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چکیده
بسیاری از محققان اعتقاد دارند که تغییرات آب و هوايی متأثر از فعالیتهای انسانی و مصرف انواع مختلف
انرژی است؛ که در اين میان اثر مصرف انرژی بر تغییرات آب و هوايی را با مفاهیمی همچون اثر گازهای
گلخانهای تفسیر میکنند؛ اما اثر تغییرات آب و هوايی بر مصرف انرژی بهصورت کلی و بر ترکیب انرژیهای
مصرفی اخیراً مورد توجه قرار گرفته است .هدف اين مطالعه آيندهپژوهی مصرف انرژی با توجه به تغییرات آب
و هوايی در ايران است .در اين مطالعه بهمنظور پاسخگويی به اين هدف از الگوسازی پويايیشناسی سیستم و
همچنین پیشبینی مصرف انرژی از نظر خبرگان فعال در بخش دفاعی و همچنین بخش انرژی در قالب تکنیک
دلفی استفاده شد .نتايج شبیهسازی پويايیشناسی سیستم در ايران نشان داد که نتايج شبیهسازی مدل پويايی
شناسی سیستم بهخوبی توانسته مقادير متغیرهای اين مدل را شبیهسازی کرده و از طرف ديگر با تغییر اقلیم
مصرف نفت و گاز در آينده در ايران کاهش پیدا کرده و مصرف برق افزايش پیدا میکند .از اينرو از طريق
سیاستهايی همچون واردات برق ،افزايش تولید گاز از طريق سرمايهگذاری در میدانها گازی ،گسترش
انرژیهای تجديدپذير ،اصالحات قیمت انرژی و همچنین واردات گاز ،اقدامات الزم را در اين زمینه اعمال
نمايند .زيرا بحث گاز و برق با توجه به اهمیت اقتصادی ،سیاسی و امنیتی آن میتواند چالشهای زيادی را
برای ج .ا .ايران ايجاد کند.
واژگان کلیدی :آيندهپژوهی ،مصرف انرژی ،تغییرات آب و هوايی ،پويايیشناسی سیستم ،تکنیک دلفی.

 1دکتری علوم اقتصادی ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد .خراسان رضوی ،ايران.
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 .1مقدمه
بر اساس شواهد موجود ،در جنگ جهانی ،اولین حرکات آلمانیها اتصال به منابع نفتی رومانی و مجارستان که
در آن زمان اهمیت زيادی داشتند است و در حمله روسیه نیز هدف مهم و استراتژيک آنها فتح منابع قفقاز است
که درنهايت به شکست استالینگراد منجر شد .همچنین تالش ژاپن در سال  1941برای دستیابی به معادن نفتی
اندونزی و برمه نمونه ديگری از جنگ قدرت جهت در اختیار داشتن منابع انرژی بوده است .عالوه بر جنگهای
فوقالذکر و موارد متشابه آن ،اگر از دريچه سیاست نیز به انرژی بنگريم موارد متعددی قابلذکر است که نمونه
آن افزايش قیمت نفت بهطور ناگهانی در اوايل سال  1974میالدی است .در آن سال کشورهای عضو اوپک
تصمیم گرفتند به بیعدالتی در رابطه با انرژی واقعی نفت خام خاتمه دهند و قیمت نفت را از  3دالر به  12دالر
افزايش دهند .واقعیت امر اين بود که قدرت سیاسی نظامی اوپک باعث چهار برابر شدن قیمت نفت نبوده ،بلکه
احساس خطری که امريکا از وضعیت اقتصادی اتحاديه اروپا و ژاپن حس می کرد باعث شد از اعمال نفوذ خود
در اوپک استفاده نمايد و بدينوسیله سعی در ضربه زدن به رقبای خود را داشت .عالوه بر اينکه چند برابر شدن
درآمد کشورهای عضو اوپک بازار خوبی برای سرازير شدن اجناس آمريکايی به اين کشورها را به دنبال داشت،
اين موضوع تأثیر بسزايی در بهکارگیری و اعمال مديريت صحیح در استفاده از انرژی و پیشگام شدن ژاپنیها
و اروپائیان در صنعتی جهان جايگزين مناسبی برای نفت و انرژیهای فسیلی نداشته باشد ،اهمیت و تأثیر اين
نوع انرژیها در تصمیمگیریهای عمده سیاسی ،نظامی و اقتصادی جهان کامالً مشخص است .لذا اگر از
هماکنون برنامهريزی مناسبی در روند مصرف انرژی وجود نداشته باشد ،قطعاً بايد منتظر بحرانهای مختلفی
بود .با توجه به اهمیت انرژی و آيندهپژوهی آن در ايران ،منطقه و جهان ،دستیابی به سیاستهايی که بتواند در
راستای تغییر و تحوالت پیشبینی شده ،قدرت امنیتی و اقتصادی ايران را تحت تاثیر قرار دهد ،نیاز به انجام
مطالعاتی در اين زمینه دارد .بررسیها نشان میدهد که مطالعات انجام شده در ايران راستا نتواسنته است به ارائه
پیشنهادهای کاربردی در جهت امنیت اقتصادی و حتی سیاسی ايران کمک کند؛ از اينرو نیاز به انجام چنین
مطالعهای ضرورت پیدا میکند.
در اواخر دهه  ،1980گرم شدن زمین بهعنوان يکی از مسائل روز مطرح شد و بدين ترتیب ،در بین الگوهای
انرژی به الگوسازی محیطزيست – انرژی توجه ويژهای شد .در سالهای اخیر بهمنظور مديريت سیستمهای
انرژی ،و برنامهريزی در زمینه انرژی و کنترل آلودگی مطالعات زيادی با استفاده از رهیافتهای باال به پايین،1
پايین به باال 2و رهیافت تلفیقی( 3لیو 4و همکاران ( ،)2010ژو و ماسوئی ،)2009( 5گیلن و چن ،)2001( 6لین7

top-down
bottom-up
hybrid
Liu
Xu and Masui
Gielen and Chen
Lin

1
2
3
4
5
6
7

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال ششم ،شماره بیست و یکم ،پاییز 1400

91

و همکاران ( ،)2010کانوديا و لولو ،)1998( 1کوريمو 2و همکاران ( ،)2003ژانگ 3و همکاران ( ،)2011فنگ 4و
ژانگ ( ،)2012بوهرينگر و روترفورد ،)2009( 5هادلی و شورت ،)2001( 6تورتون )2008( 7و میراسگديس8
همکاران ( ))2007انجام شده است .در الگوهای سنتی انرژی مورد استفاده در مطالعات پیشین ،معموالً فرض
پیشبینی دقیق و روابط تعیین شده سیستم انرژی وجود دارد؛ و رفتارهای پويای بین متغیرهای اصلی موردنظر
در الگو مورد توجه قرار نمیگیرند .با استفاده از رهیافت پويايیشناسی سیستم ،9میتوان روابط داخلی ،آثار
تغییرات ساختاری و آثار دخالتهای مطلوب و نامطلوب در سیستم انرژی را مورد تجزيه و تحلیل قرار داد.
از نقطهنظر تقاضا ،انرژی بهعنوان يکی از عوامل مؤثر در تصمیمات مصرفکنندگان برای حداکثر کردن
مطلوبیتشان مطرح بوده و از طرف عرضه اقتصاد نیز میتواند ،به همراه ساير نهادههای تولید نظیر موجودی
سرمايه و نیروی کار نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و همچنین ارتقای استانداردهای
زندگی داشته باشد.
از طرفی تغییرات آبوهوايی بهطور مستقیم افراد را به ترک مناطقی مجبور می کنند که در اثر تغییرات ناگهانی
جوی غیرقابل سکونت شده است يا در بلندمدت به دلیل تغییراتی موجب کاهش استانداردهای زندگی گرديده
باشد .همچنین اين تغییرها بهطور غیرمستقیم زمینه را برای مهاجرت مهیا میکنند؛ يعنی رقابت بر سر منابع
کمیاب ،ابتدا به نارضايتی و درگیری در کشور يا منطقه آسیبديده منجر میشود و سپس هنگامیکه ناراضیان
خود را از ماندن در اين کشور يا منطقه ناتوان ببینند ،برای مهاجرت ،بهويژه مهاجرت به کشورهای همسايه،
تصمیم میگیرند .بنا بر آنچه بیان شد ،تغییرات آب و هوايی عالوه بر اينکه میتواند بر متغیرهای اقتصادی
بهصورت کلی و مصرف انرژی بهصورت خاص اثرگذار باشد ،میتواند از ديدگاه امنیتی نیز ايران را با چالشهايی
مواجه کند .حال بررسی اثر تغییرات آب و هوايی بر مصرف انرژی در حال تبديل شدن به موضوعی خاص هم
برای محققان اقتصادی و هم سیاستگذاران اقتصادی و محیطزيست است .بسیاری از محققان اعتقاد دارند که
تغییرات آب و هوايی متأثر از فعالیتهای انسانی و مصرف انواع مختلف انرژیها مخصوصاً انرژیهای فسیلی
است؛ که در اين میان اثر مصرف انرژی بر تغییرات آب و هوايی را با مفاهیمی همچون اثر گازهای گلخانهای
تفسیر میکنند (خلیلعراقی و همکاران)1391 ،؛ اما اثر تغییرات آب و هوايی بر مصرف انرژی بهصورت کلی و
بر ترکیب انرژیهای مصرفی اخیراً مورد توجه قرار گرفته است .به اين صورت که با افزايش دمای هوا و همچنین
افزايش گازهای گلخانهای مانند دیاکسید کربن و مونواکسید کربن ،گرايش به سمت مصرف انرژی کمتر و
افزايش کارايی انرژی و همچنین استفاده از انرژیهای با کربن پايینتر بیشتر شده است .ازاينرو در مطالعه
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حاضر به آيندهپژوهی مصرف انرژی با توجه به تغییرات آب و هوايی در ايران پرداخته شده است.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2مبانی نظری پژوهش
با توجه به هدف موردنظر ،در اين پژوهش الگوی طراحی شده است که در اين الگو از ترکیب هفت زير بخش
اقتصاد و اجتماع ،کشاورزی ،صنعت ،خدمات ،خانگی ،حمل و نقل و زير بخش محیطزيست استفاده شده است.
در ادامه زيربخشهای موردنظر در الگو را توضیح میدهیم.
 .1-1-2زیر بخش اقتصاد و اجتماع
به دلیل رابطه متقابل اين زير بخش با بقیه زير بخشها ،اين زير بخش هسته اصلی الگو را تشکیل میدهد.
بهطورکلی میتوان گفت که رشد رابطه تنگاتنگی با مصرف انرژی دارد .زيرا مصرف انرژی باالتر منجر به رشد
اقتصادی بیشتر خواهد شد .بنابراين اينکه رشد اقتصادی به چه میزان فرض شود اثر معنیداری بر تخمین
مصرف انرژی و همچنین انتشار دیاکسید کربن ناشی از مصرف انرژی دارد .جمعیت يکی ديگر از عواملی
است که بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر مقدار و ترکیب مصرف انرژی اثرگذار است ( .)2008 ،1WEOرشد
جمعیت سبب گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزايش روند روز افزون مصرف منابع و انرژی میشود .جمعیت
بیشتر به تولید بیشتری نیازمند است ،تولید بیشتر به ايجاد مشاغل بیشتر میانجامد و افزايش اشتغال و تولید به
افزايش گازها و انواع آاليندههای زيستمحیطی و محصوالت جانبی میشود (فطرس1385 ،؛ فطرس و معبودی،
 .)1389شکل شماره ( )1نمودار علی-حلقوی را برای اين زير بخش نشان میدهد.
آلودگی محیط زیست
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 .2-1-2زیر بخش صنعت
در ايران هم مثل ديگر کشورهای در حال توسعه بخش صنعت از اهمیت زيادی در اقتصاد و مصرف انرژی
برخوردار است .به دلیل رشد صنايع انرژیبر ،مصرف انرژی در اين بخش نیز در سالهای اخیر افزايش چشم-
گیری داشته است .شدت انرژی که بهصورت مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید در نظر گرفته شده است،
متغیر کلیدی در تعیین مصرف انرژی در اين بخش است .شدت انرژی در بخش صنعت رابطه زيادی با توسعه
اقتصادی و تغییرات فناوری و ساختار صنعت دارد (فنگ و همکاران .)2013 ،نمودار علی-حلقوی مربوط به اين
زير بخش در شکل شماره ( )2آورده شده است.
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شکل شماره ( )2نمودار علی حلقوی زير بخش صنعت
منبع :يافتههای پژوهش

 .3-1-2زیر بخش خدمات
آنچه می تواند بر شدت انرژی در بخش خدمات مؤثر باشد تولید بخش خدمات ،جمعیت ،ساختار انرژی در اين
بخش يا به عبارت بهتر سطح فناوری مصرف انرژی در اين بخش ،و همچنین محدوده مسکونی است( .فنگ
و ديگران .)2013 ،با افزايش جمعیت محدوده مسکونی افزايش يافته و نیاز به ارائه خدمات بیشتری است و اين
باعث افزايش مصرف انرژی در اين بخش خواهد شد .از طرف ديگر با افزايش سطح فناوری مصرف انرژی،
شدت انرژی به دلیل افزايش کارايی انرژی کاهش خواهد يافت .با توجه به آنچه بیان شد ،نمودار علی-حلقوی
برای اين زير بخش در شکل شماره ( )3آورده شده است.
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 .4-1-2زیر بخش کشاورزی
مصرف انرژی در بخش کشاورزی به دلیل تغییر ساختار انرژی و افزايش سطح فناوری و بهکارگیری تجهیزات
بهتر ،هم از نظر مقدار مصرف و هم از نظر ترکیب مصرف تغییرات زيادی کرده است (سیف .)1387 ،ازاينرو
سعی شده در الگو اين تغییرات در نظر گرفته شود .بنابراين شدت انرژی در بخش کشاورزی را تابعی از تولید
ناخالص داخلی سرانه ،ساختار انرژی در بخش کشاورزی يا به عبارت بهتر فناوری مصرف انرژی در بخش
کشاورزی و همچنین تابعی از بهرهوری نیروی کار در نظر گرفته شده است .ساختار انرژی در بخش کشاورزی
را می توان با سهم برق از کل مصرف انرژی مصرفی در اين بخش تعیین کرد؛ افزايش سهم برق به معنی
استفاده از انرژیهای با آلودگی کمتر و بازدهی بیشتر و همچنین تا حدودی افزايش سطح زيرساختها در اين
بخش است .با افزايش بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی نیز به دلیل افزايش تولید هر واحد نیروی کار،
مصرف انرژی هر واحد تولید کاهش يافته و در نتیجه آن شدت انرژی کاهش پیدا میکند .شکل شماره ()4
نمودار علی-حلقوی زير بخش کشاورزی را در الگو نشان میدهد.
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تولید بخش کشاورزی
+

بهره وری نیروی +
کار در
بخش کشاورزی

تولید ناخالص داخلی

+
سطح فناوری در بخش +
کشاورزی

شدت انرژی در بخش
کشاورزی
+
مصرف انرژی در
بخش کشاورزی

+
کارایی انرژی

+

نرخ رشد اقتصادی
+

کل مصرف انرژی

+
آلودگی محیط زیست

شکل شماره ( )4نمودار علی حلقوی زير بخش کشاورزی
منبع :يافتههای پژوهش

 .5-1-2زیر بخش مصرف خانگی
افزايش در نرخ رشد اقتصادی نهتنها باعث افزايش سطح سرمايه و ثروت جامعه میشود ،بلکه سبک زندگی و
همچنین مقدار مصرف انرژی و نوع انرژی مصرفی توسط خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .تغییر در سبک
زندگی و همچنین انرژی مصرفی خانوارها باعث شده که در طی سالهای  1384تا  1388مصرف نفت و
فرآورده های نفتی خانوارهای ايرانی کاهش و در همین دوره مصرف برق و گاز افزايش داشته باشد (ترازنامه
انرژی .)1390 ،نمودار علی-حلقوی زير بخش خانوار در شکل شماره ( )5آورده شده است .همانطور که در
نمودار نیز مشخص است با افزايش جمعیت تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش يافته ،اما با افزايش تولید ناخالص
داخلی ،تولید سرانه افزايش و به دنبال آن سطح زندگی افزايش و همانطور که گفته شد با افزايش سطح زندگی
مصرف انرژی افزايش میيابد .به دنبال افزايش مصرف انرژی از يک طرف نرخ رشد اقتصادی افزايش يافته و
از طرف ديگر آلودگی محیطزيست افزايش خواهد يافت .که اين روابط در شکل شماره ( )5در غالب نمودار
علی-حلقوی آورده شده است.
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تولید ناخالص داخلی -
سرانه

جمعیت

+
سطح زندگی

+
تولید ناخالص داخلی
نرخ رشد جمعیت

+
+
مصرف انرژی بخش
خانوار

نرخ رشد اقتصادی
+
+

کل مصرف انرژی
آلودگی محیط زیست
+

شکل شماره ( )5نمودار علی حلقوی زير بخش خانوار
منبع :يافتههای پژوهش

 .6-1-2زیر بخش حمل و نقل
بخش حمل نقل شامل حمل و نقل ريلی ،هوايی ،زمینی و همچنین حمل و نقل شهری است .مصرف انرژی
در اين بخش را می توان تابعی از جمعیت و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه لحاظ کرد .با افزايش جمعیت
نیاز به زيرساختهای حمل و نقل افزايش يافته که اين زيرساختها با وقفه افزايش پیدا میکنند .با ايجاد زير
ساختارهای الزم حمل و نقل افزايش يافته و مصرف انرژی را در اين بخش افزايش میدهد .که افزايش انرژی
مصرفی در اين بخش کل مصرف انرژی را افزايش داده و از يک طرف باعث افزايش نرخ رشد اقتصادی و از
طرف ديگر باعث افزايش آلودگی محیطزيست میشود .شکل شماره ( )6نمودار علی-حلقوی اين زير بخش را
نشان میدهد.
جمعیت
+
زیرساختارهای حمل
و نقل
+
حمل و نقل

تولید ناخالص داخلی
سرانه
+

تولید ناخالص داخلی
+

+

مصرف انرژی در
بخش حمل و نقل
+

کل مصرف انرژی

نرخ رشد اقتصادی
+

+
آلودگی محیط زیست

شکل شماره ( )6نمودار علی حلقوی زير بخش حمل و نقل
منبع :يافتههای پژوهش
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 .7-1-2زیر بخش محیطزیست
با افزايش مصرف انرژی آلودگی محیطزيست افزايش میيابد ،اين افزايش آلودگی از دو سمت بر سطح جمعیت
اثرگذار است .از يک طرف مهاجران به ايران کاهش میيابد و از طرف ديگر مهاجرت از ايران افزايش يافته که
منجر به کاهش جمعیت میشود .کاهش جمعیت مصرف انرژی را کاهش میدهد .اين روابط در نمودار علی-
حلقوی شکل شماره ( )7آورده شده است.
مصرف انرژی

آلودگی محیط زیست

جمعیت
مهاجران به ایران

مهاجرت از ایران

شکل شماره ( )7نمودار علی حلقوی زير بخش حمل و نقل
منبع :يافتههای پژوهش

 .8-1-2نمودار جریان انباشت
نمودار جريان انباشت الگو طراحی شده برای اقتصاد ايران در شکل شماره ( )8و توضیحات مربوط به اين نمودار
در جدول شماره ( )1آورده شده است .با توجه به سند چشمانداز بیستساله کشور ،رشد اقتصادی ايران  8درصد
در نظر گرفته شده است؛ ازاينرو رشد اقتصادی در اين الگو  8درصد فرض میشود .همچنین سهم بخش
کشاورزی با توجه به سند چشمانداز  25درصد ،سهم بخش خدمات  34درصد و بقیه يعنی  41درصد برای
بخش صنعت در نظر گرفته شد .اين نرخ را با توجه به روند آن در طی سالهای گذشته و برنامههای توسعه و
اهداف موجود در سند چشمانداز  1404در نظر گرفته شده است.1

 1ذکر اين نکته ضروری است که به دلیل پیچیدگیهای موجود در توصیف رابطه پويای بین متغیرها ،بدست آوردن يک رابطه تجربی
که اين روابط را نشان دهد تقريبا غیر ممکن است به همین دلیل معادالت زيادی با ترکیبات مختلف و بر اساس متغیرهای در نظر
گرفته شده در هر زير بخش بررسی شد و معادالتی که خوبی برازش باالتر ( R2باالتر) و سازگاری بیشتری با واقعیت داشتند در الگو
مورد استفاده قرار گرفتند .دادههای مورد استفاده برای معادالت مختلف از ترازنامه انرژی ايران در سال  ،1390مرکز آمار ايران و
دادههای منتشر شده بانک جهانی استفاده شده است همچنین سهم هر يک از انرژی ها با استفاده از روند زمانی متغیرها در سالها
گذشته بدست آمده است
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سه بخش حمل و نقل
سهم نفت بخش حمل مصرف نفت بخش
و نقل
حل و نقل
سهم گاز بخش حمل
و نقل

سهم برق بخش حمل
و نقل

مصرف گاز بخش
حمل و نقل

مصرف بخش حمل
و نقل

مصرف برق بخش
حمل و نقل

شدت انرژی در بخش
کشاورزی

جمعیت مهاجر

رشد مهاجران
نرخ رشد مهاجران

جمعیت ساکن

یورین یرو هرهب<
کار<1

جمعیت

تولید ناخالص داخلی
سرانه

مصرف گاز در بخش
کشاورزی
مصرف انرژی بخشمصرف فرآورده های نفتی
کشاورزی
بخش کشاورزی
مصرف برق بخش
کشاورزی

سهم گاز کشاورزی

سهم فرآورده های نفتی
کشاورزی

سهم برق کشاورزی
تولید بخش کشاورزی

اشتغال بخش صنعت

سهم بخش کشاورزی

مصرف ذغال سنگ
بخش صنعت
تولید ناخالص
رشد تولید ناخالص داخلی
داخلی

تولید بخش صنعت
تولید بخش خدمات

سهم بخش صنعت

شدت انرژی در بخش
صنعت

مصرف برق بخش
صنعت

بهره وری نیروی کار

سهم بخش خدمات

نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی
مصرف کل بخش
صنعت
مخارج سرانه مصرف
شدت انرژی در بخش
خدمات
مصرف بخش خدمات

محدوده مسکونی

مصرف ذغال سنگ
بخش حمل و نقل
مصرف برق بخش
خدمات

سهم ذغال سنگ
خدمات

مصرف زیست توده
بخش خدمات
مصرف فرآوردههای
نفتی بخش خدمات

مصرف انرژی

مصرف گاز بخش
خدمات
مصرف نفت

مصرف برق
مصرف گاز
مصرف زیست توده
سطح آلودگی

مصرف فرآورده های
نفتی بخش صنعت

انتشار دی اکسید کربن

مصرف ذغال سنگ

شکل شماره ( )8نمودار ذخیره-جريان الگو اقتصاد-انرژی-محیطزيست ايران
منبع :يافتههای پژوهش

سهم برق خدمات
سهم زیست توده
خدمات
سهم فرآورده های
نفتی خدمات
سهم گاز خدمات

مصرف گاز بخش
صنعت

سهم ذغال سنگ
صنعت
سهم برق صنعت

سهم فرآورده های
نفتی صنعت

سهم گاز صنعت
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جدول شماره ( )1معادالت متغیرهای کلیدی در نمودار جريان انباشت
نام متغیر
مصرف
انرژی بخش
صنعت
مصرف
انرژی در
بخش
خدمات
مصرف
انرژی در
بخش
کشاورزی
مصرف
انرژی در
بخش
خانگی
مصرف
انرژی در
بخش حمل
و نقل

انتشار
دیاکسید
کربن

چگونگی محاسبه

EDI = EII × VAI

EDs = EIs × VAs

ED𝐴 = EIA × VAA

EDh = Sh × e × P

EDT = ST × e × P

CE = ∑ EDij × EFj
i,j

توضیحات
در بخش صنعت انرژی از چهار منبع فرآوردههای نفتی،
گاز ،برق و زغالسنگ تأمین میشود EDI .انرژی مصرف
شده در بخش صنعت EII ،شدت انرژی يا مصرف انرژی
به ازای هر واحد ارزشافزوده در اين بخش و VA I
ارزشافزوده بخش صنعت است.
منابع مهم تأمین انرژی در بخش خدمات زغالسنگ ،برق،
گاز ،نفت و زيستتوده هستند EDs .انرژی مصرف شده
در بخش خدمات EIs ،شدت انرژی يا مصرف انرژی به
ازای هر واحد ارزشافزوده در اين بخش و  VAsهم
ارزشافزوده در اين بخش است.
منابع تأمین انرژی در اين بخش را نفت و فرآوردههای
نفتی ،برق و گاز طبیعی تشکیل میدهند .مصرف انرژی در
بخش کشاورزی 𝐴 EDو شدت انرژی در اين بخش را
 EIAو ارزشافزوده بخش کشاورزی  VAAاست.
گاز ،برق ،زيستتوده و نفت و فرآوردههای نفتی را بهعنوان
منابع تأمینکننده انرژی در اين زير بخش در نظر گرفتیم.
 𝐸𝐷ℎکل مصرف انرژی در بخش خانگی 𝑆ℎ ،سهم
مصرف خانگی از کل مصرف انرژی e ،مصرف سرانه
انرژی و  Pجمعیت را نشان میدهد.
نفت و فرآوردههای نفتی ،گاز و برق منابع تأمینکننده
انرژی اين زير بخش را تشکیل میدهند 𝐸𝐷𝑇 .کل
مصرف انرژی در بخش حمل و نقل 𝑆ℎ ،سهم بخش
حمل و نقل از کل مصرف انرژی e ،مصرف سرانه انرژی و
 Pجمعیت را نشان میدهد.
در اينجا  CEکل در اکسید منتشرشده را نشان میدهدi .
و  jدر اينجا به ترتیب نشاندهنده زير بخش و نوع انرژی
هستند؛ به اينصورت که  EDijانرژی مصرفی زير بخش
 iاز نوع انرژی  jرا نشان میدهد EFj .ضريب انتشار دی-
اکسیدکربن انرژی نوع  jرا نشان میدهد.

منابع مورد استفاده

ترازنامه انرژی 1390

ترازنامه انرژی 1390

ترازنامه انرژی 1390

ترازنامه انرژی ،1390
مرکز آمار ايران

ترازنامه انرژی ،مرکز
آمار ايران

سايت سازمان حفاظت
محیطزيست آمريکا1

منبع :يافتههای پژوهش

)United States Environmental protection Agency (EPA

1
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 .2-2پیشینه پژوهش
پیشینه مربوط به تحقیق حاضر را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ در برخی از مطالعات به بررسی
آيندهپژوهی مصرف انرژی پرداخته شده و برخی از مطالعات ديگر به بررسی اثر تغییرات آب و هوايی و تغییر
اقلیم بر مصرف انرژی پرداختهاند .از مطالعات مربوط به اين تحقیق میتوان به مطالعات علیزاده و همکاران
( ،)1395داوودی و همکاران ( ،)1395مرادی و همکاران ( ،)1395يعقوبی ( ،)1395عباسی ( ،)1394تقی زاده
مهرجردی ( ،)1394میرفخرالدينی ( ،)1392عباسی و همکاران ( ،)1391بابايی میبدی و همکاران (،)1391
خلعتبری ( ،)1388گو 1و همکاران ( ،)2001کونش و اسپرينگائل ،)2008( 2سايسل و بارسال ،)2001( 3سوريانی
و همکاران ( ،)2010دايسون و چانگ ( ،)2005استیو ،)2003( 4رهان 5و همکاران ( ،)2011آناند 6و همکاران
( ،)2005گائو و همکاران ( ،)2001فورد ،)1983( 7نیل ،)1992( 8کوادرات ،)2005( 9دينر 10و همکاران (،)1995
بون و الرسن )1992( 11و چی و همکاران ( ،)2009کوئیان 12و همکاران ( ،)2004اخمت 13و همکاران (،)2014
ولیز 14و همکاران ( ،)2017ژو و زمرکوسکی ،)2017( 15آنسل و کايزر ،)2018( 16وسه و لین )2018( 17اشاره
کرد .در ادامه در دو بخش مطالعات داخلی و مطالعات خارجی به مروری مختصر بر تعدادی از اين مطالعات
پرداخته خواهد شد.
طحاری مهرجردی و همکاران ( )1391به الگوسازی و پیشبینی مصرف انرژی بخش حمل و نقل ايران با
استفاده از الگوهای شبکه عصبی فازی ،شبکه عصبی ژنتیک و شبکه عصبی پرداختند .در اين مطالعه از دادههای
ساالنه مصرف انرژی بخش حمل و نقل کشور به عنوان متغیر خروجی الگوهای پیشبینی و از دادههای ساالنه
جمعیت کل کشور ،تولید ناخالص داخلی و تعداد خودرو ،به عنوان متغیرهای ورودی الگوهای پیشبینی استفاده
شد .نتايج اين مطالعه نشان داد که الگوی شبکه عصبی فازی ،نسبت به ساير الگوها از بیشترين دقت در پیش
بینی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل کشور برخوردار است .همچنین بر اساس نتايج تحلیل حساسیت

1

Guo
Kunsch and Springael
3 Saysel and Barlas
4 Stave
5 Rehan
6 Anand
7 Ford
8 Naill
9 Qudrat-Ullah
10 Dyner
11 Bunn and Larsen
12 Qian
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ورودیها به وسیله شبکه عصبی ،ورودی جمعیت کشور به عنوان ورودی شناخته شد که بیشترين تأثیر را در
مصرف انرژی دارد.
عباسی و همکاران ( )1391در مطالعهای به ارزيابی تغییر اقلیم در آينده و در دوره  2025تا  2100پرداختند .در
اين مطالعه با استفاده از مدلهای  MAGICC-SCENGENخروجیهای دو مدل گردش عمومی جو با
در نظر گرفتن هجده سناريو انتشار  IPCCتجزيه و تحلیل شد .نتايج اين مطالعه نشان داد که بارش در ايران
تا  2100با کاهش  2/5درصدی مواجه خواهد شد .نتايج اين مطالعه همچنین نشان داد که در برخی از مناطق
ايران و با استفاده از برخی از مدلها ،ايران با کاهش بارش مواجه شده و در برخی از موارد با کاهش بارش مواجه
میشود.
تقیزاده مهرجردی و همکاران ( )1395به ارزيابی الگوی ترکیبی شبکههای عصبی مصنوعی و الگوريتم ژنتیک
در پیش بینی تقاضای انرژی بخش کشاورزی ايران پرداختند .برای اين منظور ،از دادههای ساالنه مصرف
انرژی بخش کشاورزی کشور به عنوان متغیر خروجی مدلهای پیشبینی و از دادههای ساالنه جمعیت کل
کشور و کل تولیدات بخش کشاورزی کشور به عنوان متغیرهای ورودی مدلهای پیشبینی استفاده شد .نتايج
ارزيابی نشان داد که الگوی ترکیبی شبکههای عصبی و الگوريتم ژنتیک ،نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی
و برنامهريزی ژنتیک دارای باالترين دقت در پیشبینی تقاضای انرژی بخش کشاورزی کشور است.
علیزاده و همکاران ( )1395در مطالعهای به تدوين سناريوهای آينده انرژی و آزمون پابرجايی راهبردهای
مديريت انرژی ايران پرداختند .در اين مطالعه ترکیبی از روشهای دلفی ،پويش محیطی PEST1،و تحلیل
اثرات متقابل ،پارامترهای کلیدی بخش انرژی تجمیع شده و با استفاده از پرسشنامه تحلیل اثرات متقابل با نظر
نمونه ای از خبرگان حوزه انرژی و آيندهپژوهی ،عدم قطعیتهای کلیدی شناسايی شده سپس با استفاده از عدم
قطعیتهای کلیدی و با رجوع به همه عوامل و اطالعات جمعآوری شده ،سه سناريو با نامهای فن ساالر ،رکود
و خودکفايی تدوين شد .در اين مطالعه سیاست خارجی کشور در رابطه با ساير کشورها و جذب سرمايهگذاری
خارجی در بخش انرژی ،تحريم و فشارهای عرب علیه ايران و احتمال بروز جنگ و حمالت تروريستی به
عنوان پارامترهای کلیدی موثر بر آينده بخش انرژی کشور شناسايی شدند.
کوئیان 2و همکاران ( )2004در مطالعهای به بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تغییرات آب و هوايی پرداختند.
در اين مطالعه از دادههای دوره زمانی  1953تا  1999برای کشور چین و روش مبتنی بر دادههای سری زمانی
استفاده شد .نتايج اين مطالعه نشان داد که بین مصرف انرژی و تغییرات اقلیم رابطه معنیداری وجود داشته و
اين در حالی است که اين رابطه با تغییرات سطح توسعهيافتگی و همچنین تغییرات تکنولوژی تغییر پیدا میکند.
هیداياتنو )2012( 3به منظور بررسی رابطه بین اقتصاد ،جامعه و محیط زيست شهر جاکارتا ،الگويی را برای
ارزيابی تعدادی از شاخصهای توسعه پايدار که در ارزيابی سیاستها برای کمک به سیاستگذاران به منظور
بهبود سناريوهای مختلف مفید باشد ،طراحی کرد .وی به اين نتیجه رسید که همراه با توسعه جاکارتا ،اقتصاد
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و جامعه اين شهر نیز پیشرفت زيادی خواهد داشت .اين پیشرفت اثر مستقیمی از طريق افزايش انتشار دی
اکسید کربن و افزايش مصرف آبهای زيرزمینی ،بر محیط زيست خواهد داشت که میتواند باعث ايجاد
مشکالتی از قبیل تراکم جمعیت ،بیکاری و کاهش امید به زندگی شود.
فنگ 1و همکاران ( )2013الگويی جهت بررسی روند مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن برای شهر پکن
در طی دوره  2005-2030طراحی کردند .نتايج حاصل از الگو نشان داد مصرف انرژی از حدود  55/99میلیون
تن معادل ذغال سنگ در سال  2005در پکن به  114/30میلیون تن معادل ذغال سنگ در سال  2030خواهد
رسید که نشان دهنده افزايش  1/04برابری در تقاضای انرژی در اين شهر است .همچنین نتايج آنها نشان
داد که کل دی اکسید منتشر شده در سال  2030با  43درصد افزايش نسبت به سال  2005به  169/67تن
خواهد رسید .نتايج آنها نشان دهنده اين است که با تغییر ساختاری از انرژیهای با کربن باال به سمت
انرژیهای با کربن پايین ،می توان نقش مهمی را در کاهش دی اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در اين
شهر ايفا کرد.
اخمت 2و همکاران ( )2014در مطالعهای به بررسی رابطه بین تغییرات آب و هوايی و مصرف انرژی در مناطق
مختلف جهان پرداختند .در اين مطالعه از دادههای کشورهای گروه منا ،کشورهای جنوب صحرای آفريقا،
کشورهای آسیا پاسیفیک و کلیه کشورهای جهان در دوره زمانی  1975تا  2011استفاده شد .نتايج اين مطالعه
نشان داد که يک رابطه تعادلی بلندمدت بین مصرف انرژی و تغییر اقلیم وجود داشته و اين رابطه در مناطق
مختلف جهان متفاوت است .آنان همچنین بدست آوردند که يک رابطه علی يک طرفه از تغییرات آب و هوايی
به مصرف برق در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد.
ولیز 3و همکاران ( )2017در مطالعهای به بررسی اثر تغییرات آب و هوايی بر مخارج ناشی از مصرف انرژی برق
د ر ايالت ماساچوست آمريکا پرداختند .نتايج اين مطالعه نشان داد که تغییرات آب و هوايی اثری غیرخطی بر
قیمت برق داشته است بصورتیکه افزايش  2درصدی در میانگین دمای هوا باعث افزايش مصرف و قیمت برق
در اين ايالت شده و مخارج مصرف برق خانوارهای اين ايالت را  12درصد افزايش میدهد .آنان همچنین نشان
دادن که اين رابطه در بخشهای تجاری متفاوت بوده بصورتی که افزايش يک درصدی در دمای هوا ،مخارج
را تا  3/6برابر افزايش خواهد داد.
آنسل و کايزر )2018( 4با ارائه يک مدل سیستم دينامیک ،به پیشبینی مصرف انرژی با توجه به نقش تغییرات
آب و هوايی و کیفیت دخاير فسیلی پرداختند .در اين مطالعه با توجه به رشد جمعیت ،تولیدات غذايی و همچنین
تولید بخش صنعت ،به پیشبینی متغیرهای مختلف تحت تاثیر دمای هوا و اثر سناريوهای مختلف بر مقادير
پیشبینی شده تا دوره  2100پرداخته شد .نتايج اين مطالعه نشان داد که تا سال  2100مصرف انرژی با افزايش
 50درصدی هزينه مصرف انرژی و افزايش  2/4تا  2/7درصدی در درجه هوا مواجه خواهد بود .همچنین نتايج
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حاکی از آن بود که افزايش  2درجهای در دمای هوا باعث کاهش تولید بخش صنعت به اندازه  0/1تا 0/2
درصد شده است.
وسه و لین )2018( 1ب ه بررسی رابطه بین مصرف انرژی ،جايگزينی انرژی ،تغیرات آب و هوايی و مصرف دی
اکسید کربن به عنوان يکی از شاخصهای تعیینکننده تغییرات آب و هوايی در مصر پرداختند .در اين مطالعه
از يک مدل علیت ترانسلوگ توسعه داده شده توسط محققان استفاده شد .نتايج اين مطالعه نشان داد که با
افزايش انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی ،تغییرات آب و هوايی به يک مسئله مهم برای
سیاست گذاران تبديل شده است .از طرف ديگر آنان بدست اوردند که بین مصرف انرژی ،انتشار دی اکسید
کربن ،رشد اقتصادی و جايگزينی انرژی رابطه علی يک طرفه وجود داشته و تغییرات اقلیم باعث جانشینی
انرژیهای مختلف شده است.
آنچه مشخص است ،بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که در هیچکدام از مطالعات قبلی به پیشبینی
مصرف انرژی و انواع آن پرداخته نشده است و اثر تغییرات آب و هوايی بر مقادير پیشبینی شده نیز مورد تحلیل
و بررسی قرار نگرفته است .از اينرو میتوان نوآوری اين مطالعه را از چند نظر مورد تاکید قرار داد؛ اول اينکه
در بررسیهای انجام شده ،مطالعهای که از ديدی سیاسی و امنیتی به مسئله آيندهپژوهی مصرف انرژی در ايران
بپردازد ،يافت نشده است .از طرف ديگر روش مورد استفاده در اين مطالعه يکی از روشهای مهم در آيندهپژوهی
يعنی پويايیشناسی سیستم است که میتواند متغیرهای مختلف را در کنار يکديگر در يک سیستم قرار داده و
به شبیهسازی آن بپردازد.
 .3روششناسی پژوهش
در اين مطالعه با استفاده از مدلسازی پويايیشناسی سیستم که يک روش کمی است ،به آيندهپژوهی مصرف
انرژی پرداخته شده و سناريوهای مختلف در آيندهپژوهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .به عبارت بهتر
در اين قسمت از تحقیق روش سناريوسازی آيندهپژوهی مورد استفاده قرار گرفته است.
در مدلسازی پويايیشناسی سیستم نیاز به برآورد معادالت مربوطه در تحقیق است که در اين تحقیق بهمنظور
برآورد معادالت از الگوی خود رگرسیونی با وقفههای توزيعی ( ،)ARDLالگوی مبتنی بر دادههای پانلی ،و
بهمنظور برآورد در الگوی  ARDLاز آزمونهای ريشه واحد ديکی فولر تعمیميافته و فیلیپس پرون ،و بهمنظور
برآورد در الگوهای پانلی از آزمون ريشه واحد پانلی لوين ،لین و چو ،و ايم پسران و شین ،آزمون همبستگی
مقطعی و در صورت نیاز آزمون  Fو آزمون هاسمن استفاده شد .نرمافزار مورد نیاز برای الگوی پويايیشناسی
سیستم نرمافزار  VENSIMو برای برآورد مدلها و آزمونها نیز از نرمافزارهای ،EVIEWS
 MICROFITو  STATAاستفاده شد .ضمن اينکه در مدلسازی پويايیشناسی سیستم و همچنین
پیش بینی مصرف انرژی از نظر خبرگان فعال در بخش دفاعی و همچنین بخش انرژی در قالب تکنیک دلفی
استفاده شد.
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از طرفی تحقیق حاضر از نظر دوره زمانی به پیشبینی مصرف انرژی در افق  1420پرداخته و بهمنظور برآورد
معادالت مورد نیاز از دادههای دوره زمانی  1350تا  1398استفاده کرده است .از نظر مکانی ايران را شامل
میشود و از نظر موضوعی در حوزه اقتصاد سیاسی و اقتصاد انرژی و محیطزيست است.
 .1-3مدلسازی پویاییشناسی
پويايیشناسی سیستم بهعنوان يکی از مهمترين روشهای تفکر سیستمی اولین بار توسط فارستر در سال
 1961جهت شناسايی و تبیین رفتار غیرخطی سیستمهای پیچیده و چگونگی تعامل آنها با يکديگر مطرح شد.
وی معتقد بود که روشهای کمی قادر به حل مشکالت واقعی نمیباشند .چون بعضی از مسائل قابل کمی
شدن نیستند و روابط بین آنها خطی نیست؛ اما اين روش با تمرکز بر فرايند بازخور و تعیین روابط علی و
معلولی قادر به شناخت و تبیین روابط بین سیستمهای مختلف است .وی اوايل دهه  70با استفاده از اين الگو
ارتباط بخشهای مختلف حاکم بر دنیا را در قالب مدلسازی  world1مطرح کرد .جنبههای پیشرفته اين
الگو تحت عنوان  world2و  world3در سطحی وسیعتر بهمنظور بررسی چالشهای پیش روی جامعه
بشری ايجاد و آزمون شد .اين مدل شامل حوزههای مختلفی است و بخشی از آنکه به مدل توسعه ملی
صنعت 1معروف شد ،به بررسی وضعیت بخش صنعت با ساير بخشها میپردازد .با توجه به قابلیتهای روش
پويايیشناسی سیستم بر شبیهسازی و تحلیل رفتار سیستمهای پیچیده ،اين الگو طی چند دهه گذشته در
حوزههای مختلف مخصوصاً سیستمهای اقتصادی-اجتماعی کاربردهای زيادی داشته است؛ که در اين مطالعه
نیز از اين روش استفاده شده است .در اين مطالعه بهمنظور پیشبینی مصرف انرژی و انتشار دیاکسید کربن
ايران در دوره زمانی  1390تا  1420و تجزيهوتحلیل حساسیت آن تحت سناريوهای مختلف از يک شبیهسازی
کامپیوتری بر مبنای رهیافت پويايیشناسی سیستم استفاده شده است.
 .2-3اعتبارسنجی الگو
اعتبارسنجی الگوهای بر مبنای رهیافت پويايیشناسی سیستم برای اطمینان از درست بودن و سودمند بودن
آن الگو است .از آنجايی که طراحی يک الگو با هدف رسیدگی به مشکالت و رفع آنها در زمینههای متفاوت
است ،الگو طراحی شده بهمنظور تطابق با واقعیت ،آزمون میشود .برای ارزيابی و بهبود مدلهای پويا آزمونهای
زيادی طراحی شده است؛ که با توجه به محدوديتهای آمار و دادهها و نیز محدوديتهای نسخه  PLEنرمافزار
 Vensimدر اين الگو بهمنظور اعتبارسنجی الگو از آزمون رفتار مجدد 2استفاده میشود .هدف از آزمون رفتار
مجدد مقايسه نتايج شبیهسازیشده با دادههای واقعی برای اطمینان از صحت عملکرد الگو است .به عبارت
ديگر در اين حالت رفتار شبیهسازیشده برای الگو بازتولید میشود تا با دادههای واقعی محاسبه شود (فقیه و
همکاران.)1392 ،
Industrial National Model
Behavioral Reproduction Test
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در شکل شماره ( )9مقادير شبیهسازیشده مصرف انرژی با عدد  1و مقادير واقعی آن در سالهای  1384تا
 1390با عدد  2مشخص شده است .همانطور که در شکل نیز مشخص است مقادير شبیهسازیشده تقريباً
توانسته است که مقادير واقعی را پیشبینی کند .مقادير شبیهسازیشده و مقادير واقعی انتشار دیاکسید کربن
در سالهای  1384تا  1390به ترتیب با اعداد  1و  2در شکل شماره ( )10آمده است .همانطور که مشخص
است تا حدودی الگو توانسته است که انتشار دیاکسید کربن ناشی از مصرف انرژی را پیشبینی کند؛ ولی
همانطور که قبالً نیز بیان شد انتظار نیست که الگو بتواند بهصورت دقیق مقادير واقعی را پیشبینی کند .با
توجه به مقادير واقعی و شبیهسازیشده برای دو متغیر موردنظر در الگو میتوان گفت که الگو طراحی شده
میتواند الگو مفیدی باشد.
 .4تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
 .1-4شبیهسازی الگو پایه
از تکنیک شبیهسازی بهمنظور تحلیل آثار تصمیمات بر يک سیستم و يا پیشبینی رفتار آينده سیستم استفاده
میشود .با کمک شبیهسازی میتوان مسائل دنیای واقعی را در دنیای مجازی تجربه کرد؛ شبیهسازی میتوانند
تحت شرايط مختلف و بهمنظور بررسی سیاستهای مختلف تکرار شود .البته به اين نکته بايد توجه کرد که
در شبیهسازی ،الگوی ساده شده از دنیای واقعی ساخته میشود ،که رفتاری نزديک به دنیای واقعی داشته باشد
و نبايد انتظار داشت که بهطور کامل مطابق با آن باشد.
نتايج شبیهسازی مصرف انرژی در ايران در شکل شماره ( )9ارائه شده است .همانطور که در شکل نیز مشخص
است ،با ادامه روند کنونی و با در نظر گرفتن مقادير پايه ،مصرف انرژی در ايران افزايشی بوده و تا سال 1420
به حدود  800میلیون تن معادل نفت خام در سال خواهد رسید .مقايسه نتايج با آمارهای  BPبرای مصرف
انرژی ايران نشان میدهد که مدل طراحی شده توانسته است که تا حدودی آمارهای واقعی را پیشبینی کند.
همانطور که بیان شد ،يکی ديگر از متغیرهای اصلی اين مدل که بهمنظور بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر روند
شبیهسازی انرژی ،انتشار دیاکسید کربن است .شکل زير مقادير شبیهسازی شده برای اين متغیر را در افق
 1420نشان میدهد .همانطور که در شکل زير نیز مشخص است ،مطابق با انتظار و با افزايش مصرف انرژی
در ايران ،آلودگی محیطزيست بهصورت کلی و انتشار دیاکسید کربن بهصورت خاص افزايش يافته و در نتیجه
تخريب محیطزيست افزايش خواهد يافت .بررسیها نشان داد که برای انتشار دیاکسید کربن نیز نتايج
شبیهسازیشده با نتايج واقعی همخوانی دارد؛ از اينرو بر اساس نتايج مدل پايه میتوان گفت که مدل طراحی
شده تا حدودی توانسته است که واقعیتهای موجود را بهخوبی شبیهسازی کند .با توجه به اينکه هدف از
مدلسازی ارائه نتايجی است که بتواند تا حدودی واقعیتهای موجود را نشان دهد ،میتوان گفت که در اين
مدل میتوان سناريوهای موردنظر را در مدل بررسی و نتايج را تفسیر کرد.
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شکل شماره ( )9نتايج شبیهسازی الگو پايه و مقادير واقعی مصرف انرژی
منبع :يافتههای پژوهش

شکل شماره ( )10نتايج شبیهسازی الگو پايه و مقادير واقعی انتشار دیاکسیدکربن
منبع :يافتههای پژوهش

 .2-4آیندهپژوهی مصرف انرژی در ایران تحت سناریوهای تغییرات آب و هوایی
همانطور که در بخش مبانی نظری پژوهش بیان شد ،انتشار بیش از حد دیاکسید کربن باعث تخريب
محیطزيست و منجر به تغییر اقلیم میشود ،و در نتیجه آن سیاستهای مقابله با انتشار دیاکسید کربن اتخاذ
خواهد شد؛ ضمن اينکه تغییر اقلیم میتواند ترکیب مصرف انرژی را نیز تحت تأثیر قرار دهد .از اينرو در ادامه
به بررسی اين اثر تغییر دما بهعنوان يکی از شاخصهای نشاندهنده تغییر اقلیم پرداخته شده و مصرف انرژی
و همچنین انتظار دیاکسید کربن ناشی از آن پیشبینی میشود.
نتايج شبیهسازی شده مصرف انرژی تحت سناريو افزايش ده درصدی دمای هوا در شکل شماره ( )11ارائه شده
است .تحت اين سناريو فرض شده افزايش دمای هوا بهصورت خاص و تغییر اقلیم بهصورت خاص باعث
میشود که تکنولوژی استفاده شده مصرف انرژی را  10درصد کاهش دهد؛ همانطور که در شکل نیز مشخص
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است ،اعمال اين سیاست باعث کاهش مصرف انرژی خواهد شد؛ از اينرو به نظر میرسد که يکی از
سیاستهايی که میتواند باعث کاهش مصرف انرژی در ايران شود ،استفاده از تکنولوژیهای صرفهجويانه در
مصرف انرژی است.

شکل شماره ( )11نتايج شبیهسازی مصرف انرژی با افزايش دما
منبع :يافتههای پژوهش

شکل شماره ( )12نتايج شبیهسازی مصرف انرژی تحت سناريو افزايش دما و به همراه آن استفاده از
تکنولوژیهای کاهشدهنده شدت انرژی را نشان میدهد.

شکل شماره ( )12نتايج شبیهسازی انتشار دیاکسید کربن با افزايش دما
منبع :يافتههای پژوهش
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مطابق با انتظار با کاهش مصرف انرژی انتشار دیاکسید کربن نیز با کاهش مواجه خواهد شد؛ از اينرو به نظر
میرسد افزايش دمای هوا و يا تغییر اقلیم باعث کاهش انتشار دیاکسید کربن ناشی از مصرف سوخت شده و
اين مورد به دلیل استفاده از تکنولوژیهای کاهش دهنده شدت انرژی ايجاد شده است .با توجه به آنچه بیان
شد ،میتوان گفت تغییر اقلیم اگر همراه با استفاده از تکنولوژیهای کاهش دهنده مصرف انرژی باشد ،باعث
کاهش مصرف انرژی و در نتیجه آن کاهش دیاکسید کربن خواهد شد؛ ولی در صورتی که اين مورد اعمال
نشود ،يعنی افزايش دما به همراه تغییر تکنولوژی نباشد ،تغییری در مصرف انرژی ايجاد نخواهد شد .به عبارت
ديگر سناريو دوم اين مطالعه افزايش  10درصدی دما در ايران می باشد .از طرفی نتايج نشان میدهد که ترکیب
مصرف انرژی متفاوت خواهد بود .شکل شماره ( )13میزان مصرف نفت تحت افزايش  10درصدی دما را نشان
میدهد .همانطور که در شکل نیز مشخص است ،به نظر میرسد که افزايش دما باعث کاهش مصرف نفت
در ايران خواهد شد.

شکل شماره ( )13شبیهسازی مصرف نفت تحت سناريو دوم (میلیون تن معادل نفت خام)
منبع :يافتههای پژوهش

نتايج شبیهسازی مصرف گاز در افق  1420برای ايران در شکل شماره ( )14ارائه شده است .همانطور که در
شکل نیز مشخص است ،افزايش متوسط دمای ايران باعث کاهش مصرف گاز طبیعی در ايران شده و همانند
با نفت مصرف اين انرژی را کاهش میدهد.
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شکل شماره ( )14شبیهسازی مصرف گاز تحت سناريو دوم (میلیون تن معادل نفت خام)
منبع :يافتههای پژوهش

نتايج شبیهسازی شده مصرف برق در ايران در افق  1420در شکل شماره ( )15ارائه شده است .همانطور که
در شکل نیز مشخص است ،افزايش دما باعث افزايش مصرف برق در ايران شده و به نظر میرسد که اين
پديده مصرف برق ايران را با افزايش مواجه کرده و يکی از مشکالتی که افزايش دما برای ايران به وجود خواهد
آورد ،افزايش تقاضا برای برق در ايران خواهد بود.

شکل شماره ( )15شبیهسازی مصرف برق تحت سناريو دوم (میلیون تن معادل نفت خام)
منبع :يافتههای پژوهش
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 .5نتیجهگیری
نتايج شبیهسازی مصرف انرژی در ايران نشان داد که با ادامه روند کنونی و با در نظر گرفتن مقادير پايه ،مصرف
انرژی در ايران افزايشی بوده و تا سال  1420به حدود  800میلیون تن معادل نفت خام در سال خواهد رسید.
مقايسه نتايج با آمارهای  BPبرای مصرف انرژی ايران نشان میدهد که مدل طراحی شده توانسته است که
تا حدودی آمارهای واقعی را پیشبینی کند .از طرف ديگر نتايج نشان داد که افزايش دمای هوا و يا تغییر اقلیم
باعث کاهش انتشار دیاکسید کربن ناشی از مصرف سوخت شده و اين مورد به دلیل استفاده از تکنولوژیهای
کاهش دهنده شدت انرژی ايجاد شده است .با توجه به آنچه بیان شد ،میتوان گفت تغییر اقلیم اگر همراه با
استفاده از تکنولوژیهای کاهش دهنده مصرف انرژی باشد ،باعث کاهش مصرف انرژی و در نتیجه آن کاهش
دیاکسید کربن خواهد شد ولی در صورتی که اين مورد اعمال نشود ،يعنی افزايش دما به همراه تغییر تکنولوژی
نباشد ،تغییری در مصرف انرژی ايجاد نخواهد شد .همچنین نتايج شبیهسازی مصرف گاز در افق  1420برای
ايران نشان داد که افزايش متوسط دمای ايران باعث کاهش مصرف گاز طبیعی در ايران شده و همانند با نفت
مصرف اين انرژی کاهش يافته و افزايش دما باعث افزايش مصرف برق در ايران خواهد شد .نکته قابل توجه
اينکه تولید برق ايران از نیروگاهها عمدتاً بر اساس گاز است که افزايش مصرف برق ،نیاز نیروگاهها به گاز را
افزايش خواهد داد .اين نکته در حالی است که ايران با پیشبینی تراز منفی گاز روبرو بوده و افزايش مصرف
برق میتواند از نظر تأمین گاز ايران را با مشکالتی مواجه کند .از اينرو به سیاستگذاران اقتصادی و امنیتی
توصیه میشود ،افزايش مصرف برق را مهم تلقی کرده و از طريق سیاستهايی همچون واردات برق ،افزايش
تولید گاز از طريق سرمايهگذاری در میدانها گازی ،گسترش انرژیهای تجديدپذير ،اصالحات قیمت انرژی و
همچنین واردات گاز ،اقدامات الزم را در اين زمینه اعمال نمايند .زيرا بحث گاز و برق با توجه به اهمیت
اقتصادی ،سیاسی و امنیتی آن میتواند چالشهای زيادی را برای ج .ا .ايران ايجاد کند.
ضمنا میتوان گفت مهمترين محدوديت اين مطالعه دستیابی به اطالعات کشورهای منطقه و همچنین
پیش بینی مصرف انرژی در جهان بوده که باعث شد روند اين مطالعه با مشکالتی مواجه شود .با توجه به اين
محدوديت ،بررسی مواردی همچون بررسی نقش سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه و چگونگی حضور ايران
در بخش انرژی اين کشورها ،بررسی آثار امنیتی حضور ايران در بخش انرژی کشورهای منطقه ،اولويتبندی
سیاستهای ايران در بخش انرژی با توجه به چالشهای آينده انرژی در جهان و منطقه ،امکانسنجی حضور
ايران در کشورهای عراق و پاکستان با تحلیل و اقتصادی کردن منافع سیاسی و امنیتی آن و ارائه سیاستهای
و اولويتبندی سیاستهای اتخاذی توسط جمهوری اسالمی ايران با توجه به آينده انرژی در جهان ،میتواند
از جمله مطالعات آتی در زمینه اين تحقیق باشد.

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال ششم ،شماره بیست و یکم ،پاییز 1400

111

منابع و مأخذ
منابع فارسی


















اسدیکیا ،هیوا؛ اويارحسین ،رضا؛ صالح ،ا .رفیعی ،حامد و زارع ،سمانه ( .)1388رابطه رشد اقتصادی و
آلودگی هوا در ايران با نگاهی بر تأثیر برنامههای توسعه .مجله محیطشناسی ،دوره  ،35شماره  ،55ص
.100-93
استادیجعفری ،مهدی و رصافی ،امیرعباس ( .)1392ارزيابی سیاستهای توسعه پايدار در بخش حمل
و نقل شهری با استفاده از الگوهای سیستم پويايی؛ مطالعه موردی :شهر مشهد ،مديريت شهری ،دوره
 ،11شماره  ،31ص .294-281
اماموردی ،قدرت اهلل؛ کريمی ،مجتبی؛ هاشمزاده اخباری ،مونا و شاهکرم اوغلی ،معصومه ( .)1391پیش-
بینی مصرف انرژی در ايران با استفاده از رهیافت سیستم دينامیکی و اقتصادسنجی ،اولین همايش
بینالمللی اقتصاد سنجی ،روشها و کاربردها.
بهبودی ،داوود؛ اصالنی نیا ،میهن و سجودی ،سکینه ( .)1389تجزيه شدت انرژی و بررسی عوامل مؤثر
بر آن در اقتصاد ايران ،فصلنامه اقتصاد انرژی ،دوره  ،7شماره  ،26ص .130-105
پورمعصومی ،سعید؛ شتاب بوشهری ،نادر؛ ارباب شیرانی ،بهروز و مشايخی ،علینقی ( .)1389يک الگو
دينامیک سیستم برای تجزيه و تحلیل سیستم اقتصاد-انرژی ايران ،مهندسی صنايع و مديريت شريف،
دوره  ،1شماره  ،2ص .87-71
خلیلی عراقی ،منصور؛ شرزهای ،غالمعلی و برخورداری ،سجاد ( .)1391تحلیل تجزيه انتشار دیاکسید
کربن ناشی از مصرف انرژی در ايران ،محیطشناسی ،دوره  ،38شماره  ،61ص .104-93
رجائیان ،محمدمهدی ( .)1388شبیهسازی سیستمهای پويا با نرمافزار ونسیم ،چاپ اول ،مرکز نشر
فرازيار ،مشهد.
سیف ،اله مراد ( .)1387شدت انرژی :عوامل تاثیرگذار و تخمین يک تابع پیشنهادی ،فصلنامه مطالعات
اقتصاد انرژی ،دوره  ،5شماره  ،18ص .201-177
صمدی ،علی حسین ( .)1387ارزيابی میزان مشارکت بخش کشاورزی در فرايند رشد اقتصادی ايران و
ديگر کشورهای عضو اوپک ،اقتصاد کشاورزی و توسعه ،دوره  ،7شماره  ،26ص .198-169
صمدی ،علی حسین .مصلح شیرازی ،علینقی و روحی ،آناهیتا ( .)1391طراحی يک الگو دينامیک برای
صنعت گردشگری در ايران با استفاده از رويکرد پوياشناسی سیستم برای افق  ،1404فصلنامه الگوسازی
اقتصادی ،دوره  ،6شماره  ،17ص .89-65
فطرس ،محمدحسن ( .)1385مباحثی از اقتصاد محیطزيست (مجموعه مقاالت) ،همدان ،انتشارات
دانشگاه بوعلی سینا همدان.
فطرس ،محمدحسن و معبودی ،رضا ( .)1389رابطه علی مصرف انرژی ،جمعیت شهرنشین و آلودگی
محیطزيست در ايران ،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ،دوره  ،7شماره  ،27ص .17-1
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The future study of energy consumption affected by
climate change in Iran and its economic and security
consequences for the Islamic Republic of Iran
Ali Taherifard Hanjani1
Seyyed Mohammad Mirhashmi Dehnavi2*

Abstract
Many researchers believe that climate change is affected by human
activities and consumption of different types of energy; so the effect of
energy consumption on climate change interpret as greenhouse effect; But
the effect of climate change on energy consumption in general and on the
composition of energy consumption has recently been considered in many
studies. The purpose of this paper is future study of energy consumption
with respect to climate change in Iran. In this study, in order to achieve the
goals, in this paper, system dynamic modeling and also experts analysis
in the form of Delphi technique were used. The results of system dynamics
simulation in Iran showed that the simulation results of the system
dynamics model could simulate the values of the variables of this model
and on the other hand with the change of oil and gas consumption in the
future in Iran will decrease and electricity consumption will increase.
Therefore, policymakers must to think about electricity supply in the future
through the import or production of electricity to avoid security challenges.
Key words: future study, energy consumption, climate change, system
dynamics, Delphi technique.
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