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چکیده
نفت خام و آینده آن همواره چالشی پایانناپذیر برای كشور ما بوده است .در سالهای اخیر آشفتگی،
تغییرات پرشتاب و ظهور مسائل جدید ،بر این چالش افزوده است .آنچه نیاز است تجدیدنظر در
رویكردهای كالن مدیریتی و بهكارگیری ابزارهای جدید در برنامهریزی است .آیندهنگاری به عنوان
رویكردی نوین ،فرآیندی است كه منجر به نتیجه پایدار عمل برنامه ریزی میشود.
در این راستا این پژوهش ،با رویكرد آیندهنگاری به شناسایی مهمترین پیشرانهای كلیدی موثر بر
آینده نفت خام در افق  4141و بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یكدیگر می پردازد .
در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از روش اسنادی  ،پویش محیطی و نظرات خبرگان استفاده
شده است .جامعه نمونه در این پژوهش شامل  41نفر ا متخصصین(مدیران و كارشناسان) وزارت نفت،
سازمان برنامه و بودجه ،مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،پژوهشی و دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی مرتبط با حوزه نفت  ،اقتصاد انرژی وآینده نگاری می باشد.
نتایج این پژوهش حاكی از ناپایداری سیستم میباشد كه بیشتر پیشرانها در اطراف محور قطری
صفحه پرا كنده هستند .بنابراین پیشرانهای تأثیرگذار ،دووجهی ،تنظیمی ،تأثیرپذیر و مستقل قابل
شناسایی هستند .در نهایت از میان پیشرانهای یاد شده پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری
آنها بر همدیگر و بر وضعیت آینده نفت خام با روشهای مستقیم و غیرمستقیم ،پیشران های كلیدی
كه بیشترین نقش را در آینده نفت خام (افق  )4141خواهند داشت انتخاب شدند.
کلمات کلیدی
آیندهنگاری ،پویش محیطی ،تحلیل اثرات متقاطع ،میک مک
 -4گروه آینده پژوهی ،پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان،ایرانh.amiri52@gmail.com .
 -2دانشكده مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر(.نویسنده مسئول)akbarnilipour@yahoo.com
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مقدمه
پس از جنگ اعراب و اسرائیل( )4791و تحریم نفتی اعراب و افزایش قیمت به صورت جهشی در
فاصله سال های ( )4791-4791قیمت نفت روندی متعادل را نشان داد .با آغاز انقالب اسالمی روند
صعودی قیمت نفت آغاز شد و با جهش در سطحی به مراتب بیشتر از رشد تورم ،كاهش نرخ برابری دالر
و كاهش قدرت خرید كشورهای جهان سوم را موجب شده است حاكی از تاثیر عمده عوامل سیاسی بر
قیمت نفت از دیرباز تا زمان حاضر است(شكاری .)22 :4117 ،عالوه براین قوانین بین المللی در زمینه
انتشار كربن و حمایت بی سابقه جهانی از سیاستهای كاهش انتشار كربن همراه با ظهور فناوریهای
جدید در استخراج نفت خام از منابع غیرمتعارف ،ذخایر نفتی ایران را چالشی جدی مواجه كرده است
( .)azadi et al,2016: 3برآورد اخیر اداره اطالعات انرژی آمریكا 2نشان میدهد كه بیشترین افزایش
تولید نفتخام از محل منابع متعارف طی سالهای 2242تا  2211مربوط به منطقه خاورمیانه و بیشترین
افزایش تولید از محل منابع غیر متعارف بهطور عمده مختص حوزه آمریكای شمالی خواهد بود ( قاسمیان
و همكاران  .)4174در كنار تحوالت سیاسی ،اقتصادی و فناورانهِ اثر گذار بر آینده نفت خام ایران
مجموعه ای عوامل پیچیده دیگر نیز وجود دارند كه نه تنها هركدام به تنهایی ماهیتی پویا دارند بلكه
تاثیرات متقابل بر همدیگر میگذارد و این اثرات متقابل آینده را بسیار این صنعت را بسیار پیچیدهتر
میكند .این پیچیدگی برنامه ریزی برای آینده نفت خام را به امری دشوار تبدیل نموده و راهی جز
استفاده از فنوان آیندهنگاری باقی نگذاشته است .همانند مقولههای كالن برنامه ریزی در كشور كه در
آنها اتكا به روشهای برنامهریزی مبتنی برپیش بینی ،جوابگوی نیاز مدیریتهایكالن كشورها نبوده و
سایه سنگین عدم قطعیتها و ظهور رویدادهای ناپیوسته ،وضعیت را به گونهای دگرگون كرده كه
پیشبینی آینده در دنیای پر تحول برای برنامه ریزان ،امری مشكل به نظر میرسد .عدم توانایی در
پیشبینی دقیق آینده و همچنین پیچیدگیهای ناشی از تغییرات روزافــزون باعث شده تا محققان از
قابلیتهای دانش نوظهور آیندهپژوهی بهره برده و آیندهنگاری را وارد بطن فعالیتهای برنامه ریزی و
پیش بینی تحوالت علمی و فناوری كنند(پورمحمدی و همكاران  .)2222در سالهای اخیر بكارگیری
آیندهنگاری در بسیاری از عرصههای توسعه كشور رواج یافته و توسط سازمانهای دولتی و خصوصی
مورد استفاده قرار می گیرد .اما تحقیقات در حوزه آینده نفت بسیار محدود بوده و تا كنون پژوهشهای
اندكی با بهره گیری از آیندهنگاری به مسائل نفت خام كشور پرداخته اند .گرچه در بعضی از پژوهش با
اتكا به اعداد و ارقام و روشهای كمی ،روندهای آینده نفت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است اما
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بكارگیری روشهای آینده نگاری چون تحلیل اثرات متقاطع و سناریو نگاری كمتر مورد توجه محققین
مطالعات حوزه نفت خام بوده است.
این پژوهش قصد دارد با تكیه بر دیدگاه نوین برنامه ریزی ،با استفاده از روشهای آینده نگاری برای
آینده نفت خام برنامه ریزی كند .در همین ارتباط سعی شده است پیشرانها یا عوامل كلیدی مؤثر بر
وضعیت آینده نفت خام از میان عوامل اولیه مؤثر انتخاب گـردد .با انجام اینكار ضمن شناسایی كامل
محیط ،شناخت كاملی از چالشهای پیش روی محیط برنامهریزی و نیروهای پیشران مؤثر بر وضعیت
آینده نفت خام به دست می آید كه امكان ترسیم سناریو و تدوین راهبردها را فراهم خواهد كرد .هدف
اساسی در این پژوهش عبارت است از  :تبیین پیشرانهای كلیدی موثر بر آینده نفت خام در افق .4141
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تحوالت آتی در بازارهای نفت و گاز در جانب تقاضا نیز با عدم قطعیتهای بسیار جدی روبهرو است.
رشد اقتصادی چین ،مهمترین متغیر در جانب تقاضاست .اگر سناریوی استمرار رشد اقتصادی چین را
بپذیریم ،آنگاه اقتصاد این كشور بزرگترین مصرفكننده انرژیهای فسیلی در آینده نزدیک خواهد بود
و لذا توازن عرضه و تقاضای منطقهای انرژیهای فسیلی را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد .پیامدهای
این امر در كمبود عرضه نفت و گاز برای اروپای غربی و نیز برای كشورهای در حال توسعه آسیایی و
آفریقایی بسیار جدی است .بدیهی است اگر استمرار رشد اقتصادی چین سبب كمبود انرژیهای فسیلی
برای اروپای غربی شود ،عدم تعادل ایجاد شده در بازار جهانی انرژی میتواند به صورت تنشهای بسیار
جدی در روابط سیاسی ظاهر شود كه داللت و پیامدهای آن چندان قابل پیشبینی نمیباشد(درخشان،
 .)4174گزارش سازمان اوپک تحت عنوان چشم اندازهای جهانی نفت )2241( 1نیزحاكی از آنست كه
میزان تقاضای نفت تا سال  2212همیشه رو به افزایش بوده و تقاضای نفت در كشورهای سازمان همكاری
اقتصادی 1و چین در انتهای این بازه زمانی رو به كاهش است.

مطالعات آینده نگرانه در حوزه انرژی در چند دهه اخیر بهصورت گسترده و مورد توجه شركتهای
نفتی ،سازمان ها و نهادهای جهانی مرتبط قرار گرفته است .یكی از بهترین و قویترین مطالعات انجام
شده در زمینه آیندهپژوهی انرژی و سناریوهای پیش روی انرژی تا افق  2212میالدی توسط مركز
مشاوره انرژی جهانی ارائه شده است .این گزارش نهایتا دو سناریو را در مورد آینده انرژی توسعه میدهد.
آنچه از نتایج این دو سناریو استنتاج میگردد این است كه تا سال  2212هنوز سهم عمده انرژی مصرفی
جهان از سوختهای فسیلی بهدست میآید و دوم اینكه هر چند در سناریو اول كه به سناریوی جاز
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نامگذاری شده ،تولید نفت نامتعارف موجه و محتمل به نظر میرسد ،اما در سناریو سمفونی تولید این
نوع از انرژی در آینده مورد توجه قرار نخواهد گرفت( پی اس ای .)2241
یكی از روش های رایج در تحقیقات آینده پژوهان روش تحلیل اثرات متقاطع است به نحوی از دهه
گذشته شیوه تحلیل اثرات متقابل و ماتریسی در آیندهنگاری كاربرد گستردهای پیدا كرده و تحت عناوین
تحلیل اثرات متقاطع ،تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزار مکمیک در پژوهشها مورد استفاده قرار
میگیرد .پیش فرض استفاده از این شیوه تحلیل این است كه اكثر وقایع و تحوالت به نحوی مرتبط با
سایر وقایع و مسائل هستند .در روش تحلیل اثرات متقاطع تالش میشود تا احتمال تأثیر یک رویداد بر
رویدادی دیگر پیش نگری شود (گوردون .1)2242
در روش تحلیل اثرات متقاطع ابتدا عوامل مؤثر و اساسی یک مجموعه شناسایی میشود ،سپس با
تشكیل یک ماتریس ،روابط بین این عوامل مؤثر و اساسی شناسایی و تحلیل میشود .در پژوهش كومار
و همكاران( 6در سال  )2241سعی شده است مدل ساختاری برای پیاده سازی سیستم تولید ناب در
صنعت اتومبیل سازی توسعه داده شود .در پژوهش پراسانا و رامانا )2241( 9مزایای استراتژیک شناسایی
و جایگاه و روابط بین آنها نیز مشخص شده و سپس با كمک روش مدل سازی ساختاری تفسیر این مزایا
دسته بندی میشوند در ایران نیز از این شیوه تحلیل استفاده شده است.
كنعانی ممان و دیگران ( )4171طراحی مدل تصمیمگیری راهبردی روش فروش نفت خام برای
حضور ایران در بازار نفت با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 1مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته
كه فروش به روش عرضه در بورس از نظر كارشناسان اقتصادی و فروش به صورت مذاكره ای از نظر
كارشناسان بخش نفت در اولویت هستند.
طاهری دمنه و نادری خورشیدی ( (4171با استفاده از روش تلفیقی سناریوپردازی و تحلیل اثرات
متقاطع به آینده نگاری منابع انسانی در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران درافق زمانی 4141
پرداخته اند.آذر و همكاران ( ) 4117در مصاحبه باخبرگان 44 ،فاكتور اصلی موفقیت زنجیره تأمین چابک
را شناسایی و با روش مدل سازی ساختاری تفسیری ،مورد بررسی قرار گرفته است .در پژوهش انصاری
و صادقی مقدم ( ) 4171سعی بر آن شده است جهت ترغیب صنایع فوالدسازی به اجرای این شیوه،
محركهای اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز شناسایی و تعیین شوند و سپس روابط مابین آنها مشخص
شده و سطح بندی آنها صورت گیرد .ب رای این منظور نیز از روش مدلسازی تفسیری ساختاری استفاده
شده است.
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سوری و همكاران( )4172به رابطه تقاضای نفت خام و رشد اقتصادی در كشورهای خاورمیانه پرداخته
و نتیجه گرفته كه تقاضای نفت خام از نظر قیمتی و درآمدی نامتقارن است و رشد اقتصادی مهمترین
عامل موثر بر رشد مصرف نفت خام در این كشورها میباشد .همچنین تقاضای نفت خام از نظر قیمتی و
درآمدی كم كشش میباشد .اما كشش درآمدی نفت خام به مراتب بزرگتر از كشش قیمتی آن میباشد.
باقری (  )4172در تحقیقی تحت عنوان نقش اوپک در بازار آینده انـرژیهای متنوع ،در چـارچوب
اقتصـ اد سیاسـی نفـت ،بـه اسـتدالل پرداختـه و ابـزار سیاسـی اوپـک را بـرای مدیریت بازار جهانی
نفت ،ظرفیـت مـازاد تولیـد در كشـورهای عضـو و نظـام سـهمیه بندی تولید این كشورها دانسته و
كاستیهـای مدلهای رفتـاری اوپـک را تحـت عنـاوین حجـم تولید نفت خام غیر اوپـک ،عرضـه
بلندمـدت از منـابع غیرمتعـارف و رشـد اسـتفاده از منـابع انرژی تجدیدپذیر ،ارائه كرده و به این نتیجه
رسیده كه اوپک كماكـان در آینـده بازارهـای جهانی نفت ،نقش قابل توجهی برعهده خواهد داشت.

باری بندیكت( 7)2246در پژوهشی فواید كاربرد برنامهریزی مبتنی بر سناریو را دركاربرد انرژی مفید
دانسته و ضمن تاكید بر ضرورت استفادهاز سناریونگاری در توسعه و آیندهنگاری انرژی سناریونگاری را
برای شناسایی پیشرانها وعدم قطعیتهای پیش روی آینده انرژی سودمند می داند.
شورای برنامه جهانی برای آینده نفت و گاز42در گزارشی كه در سال 2246منتشرشده به آینده
تقاضاهای نفت اشاره نموده و در سناریو های مختلف افزایش نیاز به سوخت كشورهای در حال توسه در
سه دهه آینده ،كاهش  12درصد انتشار CO2در مصرف انرژی ،تكنولوژی پاك ،كاهش جایگاه نفت در
اقتصاد جهانی در سال  ،2222افزایش وسائل نقلیه الكتریكی ،كاهش تقاضا برای سوخت ماشینهای
سبک ،استفاده بیشتر از هیدروژن در حمل و نقل ،استفاده از برق به میزان  21تا  12درصد از كل مصرف
انرژی و كاهش تقاضا نفت در اثر افزایش بهرهوری مورد بررسی قرار گرفته است.
موسسه دی تی تی ال انگلیس در گزارشی( )2241سناریو های جهانی برای صنعت نفت وگاز را در
افق  2212ارایه نموده است .در این گزارش تقاضای زیاد ،منابع انرژی جایگزین جدید ،تولید برق
الكتریكی ،تولید انرژی خورشیدی ،بادی ،كاهش اهمیت نفت در ماتریس انرژی جهانی ،تسلط تولید
كنندگان سنتی ،تنشهای سیاسی در چندین نقطه از جهان ،سلطه منابع فسیلی و اكتشافات نفت و گاز
متعارف در سناریو های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و سه عامل افزایش تقاضای انرژی به دلیل
اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی ،افزایش بهره وری انرژی و باال رفتن هزینه استخراج در آینده انرژی
مورد توجه قرار گرفته است.
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سواالت پژوهش
به دلیل ماهیت آینده نگارانه و اكتشافی بودن در این پژوهش سوال اصلی مهمترین پیشرانهای
كلیدی مؤثر بر آینده نفت خام كدامند به جای فرضیه در نظر گرفته شده است.
مدل مفهومی پژوهش

جامعه آماری و نمونهگیری
جامعه آماری و نمونه در این پژوهش شامل مدیران وكارشناسان وزارت نفت ،سازمان برنامه و بودجه،
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،پژوهشی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مرتبط با حوزه
نفت  ،اقتصاد انرژی وآینده نگاری می باشد .كه از بین آنها نظرات  41نفر به منظور سنجش اثرات متقاطع
پیشرانها برهمدیگر مورد استفاده و ماتریس تحلیل اثرات تنظیم شد تا عواملی كه بیشترین میزان
تأثیرگذاری در مقایسه با دیگر عوامل را بر آینده نفت خام دارند بهدست آید .سپس برای تحلیل دادهها
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با كمک نرم افزار میکمک اثرات متقابل بر آینده نفت خام مورد بررسی قرارگرفت تا مهمترین پیشرانهای
كلیدی شناسایی گردند.
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف كاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی و اكتشافی محسوب میشود كه با استفاده
تركیبی از مدلهای كمی و كیفی انجام میگیرد .برای جمعآوری اطالعات از روش پویش محیطی،
مصاحبه و نظرات خبرگان استفاده شده و با مصاحبه وكسب نظرات متخصصین ،صاحبنظران و
تصمیم گیران وزارت نفت ،اقتصاد انرژی و اساتید دانشگاهی كه در زمینه آینده پژوهی خبره هستند،
تكمیل شده است .روش انجام پژوهش با توجه به بافت این پژوهش ،ماهیت دادهها و افقی كه برای
برنامهریزی در نظر گرفته شده است ،از نوع آیندهنگاری می باشد .تكنیکها و نرمافزارهایی كه جهت
تحلیل یافتههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از :پویش محیطی ،تحلیل اثرات متقاطع،
نظرات خبرگان و نرم افزارمیکمک.
روش پویش محیطی
پویش محیطی را نخستین بار ،آگیوالر برای نامیدن روشی كـه مـدیران بـا آن محـیط را مـورد
مطالعه و بررسی قرارمیدهند ،بهكار بـرد .او پویش محیطی را به این شكل تعریف كرد :درواقع ،بررسی
اطالعات مربوط به وقـایع و ارتباطـات محیط خارجیشركت و دانشی است كـه در بـه انجـام رساندن
فعالیتهای آینده بـه مـدیریت شـركت كمـک میكند(بنیاد توسعه فردا.)4111
پویش محیطی از روشهای آیندهپژوهی است كه بهمنظور تبیین عوامل و ابعاد یک موضوع بكار
میرود .هدف از بكارگیری این روش ،توسعه بینش در این زمینهها است كه پیشرفت های مهم درچه
حوزههایی رخ میدهند یا به كدامین روندها باید توجه نمود و اینكه بازیگران كلیدی چه كسانی هستند
یا می توانند باشند .واژه پویش محیطی ،تنها به محیط طبیعی یا جغرافیایی اشاره ندارد ،بلكه دربرگیرنده
محیطهایی همچون محیط تجاری  ،محیط سیاسی و محیط تكنولوژیک نیز هست(ناظمی وقدیری
 .)4111،بـه منظور درك نیروهای خـارجی مسبب تغییرات ،ضرورت دارد محیط مورد پیمایش قرار
گیرد .بنابراین از روش پویش محیطی استفاده میشود تا روندها و رخدادها در بستر های سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی و زیست محیطی و فنی 44آشكار و سپس با شناسایی فرصتها و تهدیدها،
جهتگیریهای فكری در جهت آینده مطلوب سوق داده شود.
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روش تحلیل اثرات متقاطع
تئودورگوردون42و هلمر بـرای اولینبار روش تحلیل اثرات متقاطع را در سال 4776میالدی ابداع
كردند .این روش یكی از روشهای برجستة برنامه ریزی بر پایة سناریو است و بر این سؤال بنا نهاده شده
است كه :آیا پیش بینی آینده میتواند مبتنی بر تأثیرات احتمالی متقابل اتفاقات آینده بر یكدیگر باشد؟
(4771گوردون)
تحلیل اثرات متقاطع روشی برای تحلیل احتمال وقوع یک موضوع در یک مجموعه مورد پیش بینی
اسـت .احتماالت این موضوع میتواند با قضاوتهایی دربـاره قابلیت بالقوه تأثیر متقابل میان موضوعهای
مورد پیش بینی ،تنظیم شود .در واقع میتوان گفت كه برخی از رخدادها ،احتمال وقوع رخدادهای دیگر
را كمتر یا بیشتر میكند .حتی بسیاری از اتفاقات ،پیشرفتهای فوق العاده ای را سبب میشوند ،زیـرا
آنها رخـدادهـای دیگری را موجب میشوند و رخــدادهای جدید وقایع دیگری را به دنبال دارنـد و همین
طـور دامنه تأثیرات هر لحظه گسترده تر میشود و بر دیگر اتفاقات و پیشرفتها تأثیر میگذارد .این
ارتباط میان رخدادها همان تحلیل اثـرات متقاطع میباشند(بنیاد توسعه فردا.)2221 ،
روش تحلیل اثرات متقاطع به دنبال مشخص كردن متغیرهای كلیدی(آشكار یا پنهان) به منظور
دریافت نظرات و تشویق مشاركتكنندگان و ذینفعان در مورد جوانب و رفتارهای پیچیده و غیر قابل
پیش بینی یک سیستم اسـت .روش تحلیل اثرات متقاطع ابزاری است بـرای پیوند عقاید و تفكرات كه
از طریق ماتریس ارتباط تمامی متغیرهای سیستم ،به توصیف و شناسایی سیستم می پردازد .توانایی این
مدل در شناسایی روابط بین متغیرها و در نهایت شناسایی پیشرانهای كلیدی مؤثر در تكامل سیستم
اسـت .روش تحلیل اثرات متقاطع در مطالعه كیفی سیستمهای بـه شدت متغیر كاربرد دارد.
بنا به محیط و موضوع پژوهش میتوان از روشهای متناسب استفاده كـرد .بعد از مشخص كـردن
عوامل و عناصر اولیه مؤثر بر سیستم ،باید عوامل و تمام اطالعات آنها وارد نرم افزار میکمک شود تا این
كه بتوانیم میزان و چگونگی روابط بین متغیرها را بررسی و در نهایت عوامل كلیدی و تأثیرگذار را
شناسایی كنیم.

نرم افزار میک مک ابزار تحلیل اثرات متقاطع
نرم افزار میک مک به منظور سهولت تحلیل اثر متقاطع طراحی شده كه مخفف فرانسوی ماتریس
ضرایب تحلیل اثر متقاطع به منظور طبقه بندی41است (گوده  41)2226این نرم افزار میک مک جهت
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انجام محاسبات پیچیده و تحلیلهای سیستمی طراحی شده است .میزان ارتباط متغیرها با اعداد بین
صفر تا سه سنجیده می شود .
روش این نرمافزار بدین گونه است كه ابتدا متغیرها و مولفههای مهم در حوزه مورد نظر را شناسایی
و سپس آنها را در ماتریسی وارد نموده و میزان ارتباط میان این متغیرها با حوزه مربوطه توسط خبرگان،
تشخیص داده میشود .متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستونها تأثیر میگذارند.
بدین ترتیب متغیرهای سطرها ،میزان تأثیرگذاری و متغیرهای ستونها ،میزان تأثیرپذیری عوامل را نشان
میدهند .خروجی مدل تحلیل اثرات متقاطع ،روابط بین متغیرها را نشان میدهد كه نرم افزار میک مک
قابلیت تبدیل روابط به شكلها و نمودارهای ویژه را داراست و با امكانات خود تحلیل آسان روابط و
ساختار سیستم را امكان پذیر میكند.

تاثیر گذاری
پیشران های استراتژیک

متغیرها دو وجهی

متغیرها تاثیر گذار

متغیرها تاثیر پذیر

متغیرها مستقل

تاثیر پذیری
شکل-8مختصات تحلیل تاثیر متقابل متغیرها

(منبع :گوده)2226
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یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات اسنادی و پویش محیطی پیشرانهای اولیه مؤثر بر آینده
نفت خام شناسایی و با بهرهگیری از نظرات متخصصان مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند .ودر نهایت 11
پیشران به عنوان پیشرانهای مؤثر بر آینده نفت خام انتخاب شدند .سپس با استفاده از روش تحلیل
اثرات متقاطع ،بـا تشــكیل مــاتریس  11×11از 41نفر ازخبرگان حوزههای مختلف نفت ،اقتصاد انرژی
و آیندهنگاری خواسته شد تا تأثیرات هـر شـاخص را با دیگری با اعداد  2تا  1مشخص نمایند .عدد صـفر،
به مفهوم عدم تأثیر ،عدد یک؛ تأثیر كم ،عـدد دو؛ تـأثیر متوسط و عدد سه به مفهـوم تـأثیر زیـاد اسـت.
سـپس نتیجه تأثیر بعد از گرفتن میانگین از كلیه تعـامالت وارد نرم افزار میک مک شد و برای استخراج
پیشرانهای كلیدی مـورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج خروجی نرم افزار به عنوان سنجش اهمیت پیشرانها و رتبه بندی پیشرانها بر اساس اثرگذاری
و اثرپذیری مد نظر قرار گرفت و براساس این ماتریس كه در نرم افزار میک مک ماتریس اثرات مستقیم
پیشرانها نامیده شده است ،ماتریس سایه یا ماتریس اثرات غیر مستقیم بین پیشرانها نیز شبیهسازی
شدت اثرات غیر مستقیم پیشرانها بر همدیگر بررسی شود.
تحلیل نتایج اثرات متقاطع پیشران ها
بر اساس جدول شماره ( )4نتایج محاسبات ماتریس اثرات متقاطع با استفاده از خروجی نرم افزار
میک مک در مجموع ارتباط بین پیشرانها  4417مرتبه مورد قضاوت قرارگرفته است .از این تعداد 16
تقابل فاقد اثر گذاری و رابطه متقابل با همدیگر 141 ،مورد ارتباط و اثر گذاری ضعیف 941 ،مورد ارتباط
و اثرگذاری متوسط و  16مورد ارتباط و اثرگذاری شدیدی داشته اند .نتایج این بخش نشان میدهد كه
اثرگذاری متوسط و ضعیف دارای بیشترین فراوانی بوده اند  .تعداد تكرار دو بار در نظر گرفته شده و
درجه پرشدگی ماتریس  %79/26است كه نشان مـیدهـد عوامـل انتخـاب شـده تـأثیر زیـاد و
پراكنـدهای بـر همـدیگر داشــته انــد و در واقــع سیســتم از وضــعیت ناپایــداری برخوردار بوده
است .ماتریس براساس شاخصهای آماری بـا  2بـار چـرخش داده ای از مطلوبیـت و بهینـه شدگی 422
درصد برخوردار بوده كه حـاكی از روایـی باالی پرسشنامه و پاسخهای آن است.
جدول  -8خالصه نتایج ماتریس اثرات متقاطع

شاخص ابعاد ماتریس تعداد تكرار تعداد  2تعداد  4تعداد  2تعداد  1جمع پرشدگی ماتریس
مقدار
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تبیین پیشرانها
پراكنش پیشرانها در صفحه پراكندگی ،حاكی از میزان پایداری و یا ناپایداری سیستم است .در روش
تحلیل اثـرات متقاطع با استفاده از نـرم افـزار میک مک در مجموع دو نوع از پرا كنش تعریف شده است
كه به نام سیستمهای پایدار و سیستمهای ناپایدار معروف هستند .در سیستمهای پایدار پراكنش
پیشرانها به صورت  Lانگلیسی است ،یعنی برخی پیشران ها دارای تأثیرگذاری باال و برخی دارای
تأثیرپذیری باال هستند .درسیستمهای پایدار جایگاه پیشرانها مشخص و سه دسته پیشران شامل :
الف :پیشرانهای بسیار تأثیرگذار ب :پیشرانهای مستقل.ج :پیشرانهای تأثیرپذیر قابل مشاهده است.

در مقابل سیستمهای ناپایدار وضعیتشان پیچیدهتر از سیستمهای پایدار است .در این سیستم،
پیشرانها در حول محور قطری صفحه و از جنوب غربی به سمت شمال شرقی نمودار پراكنده می باشند
و در بیشتر مواقع حالت بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان میدهند كه ارزیابی و شناسایی
عوامل و پیشرانهای كلیدی را بسیار مشكل مینماید .با این حال در این سیستم نیز راههایی ترسیم شده
است كه میتواند راهنمای گزینش و شناسایی و پیشرانهای كلیدی باشد (گوده .)2221در سیستمهای
ناپایدار نیز پیشران های :تأثیرگذار ،دو وجهی ،تنظیمی ،تأثیرپذیر ،مستقل قابل مشاهده است.

شکل-2پایداری و ناپایداری سیستم

منبع  :میشل گوده 2221
بر اساس روش تحلیل اثرات متقاطع ،پیشرانهایی كه همزمان دارای اثر گذاری و اثر پذیری شدیدی
باشند دارای اهمیت بیشتری هستند .این پیشرانها می توانند باعث تغییرات شدیدی درسیستم شده و
منجر به ناپایداری آن شوند.هركدام از پیشرانها با توجه به میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در مكان

394

شناسایی پیشرانهای کلیدی موثر بر آینده نفتخام در افق/...8383امیری و نیلی پورطباطبایی
خاصی از نمودار قرار می گیرند .موقعیت پیشرانها در شكل ( )2بیانگر وضعیت آنها در سیستم و نقش
آنها در پویایی و تحوالت سیستم در آینده است.
در این پژوهش پیشرانها به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:
پیشرانهای تاثیر گذار
پیشرانهای تاثیرگذار به عنوان ورودی سیستم محسوب میشوند .این پیشرانها كه در ناحیه شمال
غربی نمودار قرار دارند ،عموما توسط سیستم قابل كنترل نیستند ،زیرا خارج از دسترس سیستم قرار
دارند و اثرگذاری آنها از اثر پذیریشان بیشتر است ،این پیشرانها بیشتر از آنكه تحت تاثیر سیستم قرار
بگیرند و بحرانی ترین مولفهها می باشند ،زیرا تغییرات سیستم وابسته به آنها است و میزان كنترل بر
این پیشرانها بسیار مهم است.
در این پژوهش پیشرانهای تاثیر گذار عبارتند از مدیریت نفت خام ،قیمت نفت خام در افق4141
نقش آینده اوپک در بازارهای بین المللی انرژی ،امنیت منطقه خاورمیانه ،سهم نفت در سبد مصرف
جهانی ،ایجاد سامانه های بومی تولید انرژی پایدار و رویكرد دولت ها درخصوص یارانه انرژیهای فسیلی.
پیشرانهای دووجهی
این پیشران ها ،همزمان بصورت بسیار تاثیر گذار و بسیار تاثیرپذیر عمل می نمایند .پیشرانهای دو
وجهی در قسمت شمال شرقی نمودار قرار می گیرند و طبیعت این پیشرانها با عدم پایداری آمیخته
است ،زیرا هر عمل و تغییری روی آنها واكنش و تغییر در دیگر پیشرانها را بدنبال دارد .پیشرانهای دو
وجهی در این پژوهش عبارتند از:الگوی مصرف انرژی ،نگاه كالن حاكمیت به نفت  ،قوانین مالیات بر
انتشار كربن  ،الگوی تعامالت بین المللی ایران و سهم نفت در معادالت بین المللی.
پیشرانهای تاثیرپذیر
این پیشرانها در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار دارند و تاثیرگذاری پایین و تاثیرپذیری باالیی
دارند .بنابراین نسبت به تكامل پیشران های دووجهی و تاثیرگذار بسیار حساس هستند .این پیشرانها
بعنوان خروجی سیستم به حساب میآیند .پیشرانهای تاثیرپذیر در این پژوهش شامل  :سهم نفت در
تولید ارزش افزوده ،الگوی آینده اقتصادكشور ،سهم نفت در بودجه كشور ،سهم نفت درسبد انرژی كشور،
سهم نفت در تعداد شاغلین كشور ،نقش ایران در اوپک و موسسات بین المللی انرژی ،تغییر شدت انرژی،
مدیریت درآمدهای نفتی ،سهم نفت دردرآمد های ارزی كشور ،حضور ایران در اقتصاد اشتراكی صنعت
نفت گاز میباشند.
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پیشرانهای مستقل
پیشرانهای مستقل از سایر پیشرانهای سیستم تاثیر نپذیرفته و بر آنها تاثیر هم نمیگذارند .این
پیشرانها در قسمت جنوب غربی نمودار قرار گرفته و ارتباط بسیار كمی با سیستم دارند ،زیرا نه باعث
توقف یک پیشران اصلی و نه باعث تكامل و پیشرفت یک پیشران در سیستم میشوند .پیشرانهای
مستقل عبارتند از :الگوی ارتباطی نفت و جامعه میزبان ،ظرفیت پاالیش نفت ،جایگاه ایران در فناوری
نفت وگازمنطقه ،فناوری صنعت نفت وگاز.
پیشرانهای تنظیمی
این پیشرانهای در نواحی میانی نمودار قرار میگیرند و بعنوان تنظیم كننده شدت و جهت
اثرات تاثیرگذاری در بین سایر پیشرانها در سیستم ایفای نقش می كنند .براساس خروجی نمودار این
پیشرانها عبارتند از :حضور ایران در اقتصاد اشتراكی نفت و گاز ،سهم نفت از درآمدهای ارزی كشور،
رویكرد دولتها در خصوص یارانه انرژیهای فسیلی.
پیشرانهای استراتژیک
پیشرانهای استراتژیک پیشرانهایی هستند كه هم قابل دستكاری و كنترل باشند و هم بر پویایی
و تغییر سیستم تاثیرگذار باشند .با این توصیف پیشرانهایی كه تاثیر بسیار باالیی دارند ،ولی قابل كنترل
نیستند را نمیتوان پیشران استراتژیک محسوب كرد .بر این اساس متغیرهای ناحیه  4شبكه مختصات،
پیشرانهای استراتژیک هستند ،چراكه هم قابلیت كنترل توسط سیستم مدیریتی را دارند و هم بر سیستم
تاثیرگذاری قابل قبولی دارند .در واقع هرچه از ابتدای ناحیه  1به سمت انتهای ناحیه  4شبكه مختصات
نزدیک تر می شویم بر میزان اهمیت و استراتژیک بودن پیشران افزوده می شود.
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نمودار-8پیشران های استراتژیک بر اساس تحلیل اثرات متقاطع

تحلیل اثرگذاری و اثرپذیری پیشرانها
بر اساس روش تحلیل اثرات متقاطع ،پیشرانهایی كه همزمان دارای بیشترین تاثیرگذاری و بیشترین
تاثیر پذیری باشند ،قدرت ایجاد تغییرات شدید و پیچیده را در سیستم خواهند داشت ،لذا جهت تبیین
تحوالت آینده سیستم ،دارای اهمیت بیشتری می باشند .بر اساس محاسبات نرم افزار مجموع اعداد یک
سطر نشان دهنده میزان اثر گذاری آن پیشران بر سایر پیشرانها است و مجموع ستونها برای یک
پیشران نشان دهنده میزان اثرپذیری آن است.
براساس خروجیهای میک مک میزان اثرگذاری و اثرپذیری بصورت مجزا ارائه می شود و نحوه تبیین
پیشرانهای مهم از روی پالن اثرگذاری و اثرپذیری و با توجه به موقعیت قرارگیری در نمودار مشخص
میشوند .جهت تبیین دقیق و آسان تر پیشرانهایی كه دارای بیشترین تاثیرگذاری و بیشترین تاثیرپذیری
هستند ،میزان اثرگذاری و اثرپذیری آنها با همدیگر جمع شده و پیشرانهایی كه جمع عددی آنها
بیشترین باشد بعنوان پیشرانهای كلیدی تبیین میشوند.
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بر این اساس پیشرانهای  4تا  42بر اساس میزان اهمیت راهبردی در سیستم عبارتند از  :سهم
انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی ،الگوی مصرف انرژی ،جنبشهای سیاسی و اجتماعی مدافع محیط
زیست ،قوانین مالیات بر انتشاركربن ،الگوی تعامالت بین المللی كشور ،قیمت نفت خام درافق (2211م)،
نگاه كالن حاكمیت به نفت ،رشد اقتصاد جهانی و افزایش مصرف جهانی ،مدیریت نفت خام ،سهم نفت
در زیرساختهای توسعه.
جدول شماره  -2اثرگذاری و اثر پذیری پیشران ها بر اساس ماتریس اثرات مستقیم

شماره
پیشران

پیشران ها

مجموع اثر گذاری مجموع اثر پذیری
پیشران
پیشران



سهم انرژی های تجدید پذیر در سبد انرژی







امنیت منطقه خاورمیانه







سهم نفت در سبد مصرف جهانی







تدوین قوانین بین المللی برداشت از مخازن







نقش آینده اوپک در بازارهای بین المللی انرژی







رویكرددولت هادرخصوص یارانه انرژی های فسیلی







قیمت نفت خام درافق 2211(4141م)







رشد اقتصادجهانی وافزایش مصرف جهانی







جنبش های سیاسی واجتماعی مدافع محیطزیست







ایجاد سامانه های بومی تولید انرژی پایدار







قوانین مالیات برانتشاركربن







الگوی مصرف انرژی







مدیریت نفت خام







سهم نفت دردرآمد های ارزی كشور







سهم نفت درسبد انرژی كشور







سهم نفت دربودجه كشور







سهم نفت درزیرساخت های توسعه







سهم نفت در معادالت بین المللی







سهم نفت در تعدادشاغلین كشور
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شماره
پیشران

پیشران ها

مجموع اثر گذاری مجموع اثر پذیری
پیشران
پیشران



تغییر شدت انرژی







جایگاه ایران در فناوری نفت وگازمنطقه







مدیریت درآمدهای نفتی







الگوی آینده اقتصادكشور







الگوی توسعه صنعتی كشور







ظرفیت پاالیش نفت







جایگاه بین المللی ایران درحمل ونقل نفت خام







سهم نفت در تولید ارزش افزوده







الگوی تعامالت بین المللی كشور







فناوری صنعت نفت وگاز







نگاه كالن حاكمیت به نفت







مقیاس سرمایه گذاری در صنعت نفت







كشف منابع جدید نفتی دركشور







نقش ایران در اوپک وموسسات بین المللی انرژی







حضور ایران دراقتصاد اشتراكی صنعت نفت گاز







الگوی ارتباطی نفت وجامعه میزبان





جمع اثر گذاری ،اثرپذیری





(منبع  :خروجی تحلیل اثرات متقاطع)
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نمودار -2گراف چرخه روابط علت ومعلولی بین پیشران ها

( 21درصد مهمترین رابط بین پیشران ها)
تحلیل چرخه روابط اثرات بین پیشرانها
این چرخه بصورت گرافیكی نشان می دهد كه پیشرانها از چه پیشرانهایی تاثیر پذیرفتهاند و بر
كدام پیشرانها تاثیرگذار بوده اند .پیكانهای ضخیم قرمز رنگ نشان دهنده اثرگذاری یا اثرپذیری شدید
یک پیشران از پیشران متقابل هستند .در سطوح پایینتر اثرگذاری پیكانها با رنگ آبی و ضخامتهای
متفاوت نشان داده میشوند .ضخامت خطوط نشان دهنده شدت اثر آنها است .جهت پیكانها نشان
دهنده جهت اثرگ ذاری است ،نوك پیكان روی یک پیشران نشان دهنده اثرپذیری آن از پیشران متقابل
است و شروع یک خط ازیک پیشران كه منتهی به پیكان می شود نشان دهنده منشاء اثرگذاری و پیشران
اثرگذار است .بر اساس نمودارشماره  2ممكن است یک پیشران با تعداد كمی از پیشرانها در ارتباط باشد
اما شدت اثرات آن به حدی زیاد باشد كه اهمیت ان را از سایر پیشرانها بیشتر كند .در مقابل هم ممكن
است یک پیشران دارای شدت اثرات متوسط یا ضعیف بر تعداد زیادی از پیشرانهای سیستم باشد و از
این طریق اثر خود را بر كل سیستم نشان دهد .نمودار فوق بیانگر این است كه الگوی مصرف انرژی با
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اثرگذاری شدیدی كه بر پیشرانهایی چون تغییر شدت انرژی ،قیمت نفت خام در افق  2211و سایر
پیشران ها كه در نمودار مشخص است ،دارد و همچنین با اثرپذیری شدید از پیشرانهای قوانین مالیات
بر انتشار كربن و تغییر قوانین حاكم بر برداشت از مخازن نفت در آینده و سایر پیشرانهایی كه در نمودار
مشخص است بعنوان یكی از مهمترین پیشرانها بر اساس خروجی میک مک مشخص شده است .در
مورد سایر پیشرانها نیز این تحلیلها قابل انجام است .بعنوان مثال نگاه كالن حاكمیت به نفت بعنوان
یک پیشران كه بر روی تعداد زیادی از پیشرانها اثر گذاری متوسط دارد بهعنوان یک پیشران مهم در
نتایج مشخص شده است.
تحلیل تغییر جایگاه پیشران ها بر اساس اثرات مستقیم وغیر مستقیم
چنانچه در جدول شماره ( )2بر اساس اثر گذاری و اثر پذیری مستقیم وغیر مستقیم مشاهده می
شود ،در كل سیستم جابجایی شدید در جایگاه پیشرانها بر اساس اثرات مستقیم و غیر مستقیم وجود
ندارد .كه این می تواند به معنی نبود متغیرهای پنهان و یا مشخص بودن عوامل اصلی اثر گذار بر آینده
سیستم باشد .در سطوح باالی رتبه بندی جابجایی فقط در یک مورد آن هم به اندازه یک رتبه رخ داده
است كه نمی تواند بعنوان یک تغییر عمده محسوب شود.
تحلیل پایداری و ناپایداری سیستم
آنچه از وضعیت صفحه پراكندگی پیشران های مؤثر بر آینده نفت خام میتوان فهمید ،وضعیت
ناپایداری سیستم است .بیشتر متغیرها در اطـراف محور قطری صفحه پرا كنده اند .به غیر از چند عامل
محدود كه نشان میدهند دارای تأثیرگذاری باالیی در سیستم هستند ،بقیه پیشرانها از وضعیت مشابهی
نسبت به یكدیگر برخوردارند.

در این پژوهش پراكندگی متغیرها روی نمودار بیانگر ناپایداری سیستم(عدم تداوم وضعیت كنونی و
ایجاد تغییرات شدید در آینده) است .چرا كه پراكنش متغیرها روی نمودار حالت بیضی شكل به خود
گرفته است .ناپایداری سیستم بر این موضوع داللت دارد كه جهت آمادگی برای تغییرات آینده نیاز به
تدوین سناریوهای مختلف وجود دارد و این امر ضرورت اهمیت تدوین سناریوها را نشان میدهد.
پیشرانهای دو وجهی كه باعث ناپایداری این سیستم شدهاند عبارتند از  :الگوی مصرف انرژی ،نگاه كالن
حاكمیت به نفت تغییرات قیمت نفت در افق مطالعه( ،)4141قوانین مالیات بر انتشار كربن ،رشد اقتصاد
جهانی و مصرف گرایی ،الگوی تعامالت بین المللی ایران ،سهم نفت در معادالت بین المللی.
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نمودار -4پراکنش بیضی شکل پیشرانهای روی نمودار و ناپایداری سیستم

بحث و نتیجهگیری
در فرایندهای آیندهنگاری پس از شناسایی مسائل اصلی آینده ،شناسایی روابط بین آنها اهمیت
باالیی خواهد داشت .چرا كه در عالم واقع این متغیرها بر یكدیگر اثرگذار بوده و هیچكدام به صورت
مستقل قابل تعریف نیستند .این نگاه متقابل به آینده نفت ایران در افق  4141نشان می دهد كه در
نتیجه به ازای هر عامل شبكه ای از عوامل و تأثیرات متقابل مستقیم و غیرمستقیم روبه رو هستیم.
مجموعه این اثرات متقابل از طریق روش تحلیل اثرات مستقیم قابل شناسایی هستند.
برای شناسایی پیشرانهای كلیدی موثر بر آینده نفت خام افق  4141دادههای منتج از نظرات
خبرگان با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع( )CIAمورد بررسی قرار گرفت .بر اساس تحلیلهای
بدست آمده از نظرات خبرگان ،مطالعات اسنادی و پویش محیطی در حوزههای مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،زیست محیطی ،سیاسی ،فناوری  11پیشران شناسایی شدند .این پیشرانها نه تنها خود مهم
بوده بلكه تأثیر بسیار مهمی بر روی سایر پیشرانها دارند .به این معنی كه این پیشرانها در مقایسه با
402

شناسایی پیشرانهای کلیدی موثر بر آینده نفتخام در افق/...8383امیری و نیلی پورطباطبایی
سایر پیشرانها میزان تأثیرگذاریشان بیشتر از میزان تأثیرپذیریشان میباشد و به همین خاطر به عنوان
پیشرانهای كلیدی در آینده نفت خام موثر هستند .در پژوهش حاضر برای شناسایی پیشرانهای اولیه
مؤثر بر وضعیت آینده نفت خام از روش پویش محیطی از طریق گروه متخصصان اسـتـفـاده شــده و از
روش تحلیل اثـــرات متقاطع بــرای بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری و تاثیرپذیری پیشرانها در
آینده نفت خام استفاده شده است؛ برای تحلیل دادهها از نرم افزار كاربردی میکمک استفاده شد .ابتدا
با بررسیهای مختلف در حوزه مورد مطالعه 11پیشران شناسایی و به منظور تحلیل اثرات آنها مورد
داوری 41نفر ازخبرگان قرار گرفت .براساس تعداد پیشرانها ،ماتریسی با ابعاد  11*11تهیه شد .تعداد
تكرارها را دو بار در نظر گرفته شد و درجـه پرشدگی ماتریس  79/26درصـد است  .از مجموع 4417
رابطه قابل ارزیابی در این ماتریس 16 ،رابطه عدد صفر 141 ،رابطه عدد یک941 ،رابطه عدد دو16 ،
رابطه عدد سه بوده است .آنچه از وضعیت صفحه پراكندگی متغیرهای مؤثر بر وضعیت آینده نفت خام
میتوان فهمید ،وضعیت ناپایداری سیستم است .در این پژوهش پنج دسته پیشران تأثیرگذار ،دو وجهی،
تنظیمی ،تأثیرپذیر و عوامل مستقل قابل شناسایی و در نهایت از میان  11پیشران تحلیلهای ماتریس و
ارزیابی پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشرانها با روشهای مستقیم و غیرمستقیم ،پیشرانهای
كلیدی :سهم انرژیهای تجدید پذیر در سبد انرژی ،الگوی مصرف انرژی ،جنبش های سیاسی واجتماعی
مدافع محیط زیست ،قوانین مالیات برانتشاركربن ،الگوی تعامالت بینالمللی كشور ،قیمت نفت خام درافق
(2211م) ،نگاه كالن حاكمیت به نفت ،رشد اقتصاد جهانی و افزایش مصرف جهانی ،مدیریت نفت خام،
سهم نفت در زیرساخت های توسعه از میزان اهمیت راهبردی باالیی در سیستم شناسایی شدند.
محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش
مطالعات مرتبط با آینده نگاری در ایران علیرغم گسترش در چند سال اخیر به غالب حوزه ها هنوز
نیاز به فعالیتهای اساسی خصوصا در زمینه ارتقای نگرش مدیران مبتنی بر تفكر آیندهپژوهانه و آشنایی
آن ها با اصول ،مفاهیم و روش های آیندهنگاری دارد .آیندهنگاری در حوزه صنایع نفت و بطور خاص نفت
خام تا كنون كمتر مورد توجه متخصصین بوده است و به همین دلیل محدودیت منابع فارسی در این
زمینه و همچنین محدودیت متخصصین و كارشناسان خبره در زمینه آینده نفت خام و دسترسی به آنها
یكی از محدودیت های پژوهش كنونی بود .استفاده از نرمافزارهای تخصصی آیندهنگاری و نبود راهنمای
فارسی استفاده از آنها از دیگر محدودیتهای پژوهش بود كه همین مسئله فرآیند یادگیری و كاربست
آنها در پژوهش فعلی را با دشواری مواجه كرد.
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پیشنهادا ت پژوهش فعلی به دو دسته پیشنهادات كاربردی و پیشنهادات تحقیقاتی تقسیم می شود.
در زمینه پیشنهادات كاربردی به نظر می رسد مسئولین وزارت نفت باید تمركز جدی بر آینده انرژیهای
تجدیدپذیر به عنوان مهمترین عامل اثر گذار برآینده نفت خام و احتمال جایگزین شدن آن با سرعتی
بیشتر از انتظار را داشته باشند .در كنار این عامل تحوالت سیاسی و اجتماعی ممكن در آینده منطقه
خاورمیانه و الگوی جهانی مصرف انرژی از مهمترین كالن روندهایی هستند كه آینده نفت خام را با
چالش جدی م واجه می كنند و در سیاست گذاری كالن برای آینده نفت خام این عوامل نباید نادیده
گرفته بشوند.
در ارتباط با پیشنهادات پژوهشی پیشنهاد می شود در ادامه مطالعات هر كدام از كالن روندهای
شناسایی شده به تفكیک و با استناد به امار و روندهای كمی مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از
روشهای سناریو نگاری ،سناریوهای تركیبی ناشی از همزمانی چند پیشران مهم تدوین شده و اثرات آن
بر عرضه و تقاضای نفت خام با جزئیات مورد بررسی قرار گیرد .هم چنین الزم است نظرسنجیهای
گستردهتر در مورد آینده نفت خام صورت گرفته و با بهرهگیری از نظرا كارشناسان جهانی ،آینده عرضه
و تقاضای نفت خام واكاوی شود.
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