا  در انار    یتامي مدید، به ارزیابی شياختیروش رویکرد (، با یک1111ویوودا )

ارا اه يارد. و  ضامن بیاان      ناحیه یا ميطقه هر انر   اميیت ۀمحاسي را برا  سیستماریک پرداخت و ابزار 

 ور ، اقتصااد، محایط  بعد گستره از ابعاد اميیت انر   )شامل: اميیات عرضاه، مادیریت رقاضاا، بهاره      یازده

الملل امتماعی داخلی، رکيولو  ، روابط بین-وامل سیاسی، فرهيگیزیست، اميیت انسانی، اميیت نظامی، ع

(، در مقالاۀ  1111ساووايول ) . يياد یک از این ابعاد ذير میهایی را مهت روصیف هرو سیاست(، شاخص

را شروعی شگرف برا  مواماه باا    (1111وا دو ویوودا ) ۀ، مقال«ارزیابی اميیت انر   در آسیا و اقیانوسیه»

پاردازد.  ها  رحلیال ایشاان مای   خود به رکمیل برخی از ياستی ۀخوانده و در مقال انر   اميیت ها چالش

شاده در   بیاان  ها  اميیت انار   ها و شاخصابعاد، مؤلفهرکمیل (، با 1111موخرمی و سوايول ) ،همچيین

ييياد ياه ایان    مای بیاان   ييد وبيد  میمؤلفه دسته 11و  پيج بعد 5، این موضوع را در قالب مقا ت پیشین

گاران  گاذاران و پاژوهش  ا  اسات ياه سیاسات   شاخص پیچیاده  51شاخص ساده و  111 ب ازلیست، مريّ

اساتفاده  ی اميیات انار     عملکارد ملّا   ۀگیر ، بررسی و مقایسا رحلیل، اندازهوروانيد از آن مهت رجزیهمی

هاا،  ، با گازیيش برخای از آن  ساز  اميیت انر  گرفته در مقولۀ شاخصيييد. سیر رحول مطالعات صورت

  گردآور  شده است. (1)صورت اممالی، در مدول به
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 اي از مطالعات خارجي امنيت انرژي(: خالصه1جدول )

شاخص مورد استفاده ابعاد مورد بررسي  محقق هدف مطالعه

 (1448ييدلو ) بررسی اميیت انر   در آمریکا شاخص ميفرد وابستگی به واردات نفتی

 ريوع در عرضۀ ميابج انر    -

 ريوع واردات انر    -

 ثيات سیاسی در ميابج واردات -

 بررسی اميیت عرضۀ انر   در اروپا شاخص ريوع شانون
مانسن و همکاران 

(1119) 

 وابستگی -

 پذیر  فیزیکیآسیب -

 اقتصاد  -

 (1111)  پرسيویز بررسی اميیت عرضۀ انر   در اروپا شاخص ميفرد 

 (1111)  گرین گیر  اميیت انر   آمریکااندازه ميفرد شاخص ها  يیفی اقتصاد زیيهه -

 بیان ابعاد اميیت انر    شده در متن(بعد )اشاره 11
ارزیابی اميیت انر   در آسیا و 

 اقیانوسیه
 (1111وا دو ویوودا )

 بیان ابعاد اميیت انر   شده در متن(بعد )اشاره 5 
ر   در آسیا و ارزیابی اميیت ان

 اقیانوسیه
 (1111)  سووايول

 دسترسی به انر   -

 روانایی واردات انر   -

 یی انر  آرکيولو   و يار -

 حفظ ذخایر انر   -

شاخص رريیيی اميیت 

 انر  

رحلیل چيدبعد  اميیت عرضۀ انر   

 در چین
 (1111ميگ و می )

 دسترسی -

 قابلیت اطمیيان -

 رکيولو   و روسعه -

 ار  محیط زیست مهانیپاید -

 ا حفاظت از محیط ميطقه -

ها شاخص ۀمحاسي

رحت سياریوها  

 مختلف

 ارزیابی اميیت برق  اپن

پریرا و -پرروگال

 استيان

(1119) 

بودنقابل پرداخت -

بودنقابل قيول -

 بودندسترسدر  -

گیر  روش رصمیم

 فاز 

يردن مفهوم اميیت انر   و یيمّ

  اميیت هارعیین مؤثرررین مؤلفه

 انر   

 مورد  چین( ۀ)مطالع

 رن و سوايول 

(1119) 

 هزیيه -

 وابستگی به واردات -

 پایدار  - 

 شاخص رريیيی
يارگیر  شاخص اميیت انر   هب

 برا  يرواسی

فرانکی و ویسکویک 

(1115) 
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باه   گرفتاه ريهاا  ايثر مطالعات صاورت  دهد يهطور يلی مرور  بر ادبیات موضوعی مطالعه نشان می به

برا  اميیات انار   از   يه هایی شاخص ،همچيین .  مربوطه پرداختيدهاريیین ساختار نظر  و رشریح حوزه

  از ر. برخاوردا صورت نگرفته اسات   ميدساز  روششاخص اساسمحاسيه شده است، بر سو  محققان

 روش گازیيش  و رهاا متغیّ انتخااب شاود ياه   شياسی مياسب در ساخت شاخص رريیيی موماب مای  روش

بعاد   هاا  راک  رحلیال  و هاگیر نتیجهميد و اصولی باشد و احتمال خطا در قاعده هارريیب آن و رحلیل

 رواناد مای  شاخص رريیيای،  ساخت شياسیروش در یيلّ چارچوب به رومه عدم ،ياهش یابد. همچيین

 ،رو از ایان  .( Saisana & Tarantola, 2002, p.12)شاود   رصمیمات نامياسب ارخّاذ و گمراهی باعث

 د.شوشياسی معتير محاسيه و ارا ه اساس روششود شاخص رريیيی اميیت انر   بردر این مطالعه رالش می

 هاي ترکيبيتدوين شاخص: شناسي روش -9

هاا   رحقیقاری مشتر  میاان ساازمان همکاار     ۀها  رريیيی در قالب یک پرو شياسی شاخصروش

علام، رکيولاو   و صايعت و يمیسایون اروپاایی )واحاد آماار         ۀو ادار علم آماار  ۀادار ،اقتصاد  و روسعه

العمال ده گاام   ردوین شده است. در این دساتور  1118ياربرد  و اقتصاد سيجی مريز رحقیقات(، در سال 

ساخت و  ۀل آن مربوط به نحوبرا  ساخت و ارزیابی یک شاخص رريیيی ارا ه شده است يه هفت گام اوّ

 ,Nardo, Saisana) هاستو سه گام بعد  مرريط با ارزیابی شاخص رريیيی و دادهشاخص رريیيی  ۀارا 

, 2008Saltelli & Tarantola)1.  
مرامعاه   بررسیدر این مرحله به ادبیات پژوهشی موضوع مورد  تبيين چارچوب نظري جامع: ل،گام اوّ

شامول   ۀعياصر و امزا، دامي اهمیت ۀها  مختلف در مورد رعریف، عياصر، درمو رمامی نظرات و دیدگاه

هاا و نظریاات در   آور  رماامی دیادگاه  اليتاه مماج   ؛شاود آور  بحث موضوع مورد مطالعاه مماج   ۀو حیط

چاه نظارات   دیگر باشيد. چياان ها در مهت رکمیل و احیانا  اصالح یکصورری مفید خواهد بود يه دیدگاه

هاا و  گزیيشی ميتيی بر ارزش د از ابتدا رهیافتیمتعارض و متياقض در ادبیات نظر  پدیده مومود باشد، بای

هاا بارا    اسااس آن رویکارد خاصای از رعااریف و دیادگاه     ها  مشتر  و مقيول انتخاب شاود و بار  بیيش

  .پژوهش برگزیده شود و امزا و عياصر نظر  آرایش یابد

________________________________________________________________ 

( مرامعه 1111) اصل،قا میبه پایان نامه  ها  رريیيیردوین شاخص ۀاطالعات رفصیلی و رکمیلی در زمیي مهت دستیابی به 1

 شود.



 1934و زمستان  زيي، پا1، شماره 4الملل، سال  نيب استيس يرانيپژوهش نامه ا                                         8

ج اطالعااری و  داشاتن مراما   ها  نهایی در گرورسیدن به شاخص انتخاب مراجع اطالعاتي: م،گام دوّ

ا  يامل از اطالعات خام است را بتوان از میان اطالعات مومود، باا روماه باه سااختار نظار  و      مجموعه

  .ها اقدام يردساز ، به انتخاب متغیرها و شاخصرمريز بر رو  هدف اصلی شاخص

د وماود دارد  ها  مفقویابی اطالعات و دادههایی برا  درونروش هاي مفقود:اسناد داده م،گام سوّ

هاایی  هاا  اساياد  )انتساابی( روش   ميظاور از روش  ؛ها  اسياد  اسات ها، روشررین این روشيه مهم

 .شوندها  مفقود حدس زده میها  مومود، مقادیر دادهاست يه با استفاده از داده

 ۀار مرحلا عا يارد ياه ایان مرحلاه در ييا     روان ادّت میأرم به متغيره:تحليل چندوتجزيهگام چهارم، 

سااز  رريیيای را رشاکیل    ررین مراحل شاخصررین و اساسیها  ميفرد، مهمدهی شاخصوزن رجمیج و

را  1ضاریب آلفاا  يرونياا    ، 1، رحلیال عااملی  1روش آناالیز امازا  اصالی   از قيیل  یهایدهيد. روشمی

 استفاده يرد.روان در این مرحله می

هاایی اسات   برا  ملوگیر  از رجمیج و روزیاج شااخص   این عملیات ها:سازي دادهنرمال گام پنجم،

ها ومود دارند يه برخی از ساز  دادهها  مختلفی برا  نرماليه دارا  واحدها  متفاوت هستيد. روش

فاصاله راا يشاور     -9حدايثر -حداقل -1ساز  استاندارد -1 9بيد رريه -1 :اند ازها عيارتنررین آمهم

 .(Ebert & Welsch, 2004, p.24) بيد ها  طيقهاستفاده از مقیاس -5مييا 

 5مراريای رحلیال سلساله   -1ند از: ادهی عيارتها  وزنررین روشمهم دهي و تجميع:وزن گام ششم،

 -5روش رشاخیص بودماه    -9روش رحلیل عاملی و آنالیز امازا  اصالی    -1 1هارحلیل پوششی داده -1

رجمیاج شااخص    ۀدهای، نحاو  دهی مسااو . پا  از وزن  وزن -1نظران روش دیدگاه يارشياسی صاحب

اناد  رسد دو روش اساسی برا  رجمیج ومود دارد ياه عياارت  نظر می رريیيی نیز اهمیت فراوانی دارد. به

 & Funtowicz, Munda) روش رجمیااج رااوانی )هيدساای( -1روش رجمیااج خطاای )حسااابی(  -1 از:

Paruccini, 1990, pp. 10-11). 

________________________________________________________________ 

1 Principal Component Analysis  
2 Factor Analysis  
3 Cronbach’s Alpha Coefficient  
4 Ranking  
5 Analytical Hierarchy  Process  
6 Data Envelopment Analysis  
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اسات،  زم   ایی يه شاخص رريیيی از ابعاد گوناگون رشاکیل شاده  ماز آن و انتشار:ارائه  گام هفتم،

راحتای فاراهم شاود و رماامی     دریافات اطالعاات از آن باه   صورری باشد يه امکان آن به ۀارا  ۀاست نحو

 .موانب را به نمایش گذاشته باشد

روانياد  گر سازنده میشگران دیگر و نیز خود پژوهپ  از ساخت و انتشار شاخص رريیيی، پژوهش

گیار  از اطالعاات   هاا  طاو نی و باا بهاره    به ارزیابی شاخص بپردازند؛ ولی این يار باید در طول ساال 

ها  نوین يارشياسای  رر در ييار نظریات مدید و دیدگاهروزرر و نیز دسترسی به آمار ياملمدیدرر و به

ها  حساسیّت و آزمون :مراحل ارزیابی شامل این. (Saisana & Tarantola, 2002, p. 9)صورت پذیرد 

 شوند.رريیيی می رها و سایر متغیّ ایجاد اررياط میان شاخصو  مرامعه به مز یات نظر  ،استحکام

 شاخص ترکيبي امنيت انرژي ۀنتايج و بحث: ارائ -4
 د.شوشياسی ذيرشده، شاخص رريیيی پژوهش ردوین میاييون با رومه به مراحل روش

 پارچهيک و جامع نظري چارچوب تبيين: گام اول

. گیارد طور يامل و مامج مورد بررسی قارار مای   در این مرحله موضوع مورد بحث از نظر رئوریکی به

گوبتاا  ، (1111)(، وا دو ویاوودا  1118و همکااران )  وان هیپال  :ی چاون در رابطه با اميیت انار   محققاان  

هاا  متعادد  را   هابعاد و مؤلفّا  (1111)، ملکی (1111) تی(، مزرع1111(، سوايول )1118بولن ) ،(1118)

راوان در ایان قسامت باه     با رومه به گستردگی نظارات نمای   يه انديرده مطرحبرا  شاخص اميیت انر   

دهد رعریف اميیات انار   در دیادگاه    گرفته نشان میبررسی صورت .1پرداختها  افراد دیدگاه ،رشریح

باشاد.  هاا مای  شده روسط دیگار محققاان و ساازمان   سایر ابعاد ذير ۀبرگیرندنوعی دربه(، 1111سووايول )

 ،هاا وماود داشات   هاایی ياه امکاان دسترسای باه مقاادیر آن      هها و مؤلفّا در این پژوهش شاخص ،همچيین

اسااس  مييا  این پاژوهش، بار   ،این ررریبشده روسط ایشان شد. بهها  مطرحگزین برخی از شاخصما 

هاا   هاا  آماار  در داده  شده روسط سوايول و با لحاظ محدودیتها  مطرحفهاد و مؤلّیابی به ابعدست

هاا   فاه شده شامل ابعاد و مؤلّمومود صورت گرفته است. بر این مييا، شاخص رريیيی اميیت انر   معرفی

  باشد:زیر می

 یت اطمیيان شيکه(  ، ريوع، وابستگی و قابلانر  دیعرضه و رولها : فهدسترسی به انر   )با مؤلّ .1

________________________________________________________________ 

( مرامعه 1111نامۀ محتشمی )ها  مختلف در رابطه با اميیت انر   به پایانۀ دیدگاهبرا  اطالعات رفصیلی و رکمیلی در زمیي 

شود.
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 فروشی و ثيات قیمت انر  (قیمت انر   در سطح خردهها : فهمؤلّقیمت انر   )با  .1

 (یی انر  آيارت و و شدّ گذار سرمایه ،(R&D)روسعه ورحقیرها : فهرکيولو   )با مؤلّ .1

 (ی و اقلیمزیرساختی، حکمران -ثيات سیاسیها : فهپایدار  حکومت )با مؤلّ .9

گازهااا  انتشااار طيیعاای و آلااودگی و شاادت اسااتفاده از ميااابج هااا : فااهبااا مؤلّمحیطاای )زیساات .5

 .(ا خانهگل

 ايداده هايپايگاه و اطالعاتي مراجع انتخاب: مدوّ گام

 هاا  هاا، شااخص  مؤلفاه  نهایی، شاخص رريیيی یيلّ ابعاد گرفتننظردر ضمن پژوهش از مرحله این

 بررسای  ماورد  يامال  طور به مرريط ها داده المللی،ا  بینداده ا هپایگاه با مرامعه به نیاز، مورد ميفرد

آیاد. مياابج اطالعااری     دسات هبا  نهایی رريیيی ردوین شاخص برا  نیاز مورد ها شاخص را ؛گرفت قرار

اداره  هاا  گزارش، (IEA)المللی انر  ها  آ ان  بیناند از: گزارشها  این پژوهش عيارتيسب داده

هاا   باولتین  ،OECD انار   يشاورها  عضاو    ررازناماه (،EIA) اطالعات انر   وزارت انار   آمریکاا  

بانک اطالعات اقتصااد  و انار     ها  گزارش، سازمان يشورها  صادريييده نفت اوپکآمار  سا نه 

ش شااخص عملکارد زیسات    گزارش روسعه انسانی، گزارش شاخص ادرا  فساد، گازار ،يمیسیون اروپا

 المللی.ها و ميابج اطالعاری بینسایر گزارش صيدوق بین المللی پول و ی،ها  بانک مهانمحیطی، گزارش
 گزينجاي مقادير با مفقود هايداده اسناد :مسوّ گام 

 ،رو گیارد. از ایان  ( انجام می1114سال )سال  يه مطالعه ريها برا  یکدر رحقیر حاضر با رومه به این

 آور  شده، از مراحل زیر يمک گرفته شده است:ها در آمار ممجمشکل فقدان داده مهت حلّ

 (1114ر به ما  سال مورد نظر )سال برا  آن متغیّررین سال مومود يردن آمار نزدیکگزینما  

هاا   ه از سو  همان يشور خاص یاا دیگار پایگااه   شدمرامعه به دیگر مرايز آمار  )آمارها  ميتشر  

 المللی(ا  بینداده

 منفرد هايشاخص و هاداده روي بر متغيرهچند تحليلوتجزيه انجام: چهارم گام

ی میاان متغیرهاا، باه    خطّميظور ملوگیر  از ومود هم مربوطه، به ها آور  آمار شاخصپ  از ممج 

پاردازیم.  می PCA با استفاده از روش آنالیز امزا  اصلی یا شدهها  بعد مطروحبستگی شاخصبررسی هم

 مياساب  اصلی امزا  آنالیز انجام برا  1 را 1.9بستگی هم ( میزان1111)1بعد  لگارومچيد ۀمطالع براساس

________________________________________________________________ 

 Legatum 

http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm
http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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 رريیاب  دیگار یاک  باا  ميفارد  هاا  شااخص  نياشد، يافی ۀاندازبه بستگیهم يه میزان . در موارد باشدمی

شاده، پايج بعاد اساسای اميیات انار         ها  يشورها  یادشوند. با رومه به انجام مراحل فوق رو  دادهمی

صال ياار ایان    ارا اه شاده اسات ياه حا     (1و  1)ها  عاملی مربوطاه در مادول   ها و شاخصفههمراه مؤلّبه

 ها  نظر  در این حوزه است.پژوهش و استفاده از سایر پژوهش

 دسترسي به انرژي، قيمت و تکنولوژيرفته در بعد کارههاي عاملي بها و شاخص(: مؤلفه2جدول )

 *فهمؤلّ بعد **شاخص عاملي *فهمؤلّ بعد

عد
ب

1- 
 
ر 
ه ان
ی ب
رس
ست
د

 

اميیت عرضه و رولید 

 انر  

 ذخایر انر  

د 
بع

1-  
ت
قیم

 ثيات قیمت 

 عرضۀ انر  

 ها  فسیلیقیمت انر  
 وابستگی

 وابستگی به واردات انر  

 وابستگی به مصرف انر  

 ريوع
 ريوع در رولید انر  

د 
بع

1-  
و 
يول
رک

 رحقیر و فياور  

 گذار سرمایه ريوع در مصرف

يانایميی و قابلیت اطمی  یی انر  آت و يارشدّ - 

 

 زيست و حکمراني رفته در بعد پايداري محيطکارههاي عاملي بها و شاخصفه(: مؤل9ّجدول )
 1111، ها  ميفرد ارا ه شده روسط سوايولبر اساس شاخص انشده روسط محققارا ه

 **هاي عامليشاخص **فهمؤلّ بعد **هاي عامليشاخص *فهمؤلّ بعد

عد
ب

 4 - 
ي 

دار
پاي

ت
يس

ط ز
حي

م
 

شدت استفاده 

 ز ميابج طيیعیا

ها  ها و زمینميگل

 حاصلخیز

د 
بع

5-  
ت
وم
حک

  
دار
پای

 

 -سیاسی

 حکمرانی

 گویی و اظهار نظرپاسخ

 ثيات سیاسی

 اثربخشی دولت

 فرسایش ميابج طيیعی

اتيیفیت قوانین و مقرر  

 حايمیت قانون

 ييترل فساد

 يارایی آب

 زیرساختی

 ترجارت و اررياطا

انتشار 

ها و آ یيده

ها  زگا

 ا خانهگل

 هوا آلودگی
 اميیتی -نظامی

 سالمتی ،آموزشی، اقتصاد 

 آب آلودگی
سرزمیيی و 

 اقلیم
انتشار گازهاي  

 ايخانهگل
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 هاسازي دادهگام پنجم: نرمال
 باه . گیارد مای  فاده قارار اسات  ماورد  است، UNDPيار  مييا  يه حدايثر -حداقل روش مرحله این در 

 ضارب  هاا هداد در را یاک  ياهشای شااخص، ميفای    هاا  داده ياردن افزایشای  بارا   UNESCOاز  پیرو 

 . يييدمی پیدا را رر وضعیت مطلوب افزایش مقدار، با هاداده این ررریب، به ؛ييیممی

 نهايي   عاملي هايشاخص و ابعاد تجميع و دهيوزن: ششم گام

 Superافازار  د. بارا  انجاام ایان فرآیياد از نارم     شاو ريیین می 1ANPراحل امرا  فرآیيد در این گام، م

Decisions رحلیل فرآیيدد. شواستفاده می ( شيکه دارا  چهار مرحله استAzar, 2009, p. 66:) 

هاا  ا  از خوشاه (. هر شيکه از مجموعاه 1د )شکل شومیله ایجاد أبرا  مس شيکه ل ساختاراوّ ۀمرحلدر 

 مراراب سلساله  درختای  باشاد. نماودار  ا  از عياصار مای  رشکیل شده است ياه هار خوشاه شاامل مجموعاه     

شاده  اساس نظریات ارا هيه بر است (1)صورت شکل ه اميیت انر   ب ها فهمؤلّ و ابعاد برا  گیر رصمیم

يارشياساان   هاا  میادانی از افاراد خياره، ماورد رأییاد      در این پژوهش انتخاب و سپ  از طریر نظرسايجی 

 مربوطه قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 هاي امنيت انرژيفهبندي ابعاد و مؤلّگيري؛ اولويتمراتب تصميم: نمودار درختي سلسله(1)شکل 

________________________________________________________________ 

 Application of Analytical Network Process (ANP) 
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 زم اسات   ،گیارد. بياابراین  اولویت عوامل صاورت مای   ۀا  و محاسيمقایسه ها رحلیلدوم  ۀمرحلدر 

خوشاه   رصمیم در هار  عياصر فرآیيد در اینخاص، رعیین شود.  یاهمیت نسيی هر یک از عوامل در سطح

ها نیز به نسيت شوند. خوشهمی مقایسه زومی صورت به ها نسيت به یک عامل ييترلیبه نسيت اهمیت آن

 از گیرنادگان رصمیم روش این ند. درشودیگر مقایسه میشدن هدف با یکها در برآوردهمیزان اهمیت آن

 يرد. خواهيد استفاده ها  شفاهیقضاوت

شود يه میازان اهمیات فايتورهاا  موماود در ساطرها را نسايت باه        نظران رقاضا میگاه از صاحبآن

(. در ایان پاژوهش بارا     9زومای: مادول    ۀمشخص ييياد )مقایسا   4را  1فايتورها  ستونی با مقادیر بین 

( و دیگار  OECDن ساازمان ) نفار از يارشياساا   15شاده بارا    بررسی اميیت عرضۀ انر   مارری  طراحای 

مهام در ایان فرآیياد مقایساه، ساازگار  میاان قضااوت         ۀنکتا  آور  شاد. ارسال و ممج 1مؤسسات مربوطه

نسيت سازگار ، مقیاسی از ساازگار    ۀاین فرآیيد از طریر محاسي .زومی است ها هگوها در مقایسپاسخ

دهاد. ایان بررسای    نتایج قابل قيولی را نشان می 1.1ييد. نسيت سازگار  دو فراهم میبهرا برا  مقایسه دو

 د.شها  ناسازگار حذف ها انجام و پاسخنامهپرسش ۀیبرا  يلّ

             

 شده در اين پژوهش براي  ابعاد امنيت انرژيکارگرفتههب خام ماتريس ۀنمون (:4) جدول

 عناصر ستونی

 طیمح

ستیز  

  داریپا

 حکومت
   رکيولو

 متیق

  انر 

ه ی بدسترس

 انر  
 امنيت انرژي

ري
سط

ر 
اص

 دسترسی به انر   1     عن

  انر  متیق  1   

   رکيولو    1  

حکومت  داریپا    1   

ستیز طیمح     1  

 

________________________________________________________________ 

د:شوها اشاره میاميیت انر   فعالیت دارند. در ذیل به برخی از آن ۀسساری هستيد يه در زمیيؤاین مؤسسات، م 
Institute for Energy and the Environment , USA,   

Policies Studies Department, ECN, Energy research Centre of the Netherlands,  

Institute of the Protection and Security of the Citizen, JRC, European Commission, Italy. 
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باه ارزیاابی واحاد  از معیارهاا      ،نهایات در يه رمام مداول را در هم ادغام يرده را برا  این ،همچيین

م رشاکیل  ساوّ  ۀمرحلا  نظران، از میانگین هيدسی استفاده شده اسات. صاحب ۀبرسیم، با فرض اعتيار نظر هم

محاسيه شاده اسات.    OECDبرا  يشورها   يه است بردار وزن نهایی ۀابرمارری  و مرحلۀ چهارم محاسي

 .نمایش داده شده است 11را  5ول اها در مدبيد نتایج این اولویت
 بعد دسترسي به انرژي                             (: 6)جدول                      وزن ابعاد شاخص امنيت انرژي  :(5جدول )

لفهؤم رديف  وزن بعد           رديف  وزن 

33/0 ي تکنولوژ 1 34/0 يانرژ ديعرضه و تول 1    

22/0 تنوع 2  22/0 دسترسی به انرژي 2  

11/0 خودکفايی 3  0112 يانرژ متيق 3  

11/0  ستيزطيمح 4 22/0 پايداري سيستم 4    

00/0 حکومت يداريپا 1   

 بعد تکنولوژي(: 8)جدول                                               : بعد قيمت  (7)جدول             

لفهؤم رديف  وزن مؤلفه رديف  وزن 

51/0 ثبات قيمت انرژي 1  رحقیر و روسعه 1  
 (R&D) 

11/1  

12/0 فروشی(قيمت انرژي )خرده 2 11/1  گذار سرمایه 2    

11/1 انر   ور یی و بهرهآيار 3      

 

 (: بعد پايداري محيط زيست11جدول )                  : بعد پايداري حکومت             (3)جدول      

فهمؤلّ رديف لفهمؤّ ردیف   وزن   وزن 

15/1 یثيات سیاسی و حکمران 1 5/1 طيیعی ميابج از استفاده شدت 1     

2 
 زیر ساختی

 اقتصاد (-بهداشتی-)آموزشی 
11/1   

 
2 

 گازها  و هاآ یيده انتشار

 ا خانهگل
5/1  

18/1 اقلیمی و سرزمیيی 9 ان: محاسبات محققمأخذ                            



     15                                      براي کشورهاي . . .سنجش و ارزيابي جامع امنيت انرژي  

 نهاييترکيبيشاخصبنديرتبهنتايجانتشاروهفتم: ارائهگام

باا اساتفاده از نظار خيرگاان، میازان       ،OECDفه برا  اعضاا   مؤلّآوردن وزن هر بعد و دستهپ  از ب

محاسايه شاد. نتاایج نهاایی در      Excel و Eviewsافزارهاا   اميیت انر   برا  این يشورها با استفاده از نرم

 نمایش داده شده است.  (11)مدول 

 OECDامنيت انرژي کشورهاي شاخص ترکيبي بندي کشورها در ابعاد و (: رتبه11جدول )

 رتبه
شاخص ترکبي امنيت 

 انرژي
 حکمراني محيط زيست تکنولوژي قيمت دسترسي

 آمریکا ایسليد آمریکا شیلی آمریکا 411/1 آمریکا 1

 يانادا لوگزاميورگ  اپن اسلوونی نرو  111/1 نرو  1

 فيالند يره ميوبی يره ميوبی استونی سوی  111/1 يانادا 1

 دانمار  آلمان آلمان یونان فيالند 511/1 سوی  9

 سو د چک اسلوايی  آمریکا سو د 555/1  اپن 5

 لويزاميورگ فرانسه يانادا اسپانیا يانادا 559/1 آلمان 1

 سوی  سو د فيالند سوی  استرالیا 551/1 فيالند 1

 نرو  ارریش فرانسه نیوزیليد دانمار  519/1 سو د 8

 رالیااست اسلوايی مجارستان ارریش ارریش 511/1 ارریش 4

 هليد اسلوونی ایسليد ایسليد اسلوايی 911/1 استرالیا 11

 آلمان دانمار  نرو  يانادا هليد 918/1 دانمار  11

 انگلی  ایتالیا چک نرو  پررغال 911/1 ایسليد 11

 نیوزليد مجارستان هليد پررغال انگلی  955/1 چک 11

 ارریش سوی  مکزیک ایرليد چک 959/1 فرانسه 19

15 
 يره

 ميوبی
 بلژیک بلژیک سو د چک آلمان 991/1

 ایرليد ایرليد اسپانیا مکزیک فرانسه 918/1 هليد 11

 فرانسه  اپن ارریش لويزاميورگ نیوزیليد 911/1 اسپانیا 11

  اپن فيالند لهستان لهستان مجارستان 911/1 اسلوونی 18

 ایسليد اسپانیا اسلوونی يره ميوبی رريیه 911/1 پررغال 14

 استونی هليد استرالیا ایتالیا اسپانیا 919/1 نیوزیليد 11

 پررقال يانادا انگلی  فرانسه ایسليد 184/1 ایرليد 11

 چک انگلی  دانمار  بلژیک یونان 114/1 انگلی  11

 يره ميوبی استونی ایرليد آلمان لهستان 114/1 اسلوايی 11
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 سلوونیا پررقال بلژیک استرالیا اسلوونی 111/1 لهستان 19

 شیلی رريیه استونی  اپن ایرليد 111/1 بلژیک 15

 اسپانیا هليد سوی  سو د بلژیک 158/1 یونان 11

 ایتالیا مکزیک نیوزیليد دانمار   اپن 155/1 استونی 11

 اسلوايی یونان پررغال رريیه ایتالیا 111/1 مجارستان 18

14 
لويزاميور

 گ
 نلهستا نرو  ایتالیا هليد استونی 111/1

 مجارستان آمریکا یونان فيالند لويزاميورگ 119/1 ایتالیا 11

 یونان استرالیا شیلی انگلی  مکزیک 148/1 شیلی 11

 رريیه نیوزليد رريیه مجارستان يره ميوبی 111/1 مکزیک 11

 مکزیک شیلی لويزاميورگ اسلوايی شیلی 111/1 رريیه 11

 

 هابندي و تحليل يافتهگيري، جمعنتيجه -1

ها  اقتصااد   يشور عضو سازمان همکار  11در این پژوهش شاخص اميیت انر   و ابعاد آن، برا  

نمایش داده شده است. برا  ساخت این شااخص رريیيای از    (11)محاسيه و در مدول  (OECD)و روسعه 

 یمرماا  ،یيا یرري شااخص سااخت  در  استفاده شد. OECDيشورها  ربوط به م ،متغیر 181آمار مربوط به 

 و اسات  ساه یمقا یيیها  رريشاخص در اریسيجه و مع گر،یعيارت دبه ؛ا  استسهیو مقا یها نسيیدهنمره

باعث  ،یيیرري به شاخص یيیچينیا دگاهیداست.  «حدايثر ۀنمره را نمر ۀفاصل»و  «رريه» دارد تیچه اهمآن

چه مقدار ایان شااخص بیشاتر    هر ،ررریب اینبه شود.یمطلوب مر مقدارا  فاصله  زیو ن گاهیشدن مارریواقع

شاده نشاان داد ياه در میاان     انجاام  هاا  هاميیت انر   بیشتر در آن يشاور اسات. مقایسا    ۀدهيدنشان ،باشد

آمریکا در مقایسه با دیگر يشورها  گروه، دارا  بیشترین اميیت  ۀيشور ایا ت متحد ،OECDيشورها  

سااز  اميیات   گرفتاه در شااخص  هاا  صاورت  بياد  ولویات باشد. در این قسمت ضمن بررسی اانر   می

 پردازیم.انر  ، به بیان د یل بررر  و ضعف يشورها، در مقولۀ اميیت انر   می

دهاد ياه نخيگاان    ها  اميیت انار   نشاان مای   فهها و مؤلّبيد  شاخصبررسی نتایج مربوط به اولویت

( نسيت به دیگر ابعااد اميیات انار  ، وزن    %11وزن انر   در مؤسسات مورد بررسی، به بعُد رکيولو   )با 

روان گفت از دیدگاه نخيگان، اميیت انار   در ایان يشاورها،    می ،عيارریاند؛ بهبیشتر  را اختصاص داده

چاون  گیرد و ابعاد  هام ( قرار می%11ت رحت رأثیر رکيولو   و دسترسی به انر   )با مجموع وزن شدّبه

 حیط زیست از اهمیت يمتر  برخوردارند.قیمت انر  ، حکمرانی و م
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 و عرضاه  در بعد دسترسی به انر  ، رأيید بیشتر  بر رو  عرضه و رولید انار   )ياه شاامل    ،همچيین

است(  رجدیدپذیر ميابج دیگر و هیدروالکتریک ا ،هسته شکافت طيیعی، گاز خام،نفت سيگ،زغال رولید

( نسيت به قیمت انر  ، در بعد رکيولو  ، رحقیر %15وزن گیرد. در بعد قیمت، ثيات قیمت )با صورت می

ور  و در بعاد پایادار  حکومات، ثياات     یی و بهرهآگذار  و يار( نسيت به سرمایه%11و روسعه )با وزن 

زیست نیز نخيگان اهمیت هار  شوند. در بعد محیطرر  شياخته میاهمیتها  بافه(، مؤلّ%15سیاسی )با وزن 

 يييد.دیگر ارزیابی میرا معادل یکشده دو بعد مطرح

زیسات  اسااس نظار خيرگاان، ابعااد حکمرانای و محایط      دهد ياه اگرچاه بار   شده نشان مینتایج حاصل

اما در رعیین مایگاه يشورها نقش  ؛اند(، از وزن نسيتا  با یی برخوردار نيوده%15و  %1ها  ررریب با وزن)به

فيالناد و ساو د ياه در بعاد      ،، يشاورهایی چاون ساو ی    (11) اساس مدولطور  يه بربه ؛مهمی داشتيد

دسترسی به انر   از مایگاه سوم، چهارم و پيجم برخوردار بودند، رحت رأثیر عوامل و پارامترها  دیگار،  

يشاورهایی چاون ياناادا و     ،بيد  نهایی، در مایگاه چهارم، هفتم و هشتم قرار گرفتيد و در مقابال در رريه

بيد  نهایی مایگاه سوم و دسترسی به انر   مایگاه ششم و بیست و هفتم را داشتيد در رريه اپن يه از بعد 

 پيجم را از نظر اميیت انر   به خود اختصاص داده اند. 

حايی از آن است ياه يشاور آمریکاا باه ابعااد مختلاف        OECDبيد  نهایی يشورها  رريه ،همچيین

يشاور در ابعااد دسترسای باه انار  ، رکيولاو   و پایادار          ایان  ا  داشته اسات. اميیت انر   رومه ویژه

خود اختصاص داده است و از نظر ثيات قیمت نیز حکومت، مایگاه اول را در میان يشورها  این گروه به

مانياه در ایان   گذار  هماه روان گفت آمریکا با سیاستطور يلی می از مایگاه مياسيی برخوردار است. به

انر  ، در مایگااه اول   ۀعمد ۀيييدا حفظ اختالف مياسيی با دیگر يشورها  مصرفمقوله روانسته است ب

هاا   ها  اقتصااد  و روساعه قارار گیارد. بررسای سیاسات      اميیت انر   يشورها  عضو سازمان همکار 

این بررر  است. از ممله اقادامات و   ۀرأییديييد ،شده در این يشور و آمار و اطالعات موموديارگرفتههب

 يرد: بیانروان موارد زیر را شده در این يشور، میيارگرفتههها  باستسی

ها  استرارژیک نفتای، خاود را در مقابال ایجااد اخاتالل در      ساز این يشور از طریر ایجاد ذخیره 

هزار رن بوده اسات ياه ایان     111151، 1111ييد. میزان ذخایر استرارژیک آمریکا در سال عرضه بیمه می
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ذخاایر   يالّ  %91مرارب بیشتر است و در حادود  ( بهOECDخایر استرارژیک دیگر يشورها  )میزان، از ذ

 .1استرارژیک این گروه را به خود اختصاص داده است

 ا  دارد. يييدگان انر   در بازارها  انر   يارآمد رومه ویژهبخشی به عرضهريوع ۀبه مقول 

امتماعی يه غالياا  ماورد حمایات عماومی نیاز      گذار  ها  سرمایهها  آمریکایی در برنامهشريت 

ا (، مشااريت  حرفاه وسااز ، ساالمت عماومی، آماوزش فيای     سااز ، مااده  گیرند )مانيد مدرسهقرار می

نیاز   USAIDمانياد روساعۀ مهاانی     ؛حاده هاا  ایالات متّ  ها با آ انا  ييد. در بعضی موارد این شريتيمی

ياار و نیارو  ياار،    واقتصاد ، روسعۀ فضاا  يساب   مومب رحریک رشد ،شوند را در نهایتشریک می

 د.شومحیطی و گسترش دسترسی به آموزش و فياور  پرداختن به سالمت و مسا ل زیست

. نرو  باا  استنرو   ،از اميیت با یی دارد OECDيشور دیگر  يه پ  از آمریکا در میان يشورها  

 نیرار و مرغاوب  نیبهتار نیاز دارنادۀ یکای از     و سيگومود برخوردار  از ذخایر عظیم نفت، گاز و زغال

آورد. بار  دست مای ه ها  رجدیدپذیر ب، بخش زیاد  از انر   مورد نیاز خود را از انر  اینفت دن  هاچاه

 1114و  1111هاا   ( ایان يشاور، در ساال   IEAالمللای انار   )  شده از سو  آ انا  باین  اساس آمار ارا ه

دسات آورده اسات ياه    ه ها  رجدیدپذیر با خود را از انر   ۀلیر   اوّاندرصد از  1/91و  1/51ررریب، به

 باه  ؛دهاد نفت رولید  خود را بیشتر به صادرات اختصاص مای  ،باشد. از سویی دیگردرصد نسيتأ با یی می

ۀ صادرات این عمدنفت و گاز طيیعی، صادرات و  ييدیبشکه نفت خام صادر م ونیلیم 1روزانه يه  طور 

این يشور در ابعااد پایادار  حکومات، رکيولاو   و     . (IEA, 2000, 2009)داده است  لشکیيشور را ر

خاود   يشاور عضاو ایان گاروه باه      11مایگاه هشتم، یازدهم و دوازدهم را در میاان   ،ررریبقیمت انر   به

 (.11باشد )مدول اختصاص داده است يه مایگاه نسيتا  مياسيی می

وضعیت مياسيی برخوردار اسات.   ، ازشاخص رريیيی اميیت انر   اپن دیگر يشور  است يه از نظر 

پايجم اميیات انار       ۀ، ایان يشاور پا  از آمریکاا، نارو ، ياناادا و ساو ی  در رريا        (11)اساس مدول بر

سيگ قابال راومهی نادارد؛ اماا باا ایان       قرار دارد.  اپن گرچه ذخایر نفت، گاز و زغال OECDيشورها  

یی، اميیت عرضه انار   باا یی را   آروسعه وگسترش رکيولو   و افزایش يار روانسته است از طریر ،حال

هاا   (، رعداد  از سیاست1111گرفته از سو  گولدوین )صورت ۀبراساس مطالعبرا  خود ایجاد ييد يه 

  ند از:ااز سو  این يشور عيارت شدهگرفتهياربه

________________________________________________________________ 

.4، مدول 1111سازمان انر   ارمی، نوامير  »عرضۀ ماهیانه نفت» گزارش 
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-ابل دسترس است يه به نگهدار  و صارفه ها  مؤثر و قمدت، رمريز  اپن بر رو  پرو هدر يوراه  

سااز  بارق، اساتفاده از ابررسااناها و دیگار محصاو ری       ييد. این شامل ذخیرهمویی در انر   يمک می

 بخشيد.مویی در انر   را در سطوح رجار  و خانگی بهيود میاست يه صرفه

انار   خورشاید  و فيااور     ها  فياور  شاامل فيااور    پرو ه ۀبا نگاه به آیيدۀ بليدمدت، به روسع  

باار  ياردن آثاار زیاان   سايگ و حاداقل  غالزسيگ پرداخته و با فياور  سوخت مایج از غالزبسیار يارآمد 

 يييد. خود استفاده می ۀطليانمحیطی آن، از یک مييج فراوان برا  اهداف روسعهزیست

عياوان یاک   شاده باه  یعای ماایج  ساز  ميابج انر   در  اپن، گاز طيدر رابطه با سیاست محور  متيوع  

ماا  بيازین باا ساوخت دیازل ياار       هاایی ياه باه   گزین غیرنفتی مطرح است. ساخت اروميیلسوخت ما 

ساز  سوخت در این بخش، ميجر به افازایش  نقل و متيوعوييد، مهت ياهش سوخت در بخش حملمی

هاا     یکای دیگار از سیاسات   ور  در انار  افزایش بهره ،اميیت انر   در این يشور شده است. همچيین

يردن ميابج مدید انر   مویی در انر   را مانيد پیداچرا يه صرفه ؛شده در این يشور استگرفتهپیشدر

 يييد. رلقی می

 سياستي پژوهش هايپيشنهاد

اميیت انر   در طول زمان و به فراخور نیاز روزافزون به رأمین انار   در ابعااد گونااگون اقتصااد  و     

ات غیراقتصاد ، مریان رکاملی مفهومی مياسيی داشته است يه بار غياا  يیفای ایان مفهاوم افازوده       مياسي

هاا   ریاز  هاا  بليدمادت در خصاوص برناماه    گاذار  يه ارزیابی مایگاه ييونی و هادف طور به ؛است

 ،رو از این ی از موضوع اميیت انر   است.ها  يمّی انر  ، نیازميد محاسيات دقیر و رحلیلا  و ملّميطقه

هاا   گذار رواند نقش مؤثر  در بهيود سیاستمی امرا قابل چارچوبی با همراه مامج امرایی یک رعریف

ا  ماامج بارا  رعیاین وضاعیت اميیات انار   در       مهت ررسیم نقشهآری داشته باشد. رعریفی يه بتواند در 

 ميطقه مورد استفاده قرار گیرد. 

گیر  از ييون رعریفی مامج و قابل اندازه مربوط به اميیت انر  ، را ۀدر ایران با ومود مطالعات گستر

هاا  سايتی،   شود يه رحلیل اميیت انر   فرارار از شااخص  پیشيهاد میرو از این این مفهوم ارا ه نشده است

یی انر  ، پایدار  رولید و شفافیت در آها  فسیلی و بازارها  انر  ، يارعرضۀ سوخت :چونمياحثی هم

مانيه به ابعاد برگیرد را با رومه همهها  انر   و غیره را نیز دررقویت رکيولو  ، دهی قیمت انر  گيالسی

شدن به قدرت اول ميطقه فاراهم  ها  دخیل در اميیت انر  ، موميات افزایش اميیت انر   و ريدیلفهومؤلّ

تگی متقابل اميیت انر   در يشورها  در پژوهش حاضر، با رومه به نتایج آمار  و نیز وابس ،د. همچيینشو

 د:شوبه شرح زیر ارا ه می هاییانر  ، پیشيهاد ۀعمد ۀيييدرولیديييده و مصرف
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انار  ، نتاایج    ۀها  با   قیمت انر   در ایجاد اميیت عرضر قدیمی مييی بر اولویتبرخالف رصوّ -

با ، باه اولویات اصالی اميیات انار        یابی به رکيولو   دهد يه امروزه دستمربوطه در پژوهش نشان می

این يشورها برا  افزایش اميیت انر   خاود، باه باا بردن     ،عيارریريدیل شده است؛ به OECDيشورها  

ور ، در مهت ياهش مصرف انر   رومه دارند و از اهمیت قیمت و دسترسی به سطح رکيولو   و بهره

نار   در اقتصااد يشاورها  صاادريييدۀ انار        این درحاالی اسات ياه قیمات ا     ؛انر   ياسته شده است

اميیات انار   در يشاورها       رساد بارا  اررقاا   باه نظار مای    بياابراین،  يياد. چيان نقش مهمی ایفا مای هم

 اسیت قیمتی این يشورها نیز ياسته شود.با ياهش وابستگی به درآمدها  نفتی، از حسّ دصادريييده، بای

اند به اميیات انار   باا یی    مریکا، نرو ، يانادا و  اپن روانستهگرفته، يشور آاساس مطالعه صورتبر -

هایی مشابه در ابعاد مختلف، متياسب يارگیر  سیاستهب ،رو از این .در مقایسه با دیگر يشورها دست یابيد

 .دشواميیت انر   يشور مؤثر واقج   رواند در اررقاها  يشور میبا ظرفیت

اساس نظر نخيگان، مقولۀ رياوع  اميیت انر   دريشورها  مورد رحقیر برها  فهبيد  مؤلّدر اولویت -

عيوان یک يشاور   همین دلیل  زم است ایران نیز بهبه .در واردات انر  ، از اهمیت با یی برخوردار است

صادريييدۀ انر  ، با لحاظ ريوع در صادرات انر   و یافتن بازارها  مدیاد و متعادد بارا  فاروش نفات      

  چيدان ييد.ها  آری دوانر   خود را در سال اميیت

 رواباط  باه  نهایات در و دیپلماریاک  رواباط  باه  رادریج باه  يشاورها  میان بازرگانی اررياطات رداوم -

راالش   دلیال شاياخت يشاورهایی باا اميیات انار   باا  و        هماین شود. باه می ريدیل هامیان آن   وپلیتیک

 راومهی  قابال  اميیتای  مياافج  اقتصاد ، ميافج بر افزون يشورها،این  با انر   پیوندها  برقرار  مهتدر

 آن اميیات  و نیااز  مورد استرارژیک يا   رأمین در را این يشورها زیرا ؛داشت خواهدربرد يشور برا 

ها  انار   و روماه   ساز  سیاستروان با شفافمی ،همچيین .ييدمی وابسته ایران به رومهی قابل میزانبه

ها  مختلاف انار   را   گذار  در عرصهميیت انر   طرف مقابل، فضا   زم برا  ملب سرمایهبه رأمین ا

 در يشور ایجاد يرد.

هایی يه در شاخص اميیت انر   مطرح شده است، وضعیت حکمرانی در بُعد پایدار  فهیکی از مؤلّ -

ر   يشاورها محساوب   رهدیاد  بارا  اميیات انا    رواند بودن این شاخص نیز میباشد. پایینحکومت می

-ریاز  از برناماه  مانج مدید، ها عرصه از برخی در قانون ومود عدم نیز و قوانین زیرا عدم ثيات شود؛

دولتای و وماود برخای     هاا  دستگاه پایین ییآيار قانون، امرا  عدم ،شود. همچيینمی بليدمدت ها 
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یاابی باه اميیات انار   باا رر در        دستبرا دبای ،راینييد. بيابشده را رشدید میمفاسد، مشکالت ایجاد

 ها   زم صورت پذیرد.گذار راستا  بهيود مایگاه حکمرانی يشور، سیاست

مهمی است يه هم به لحاظ قانونی و هم به  ۀحفظ محیط زیست نیز مسأل ۀ  در مسأللزوم نظارت مدّ -

ها  رولید، عدم رومه به بودن شیوهنظر قرار گیرد. رولیدات صيعتی آ یيده، قدیمیمدّ دلحاظ امرایی بای

ی از قاوانین، باعاث رقلیال    محیطی يالن و نيود مدیریت قدررميد و قاطج در مقابل رخطّا متغیرها  زیست

رواناد رهدیاد  ماد  بارا      له مای أمحیطی شده است يه این مسمایگاه مهانی يشورها به لحاظ زیست

 ها  بعد باشد.رولید و حیات انسانی نسل
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