
 

 

 

 

  

 
 69-13 صفحات ،1931بهار  ،1 شماره ، 4 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه

 

  یرانا نفت صنعت در سیاستگذاری برای راهبردی هایگزینه توسعه

 راهبردی نگاریآینده اساس بر

 مسلم شیروانی ناغانی

 دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( پژوهیدانشجوی دکتری آینده

 1روح اهلل بیات

 دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( پژوهیآینده دانشیار

 (03/1/69تاریخ پذیرش:  - 1/11/69)تاریخ دریافت: 

 چكيده

صنعت نفت ایران را حایز اهمیت ساخته است. اما گذاری در جایگاه نفت در تولید ناخالص داخلی، سییاست 
نگییاری راهدردی را در نمییاا عییدا ایمینییان نزاینییده در ای، حواه، گرایو کییه ر یوردهییای نوینی  ون  ینییده

کند. ای، تحقیق، در پی تد ی، سیناریوهای صنعت نفت ایران در انق  سییاسیتگذاری کرای ای، صینعت ای ای می   
اسییت   که منمور « سییناریوپرداای»هدردی کر ای، اسییاا اسییت. ر ی کلی تحقیق، های را  توسییعه گزینه 4141

 نامهپرسوکاا    نامهپرسوکه کمک « ایدلفی د  مرحله»کندی عوامل اثرگذار کر صینعت، اا  شیناسیایی   ا لویت  
یق، کر اساا حقهای تترسیم گردید. یانته« ماتریس  یلسون»در « عوامل مهم   حیاتی»کسته استفاده شد   پراکنو 

سناریو  1پذیری ، اموان«نرا انزار سیناریو  یزارد » نها که کمک « تحلیل اثر متقاکل»حاالت مختلفِ عوامل حیاتی   
هایی راهدردی کرای های تحقیق، گزینهدهند. در انتها، کر اسیییاا یانتهقوی را نشیییان می« سیییااگاری در نی»کیا  
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 مقدمه

های ت دیدپذیر، نیااهای اصلی های اخیر کرای توسعه انرژیعلی رغم تواپوی کشر در دهه
تری، یهمچنان کلیدپذیر است   در ای، میان نفت های پایانکشر که انرژی هنوا  اکسته که انرژی

(. لذا سیاستگذاری در ای، حواه حائز اهمیت 13: 4131)ملوی، گرددحامل انرژی محسوی می
در حواه  3  پیچیدگی 4سریع محیطی   شرایط عدا ایمینان تغییراتاست. اا یرنی امر اه کا 

نیتی، می مختلف اقتصادی، اهاحواهانرژی که  یژه نفت مواجه هستیم. سیاستگذاری انرژی کا 
(. 4131)عسگری، ل دارد، اجتماعی   حمل   نقل همپوشانی   تداخننا ریایست محیطی، 

های حساا هستند   های دراامدت، اا کخوگذاریهای پایان پذیر اا لحاظ سرمایهانرژی
(. ذخایر نفتی Kang & et al, 2017)های انرژی استحساسیت نفت کیشتر اا دیگر حامل

 :OPEC, 2016)گیرندقرار می ننا ریمحد دند  لی ثاکت نیستند   دائما تحت تاثیر پیشرنت 

های اقتصادی نو ظهور مانند هند    ی، موجب (. سرعت انزایو مصرف نفت در قدرت22
(. در کل، شرایط جهان 11 13: 4131)ملوی، رده در نماا جهانی انرژی شده استگست تغییرات

گذاری عقالیی   امساک اا اتوای صرف کر های اخیر اهمیت نرا رنت، اا سیاستههدر د
  لز ا ر ی   ردن که سیاستگذاری پیشرنته را در ای، حواه  1اکزارهایی  ون پژ هو عملیاتی

 (.Martin, 1985)یاکددر  ن ت لی می 1گراییسااد که  جوهی مانند ذهنیتنمایان می
، دخالت 6نگریهایی  ون کلکا دارا کودن  یژگی 5پژ هید  یندهکا عنایت که  نچه کیان ش

ای کودن، پرهیز اا نگاه خطی که سیر تغییرات   ملحوظ های گسترده در  ن   نرا رشتهتخصص
، نگاه عمیق   در عی، حال  سیع، انعطاف پذیری در کراکر تغییرات   1های کدیلنمودن  ینده

تواند  ر دی کسیار موثر که های کمّی میدر کنار تحلیل 3شهود که کارگیری،   3سااهاشگفتی
أمی، تری، مندع تسیاستگذاری کلند مدت در حواه انرژی داشته کاشد. نفت اا یک یرف اصلی

تری، کخو تولید ناخالص داخلی کشور ایران را انرژی در سطح جهان است   اا یرنی عمده
ریزی کلند گذاری   کرنامه( لذا سیاست154: 4135)خدا یسی   عزتی شورگلی، دهدتشویل می

مدت در ای، حواه حایز اهمیت خواهد کود    ر د  ینده پژ هی که  ن کا توجه که شرایط محیطی 
های صورت گرنته در ایران که تواند کسیار رهگشا کاشد. کا ای، همه، پژ هوذکر شده می

های ای، حواه دخیل نموده کاشند سیاستگذاریپژ هی را در ها   اکزارهای  یندهر یوردها، ر ی
                                                           

1- Uncertainty 
2- Complexity 
3- Operational Research 
4- Subjectivism 
5- Futures study 
6- Holism 
7- Alternative futures 
8- Wild Cards 
9- Intuition 
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   4نگاری راهدردیکسیار محد دند. اا ای، ر  تحقیق حاضر قصد دارد که کمک ر یورد  ینده
های ثدت شده در کورا ا راق  ن شرکت مطالعهر ی سناریو که ای، عرصه  ر د نماید   مورد 

 اشد.ککهادار تهران در حواه کاالدستی   پایی، دستی نفت می

 مبانی نظری

های ثدت شده در کورا ا راق کهادار در ای، پژ هو، صنعت نفت ایران شامل کر کلیه شرکت
ی، اقتصادی، کنند. تدعات سیاسیت مینعّالکاالدستی یا پایی، دستی نفت  هشود که درحواتهران می

ا که یران راجتماعی   نرهنگی نفت  نچنان تاثیرگذار   عمیق است که نصل مهمی اا تاریخ ا
میالدی،  4343  ریل  41در « شرکت نفت ایران   انگلیس»خود اختصاص داده است. کا تاسیس 

ای هیت صنعت نفت در ایران  غاا شد. ای، صنعت اا  ن پس کا ظهور   خر ج شرکتنعّالرسماً 
نه کعد (. اما نه قدل   11: 4113ر  کوده است )امینی، مختلف   نراا   نر دهای گوناگونی ر که

    نه حتی پس اا پیر ای انقالی اسالمی، هرگز« ملی شدن صنعت نفت»اا رخداد 
(. نیاا ای، Beck, 2009: 29نشده است ) 3های نفتی در ایران من ر که توسعه پایدارسیاستگذاری

ا را های، عمیق   در عی، حال منعطف توجهنگر، کی، رشتهها که نگاهی  یندهدست سیاستگذاری
پژ هی؛ مفاهیم   ر یوردهای مختلفی را در دهد.  لیو،،  یندهپژ هی سوق میسوی  یندهکه 

نگاری راهدردی را کرگزیده است که مدانی خود جای داده است. ای، پژ هو، ر یورد  ینده
 نمری    رایی انتخای ای، ر یورد در ادامه خواهد  مد.

 نگاری راهبردیآینده

گیرد که کا ر یوردهای ای اا مفاهیم   اصطالحات را در کر میپژ هی قلمر  گسترده ینده
نگاری نگاری،  ینده،  ینده1شناسیپردااند.  یندههای کدیل میمتفا تی که مطالعات مرکوط که  ینده

(. همانطور که Sardar, 2010: 177,181اا ای، نوعند ) 5گرا  مدیریت کینو 1راهدردی، د رنگری
اتی دارای ایراد« گیری کهینهتصمیم»ریزیِ کا هدف های کرنامهی   موانیسمر یوردهای کامال کمّ
-میای  ون نفت نهای پیچیدهگذاری در حواهگویی که نیااهای سیاستهستند   قادر که پاسخ

  صورت انرایی که ر یوردهای پژ هی نیز هرگاه کهدهند که  یندهکاشند. تحقیقات نشان می
 ,Kuosaمتمایل شده است کمتر کا تونیق همراه کوده است )« شناسی ینده»ن ای همچوگرایانهنسدی

2011; Glenn & et al, 2001; Kapoor, 2001; Rejeski & Olson, 2006نگاری راهدردی (.  ینده
                                                           

1- Strategic Foresight 
2- Sustainable Development 
3- Futurology 
4- La Prospective 
5- Visionary management 
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د. گزین، حالتی کیناکینی را کرمی4کودن نعّالکودن   پیو  نعّالر ، کی، نرا که عنوان ر یوردی میانه
گرا تمایل دارد. که جای اینوه مانند کرخی گرا است، که عقالنیت ارایکه ت رکه همان قدر

یشتر گرا است   کیور انرایی کر مشارکت عمومی تاکید  راد، نتی هپژ هی کهر یوردهای  ینده
که  گیری   اثرگذاری در  ن غالداً اا کاالکر مشارکت نخدگان تمرکز دارد. الدته، کا اینوه تصمیم

یت مدیر»گیرد   در مقایسه کا مفاهیمی  ون ، است  لی مشارکت عمومی را هم نادیده نمیپایی
(. Kuosa, 2012: 13نماید)تری را اتخاذ میرهیانت مشارکتی« 3نشانِ ت اری هتوسع»یا « گراکینو
ای ساتصمیم نه، کهنعّاالگرایی   ر یوردی پیو نگاری راهدردی اا یک سو کا تویه کر ت رکه ینده

نماید کد ن  نوه نر ض ایر کنایی علوا کالسیک دخیل در ای، حواه در صنعت نفت کمک می
وجه را نیز مورد ت نعّالپژ هی نرا نگاری راهدردی،  یندهرا که  الو کوشد. اا سوی دیگر،  ینده

-ینهزاراشی، در کنار دیگر گ-های عقالنیساا، کر پایهدهد   که تد ی، راهدردهای  یندهقرار می

  راد.های راهدردی اهتماا می

 نگاری راهبردیهای راهبردی در آیندهتوسعه گزینه

کرای  نوه راهدرد من ر که هدف شود، کاید مونق که کنار ادن رقدا شود. کرای کنار ادن رقدا 
مزیت رقاکتی اا ترکیب است.  1کاید اا  نها متمایز کاشید. تمایز  اکسته که داشت، مزیت رقاکتی

-هایی که که سادگی   در کوتاه مدت تقلیدپذیر نیستند(   نرصتهای محوری )قوتستگیشای

ت ها اسها   نرصتشود. پس اساساً راهدرد، مدتنی کر شناسایی قوتهای محیطی حاصل می
(Shimizu, 2012: 15,16خلق  نی، راهدرد ای اکی، مدنای راهدردپرداای در  ینده .) نگاری

ها   های شناسایی شده، م موعه ای اا ضعفها   قوتمتناسب کا نرصتراهدردی است. اما 
اید کرای اندااند   کتهدیدات نیز قاکل شناسایی هستند که مونقیت راهدرد ای اکی را که خطر می

نگاری راهدردی که منمور (. در  یندهHines & Bishop, 2006 نها راهدردهای سلدی تد ی، نمود )
(. کر Kuosa, 2012را کا هم تلفیق نمود )« نهنعّاالنرا»  « نهنعّاالپیو »یانت خلق راهدرد کاید ره

های را توسعه داد   تد ی، گزینه 5SWOTتوان تونیک ، می1ای، اساا کا ر یوردی یوپار ه
 نگاری راهدردی پیشنهاد نمود.در  ینده راراهدردی ذیل 

 تمرکز اصلی کر تلفیق نقاط قوّت «: منفعت یلب    سیب گریز»های راهدردی تد ی، گزینه
های کنونی محیط کیر نی کرای دستیاکی که منانع ساامان است کنونی ساامان کا نرصت

                                                           
 هایکینی  یندهنگر است که کر اساا پیوها   راهدردهای  ینده(، تد ی، کرنامهPre-activityمقصود اا پیو نعّال کودن ) -4

ها   راهدردهای که معنای تد ی، کرنامه( Pro-activityشیییوند. نرا نعّال کودن )کیدییل، کرای ر ییار یی کیا  نهیا یراحی می     
 (.Ackoff, 1981: 163کاشد که که جای یراحی کرای ر یار یی کا  ینده، در پی یراحی   ساخت  ینده هستند )ساا می ینده

2- Brand development 
3- Competitive advantage 
4- Integral 
5- Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats 
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های کنونی ساامان   تقاکل کا تهدیدات کنونی )منفعت یلدی(.  لی مرتفع ساخت، ضعف
 که شود، الدته در حدّی که اا  سیب جدّیمحیط کیر نی هم در تد ی، راهدرد ملحوظ می

 ساامان در مسیر دستیاکی که اهداف   منانعو جلوگیری شود   نه کیشتر ) سیب گریزی(.

 یو های پقوّت ساای در راستای نرصت«: نگرمنفعت یلبِ  ینده»های راهدردی تد ی، گزینه
 . ینده که منمور تلفیق  نها   ای اد مزیت رقاکتی در  ینده هکینی شد

 ای اد  مادگی کرای ر یار یی کا تهدیدات «: نگر سیب گریزِ  ینده»های راهدردی تد ی، گزینه
 . ینده، در حدّ گریز اا  سیب جدّی   نه مداراه کامل کا تهدیدات  تی

 نرصت ساای در محیط کیر نی  ینده در «: ساامنفعت یلبِ  ینده»های راهدردی تد ی، گزینه
 .ای اد مزیت رقاکتی در  ینده هایی که داریم که منمور تلفیق  نها  راستای قوّت

 اتخاذ تداکیری کرای جلوگیری اا  قوع  ن «: ساا سیب گریزِ  ینده»های راهدردی تد ی، گزینه
ه یاکی کدسته اا تهدیدات محیطی  ینده که موجب  سیب جدّی که ساامان در مسیر دست

 اهدانو خواهند شد.

 پيشينه تحقيق

ریزی   سیاستگذاری انرژی کوده  نها کرنامه های خارجی که قلمر  موضوعیدر پژ هو
      پژ هی   که  یژه سناریو کسیار متدا ل است. یوی اا های  یندهاست، استفاده اا ر ی

در انگلستان کوده است  4تری، موارد، تد ی، سناریوهای شرکت نفتی شِلتری،   مونقمعر ف
هند دی را که ای، پر ژه نسدت مینویسی   شهرت ای، ر که کسیاری معرنی ا لیه سناریو

(Mietzner & Reger, 2004: 6اا دیگر پژ هو .)های مهمی که کا کمک ر ی سناریو که  ینده-

 3توان که سناریوهای تد ی، شده کرای شرکت استات ا یلاند مینگاری در حواه نفت پرداخته
« ای ر سیهنفت منطقهم تمع »(   سناریونگاری کرای Fahey & Randall, 1998: 106نر ژ )

پذیری   توسعه قدرت که کا هدف انزایو انعطاف (Belyaeva & et al, 2016اشاره نمود )
-شماری که موضوع  یندههای داخلی انگشتاند. پژ هودر کلند مدت اجرا شده 1پذیریرقاکت

ر یورد متفا ت ( کا تلفیق د  4131اند. امینی   دیگران )نگاری در صنعت نفت ایران پرداخته
های منتشر شده در اند که اا معد د پژ هونگاری در ای، حواه پرداختهسناریونویسی که  ینده

نشریات علمی پژ هشی ایران کا قلمر  موضوعی یاد شده است. الدته اندک تحقیقات داخلی 
ن را انگاری در صنعت نفت ایرر ی سناریو،  ینده که کارگیریدیگری نیز  جود دارند که کا 

های  هوتوان که پژاند اا ای، جمله میاند   در م الت معتدر کی، المللی انتشار یانتهمنمور نموده
                                                           

1- Shell 
2- Statoil 
3- Competitiveness 
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( کرخی اا 4( اشاره نمود. جد ل )2015ااده   دیگران )(   علی2013ااده   دیگران )عداا
ر های کا قلمنگاری صنعت نفت را تری، تحقیقات داخلی   خارجی ان اا شده در امینه  یندهمهم

ق های داخلی، تحقیموجود در پژ هو خألدهد. کا عنایت که موانی مختلف که تفصیل نشان می
ر د نعّالهای حاضر قصد دارد اا کلیت صنعت نفت که اجزاء  ن  ر د نماید   کا احصاء شرکت

تر ی دقیقتای، صنعت اعم اا کاال دستی یا پایی، دستی   ملحوظ نمودن  راء خدرگان  نها کا رهیان
 نگاری راهدردی کپردااد.که تد ی، سناریوهای صنعت مورد نمر کا ر یورد  ینده

 های مختلفنگاری صنعت نفت در پژ هو ینده -4 جد ل

 قلمر  موانی ر ی ر یورد پژ هو

 ایران نگاشت   سناریوهای کلیدی، دلفی، رهننا ری نگاری ینده (4134پور )ندی

 ایران پویو محیطی   سناریو نگاری ینده (4131)امینی   دیگران 

 ایران پویو محیطی   سناریو نگاری ینده (3441عداا ااده   دیگران )

 ایران تحلیل اثر متقاکل، دلفی   سناریو نگاری ینده (3445ااده   دیگران )علی

Stanford (2017) ایران یاکی ر ند   سناریوساای، کر نمدل نگاری ینده 

Belyaeva & et al (2017) ر سیه تحلیل سیستمی   سناریو نگاری ینده 

Zapata & et al (2018) مریوا )کالیفرنیا( پویو محیطی   سناریو نگاری ینده  

Gunarta & putri (2018) اند نزی ساای پویایی سیستم   سناریومدل نگاری ینده 

Karner & et al (2018) اتریو معادالت ساختاری   سناریو ساایمدل نگاری ینده 

 روش تحقيق

هی   پژ های  یندهتری، ر یای، تحقیق، سناریونویسی است که اا مهم هر ی مورد استفاد
-اهدردی مینگاری رهای کمّی   کیفی  یندهساای کسیاری اا تونیککه مثاکه کستری کرای پیاده

 ,Walshراهدرد، در امان مواجهه کا تغییرات محیطی است ) هکاشد. سناریو ر شی کرای توسع

(. سناریونویسی نر یندی کرای تفور ساختار یانته است که ایالعات  اقعی   کینو انسانی 2014
(. کرای Miller & Waller, 2003دهد )های کدیل در کنار یودیگر قرار میرا کرای اکتشاف  ینده

تری، سناریوهای پیو ر ی صنعت نفت ایران در ایی مهماصلی پژ هو که شناس سؤالپاسخ که 
 هایهایی راهدردی کر ای، اساا است، مدیران رده عالی شرکت  تد ی، گزینه 4141انق امانی 

نفتی ثدت شده در کورا ا راق کهادار تهران مورد پرسو قرار گرنتند. کرای انتخای ای، نمونه، 
گیری مدتنی کر معیار،  احدهای رنته است. در نمونه کارکه « 4گیری مدتنی کر معیارنمونه» هشیو

اصلی  مسائلنمونه دارای  یژگی خاصی هستند که که شناخت   درک دقیق اا موضوعات   

                                                           
1- Criterion sampling 
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های اصلی   یتنعّال(. در این ا معیار،  شنایی که Ritchie & Lewis, 2003: 128کند )کمک می
  نیز داشت، ایالعات   اشراف کلی در مورد های نفتی در یول ان یره ارای پشتیدانی شرکت

عملیاتی، میانی    ةمدیران در سه ردکاشد. صنعت نفت ایران   عوامل دخیل   موثر در  ن می
یر کارکنان غ تری، سطح مدیریت، مدیران عملیاتی کارِپایی،در  .گردندمیکندی عالی دسته

کنند. مدیران گردد مدیریت میمی خدمات همدیریتی را که نوعاً شامل تولید محصوالت   یا ارائ
ار تری،   کاالتری، سطح ساامان قرپایی،کنند   کی، میانی کار مدیران عملیاتی را مدیریت می

گیری در سرتاسر در سطوح کاالتر ساامان مدیران عالی قرار دارند که مسئول تصمیم دارند.
 ن  یتنعّال  کر ساامان   نوع  کاشندساامان میها   اهداف موثر کر کل ساامان   تد ی، کرنامه

 ارائه(. کا توجه که تعریفی که اا سطوح مدیریت Robbins & coulter, 2011: 6اشراف دارند )
ایط های نفتی،  اجد شرشد   معیار تعیی، شده کرای انتخای نمونه، تنها مدیران رده عالی شرکت

م مع  مدیره که هیئتگزارشات ساالنه »یدق های پژ هو هستند. گویی که پرسوکرای پاسخ
قاکل کرداشت است، در هفت شرکت ثدت شده در کورا ا راق  4که اا تارنمای کُدال «عمومی

نفر که  13در حواه کاالدستی یا پایی، دستی صنعت نفت هستند، جمعا  نعّالکهادار تهران که 
مدیر عامل، معا نی، » ینی مانند اند که تحت عناها معرنی شدهعنوان مدیران عالی ای، شرکت

کاشند. شایان ذکر است که که منمور یت مینعّالمشغول  «مدیر عامل   مدیران ارشد اجرایی
ی   اتری، عوامل موثر کر صنعت نفت ایران اا دلفی د  مرحلهکندی   شناسایی اصلیا لویت

 است.استفاده شده  3کرای تد ی، سناریوها اا نرا انزار سناریو  یزارد

 هاتجزیه و تحليل داده

نفر نمونه  ماری تحقیق خواسته شد که عوامل موثر کر  13اکتدا که صورت پرسو کاا اا 
نفر اا  11را ذکر نمایند.  1ننا ریهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی   صنعت نفت ایران در حواه

 (.3دند )جد لعامل شناسایی ش 14ای، خدرگان که پرسو نوق پاسخ دادند   کر ای، اساا 

 عوامل موثر کر صنعت نفت ایران اا منمر مدیران رده عالی -3 جد ل

 عوامل موثر کر صنعت نفت ایران نوع عوامل

 سیاسی

های سیاست-1امنیت رقدای تولید کننده نفت -1امنیت ایران -3کاری در ر اکط کی، المللی محانمه-4

همگرایی ایران   کشورهای اسالمی -1ر اکط ر سیه   ار پا -6ر اکط ایران    مریوا -5ایست محیطی 

 OPECقدرت -44قوانی، د لتی -3مدیریت تخصصی در صنعت نفت -3نفت خیز 

                                                           
1- www.codal.ir 

( که توسط دانشگاه اشتوتگارت  لمان یراحی شده است مورد Scenario Wizardنرا انزار سناریو  یزارد ) 3446نسخه  -3
 استفاده قرار گرنته است.

3- PEST: Political, Economic, Social & Technological 

http://www.codal.ir/
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 اقتصادی

-45ت ارت کی، المللی -41ساای   کنترل اقتصادی شفاف-41تورا -43ساختارکندی صنعت نفت -44

توسعه نفت دریای شمال   دریای -41میزان تقاضای گاا -46های کااار محور ای   سیاستخصوصی سا

المللی کاااریاکی کی،-34نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -43سهم نفت در تولید ناخالص داخلی -43کارنتز 

 رشد اقتصادی  ی،   هند-31نرخ ارا -33استاندارد ساای -34

 اجتماعی

-31نرهنگ مصرف انرژی -36های اجتماعی   مناکع انسانی سرمایه-35توسعه  اجتماعی کرای هاراد-31

نگاه -14ر یورد توسعه پایدار -33ها   نخدگان تعامل کا دانشگاه-33ساای در ن   کر ن صنعت شدوه

 مقدولیت اجتماعی نماا حاکم-14جامعه که غری  انهتقاکلی   استودار ستیز

 ننا رانه

اکتشاف نفت  ننا ری -11کرداری اا نفت شیل کهره ننا ری-11ای اا انرژی هستهکرداری کهره ننا ری-13

 ننا ری-11های ت دیدپذیر کرداری اا انرژیکهره ننا ری-16میزان تحقیق   توسعه در حواه نفت -15

 کرداری نفتپاالیو   کهره ننا ری-13انتقال نفت  ننا ری-13استخراج نفت 

 هاننا رییوپار گی توسعه -14 

ها کرای کسانی ارسال شد که نامهپرسوسپس د  مرحله دلفی کرگزار شد. در ای، مراحل، 
قدلی مشارکت نمودند. خدرگان که میزان تاثیر هر عامل در صنعت نفت ایران کر اساا  هدر مرحل

داده شد که  444-4دادند. همچنی، که میزان عدا ایمینان هر عامل نمره  5-4ییف لیورت نمره 
که ای، معنا است  444صفر است    4141کدی، معنا است که احتمال تغییر  ن عامل در انق صفر 

تغییر خواهد کرد. پس اا هر مرحله دلفی،  4141درصد در انق  444که عامل مورد نمر کا احتمال 
 1  دامنه کی،  ارکی 1، انحراف معیار3های میانگی،کر اساا سن ه 4نتایج که کمک  مار توصیفی

ا های پراکندگی است که کراکر کت زیه   تحلیل قرار گرنتند. دامنه کی،  ارکی اا سن ه مورد
خدرگان در مورد هر  ید. معیار مورد قدول  اقع شدن  راکاشناصله کی،  ارک ا ل   سوا می

تایی لیورت معیار درصد است که کرای ییف پنج 14اا  IQRتر مسا ی کودن عامل، کو ک
3/4IQR≤ ( خواهد کودSekaran, 2003: 83( جد ل .)ایالعات  ماری مرکوط که د  مرحله 1 )

 دهد.دلفی را نشان می

 اینتایج دلفی د  مرحله -1 جد ل

 عامل
 میزان تاثیر میزان عدا ایمینان

 مرحله د ا مرحله ا ل مرحله د ا مرحله ا ل
IQR Mean SD IQR Mean SD IQR Mean SD IQR Mean SD 

4 15 1/16 5/35 14 1/16 5/35 5/4 1 4 4 4/1 3/4 

3 34 3/13 43 3/43 1/13 6/44 3/4 3/1 4/4 4/4 3/1 4 

1 33 1/15 1/43 33 3/11 43 3/4 1/1 3/4 3/4 3/1 4/4 

1 14 5/63 1/33 14 1/61 1/34 5/4 1/1 4/4 4 1/1 4 

                                                           
1- Descriptive Statistics 
2- Mean 
3- SD: Standard Deviation 
4- IQR: Inter-Quartile Range 
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5 14 4/63 3/43 14 3/14 6/41 4 3/1 3/4 4 3/1 3/4 

6 13 5/61 1/43 33 4/11 1/46 5/4 3/1 4/4 4 1/1 3/4 

1 13 5/51 3/43 33 4/51 1/43 4 6/3 4 3/4 6/3 3/4 

3 5/31 1/63 1/31 5/31 4/63 1/31 1/4 1/1 1/4 4/4 3/3 3/4 

3 5/31 1/15 31 5/31 11 31 4 6/3 4/4 4 5/3 4 

44 14 1/64 3/33 14 4/61 1/34 5/4 3/3 4 4 1/3 3/4 

44 14 1/63 3/41 14 1/63 43 5/4 3/1 3/4 4 3 3/4 

43 11 3/65 3/31 33 5/65 3/43 3/4 6/1 4 3/4 3/1 3/4 

41 11 4/64 4/34 33 3/64 3/43 5/4 1/1 6/4 1/4 3/1 5/4 

41 11 3/63 3/35 33 6/61 1/31 3/3 5/1 1/4 3/4 1 4/4 

45 35 1/16 6/31 35 1/16 6/31 1/4 1/1 3/4 4/4 1 4/4 

46 14 3/13 3/43 36 3/15 1/45 4 1/1 3/4 4 1/1 1/4 

41 5/13 6/54 1/33 31 3/11 5/31 3/4 3/1 1/4 1/4 1/1 1/4 

43 3/33 3/13 1/41 5/33 13 1/46 3/4 4/1 3/4 6/4 4/1 3/4 

43 11 5/63 4/33 31 5/63 4/33 3/4 1/1 4/4 3/4 5/1 4/4 

34 36 1/66 1/34 36 1/66 1/34 4 6/1 4 3/4 5/4 4 

34 14 53 3/41 34 1/13 1/45 5/4 1 3/4 5/4 1 1/4 

33 14 64 5/43 35 6/64 4/43 4 1/1 4 3/4 3/1 3/4 

31 45 3/13 1/3 45 1/34 3/3 3/4 5/3 5/4 3/4 3 1/4 

31 5/31 1/16 3/34 5/31 1/13 3/34 3/4 4/1 4 3/4 1/1 4 

35 44 1/31 3/3 44 3/31 3/3 3/4 3/1 4/4 3/4 1/1 4/4 

36 34 4/13 6/41 34 1/14 1/46 3/4 3/1 3/4 6/4 3/1 1/4 

31 35 4/14 3/34 35 4/14 3/34 1/4 1/1 3/4 5/4 1/1 3/4 

33 34 3/66 6/43 34 4/63 1/43 5/4 1/1 3/4 5/4 1/1 3/4 

33 14 3/64 1/43 14 1/64 1/43 6/4 1/1 4/4 3/4 1/4 4 

14 14 1/61 4/43 33 16 4/43 4 5/1 3/4 1/4 1/1 1/ 

14 3/43 1/13 5/3 3/43 6/13 1/3 4/4 3/1 5/4 4/4 3/1 5/4 

13 44 1/34 1/44 44 1/34 3/44 3/4 3/1 3/4 1/4 1/1 3/4 

11 5/31 6/51 6/31 5/31 6/51 6/31 4/4 3/1 5/4 4/4 1/1 1/4 

11 5/31 5/61 3/45 5/33 15 1/41 5/4 6/1 3/4 5/4 6/4 3/4 

15 35 1/11 3/41 34 61 1/46 3/4 1/1 4 3/4 1/3 4 

16 34 1/11 5/43 34 3/11 1/43 5/4 3/1 4 5/4 3/1 3/4 

11 14 4/13 1/31 1/33 3/11 3/34 4 1/1 4 4 1 3/4 

13 14 6/63 1/45 5/41 1/63 3/41 4 3/1 4 4 1/3 3/4 

13 44 3/13 3/44 44 4/16 3/44 1/4 5/1 1/4 1/4 5/1 1/4 

14 15 3/61 3/43 35 6/63 1/46 4/4 1 6/4 4/4 1 5/4 
 

کنندگان خواسته شد در ا ل دلفی اا مشارکت هخدرگان، در مرحل گرایی  رایکه منمور هم
االموان توجیه میزان عدا ایمینان هر عامل، حتی خصوص رأی خود در مورد میزان تاثیر  



  1931بهار ، 1 ، شماره 4 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                       17

مشارکت کنندگان مختصری را ذکر نمایند. قدل اا مرحله د ا دلفی،  راء   توجیهات هر یک اا 
( 1های گرد  ری شده مطاکق جد ل )توسط دیگر خدرگان مورد رؤیت قرار گرنت. تحلیل داده

دهد انحراف معیار مرکوط که کیشتر عوامل، پس اا دلفی د ا کاهو یانته است که مدیّ، نشان می
ماره شکاشد. کیشتری، کاهو انحراف معیار در خصوص عامل نز نی یانت، همگرایی خدرگان می

قاکل  44های مرکوط که عامل شماره رخ داده است   تنها موردِ انزایو انحراف معیار در داده 43
که در شاخصِ میزان تاثیر، دارای دامنه کی،  41 زء عامل (، ک1مشاهده است. کر اساا جد ل )

کاشد. یمویّد اجماع خدرگان م IQR ارکی کیشتر اا حد مقدول است، در تماا موارد دیگر مقدار 
ای کیو اا د  کراکر انحراف معیار های پرت که ناصلهدر خصوص استثناء مذکور، کا حذف داده

اند، مقدار دامنه کی،  ارکی که حدّ مقدول رسانیده شده است. پس اا ای، کا میانگی، داشته
دهد، ن می( نشا1تغییر یانت. همانطور که جد ل ) 4/4که  41اصالحات، میانگی،ِ میزان تاثیر عامل 

دامنه کی،  ارکی تعداد کیشتری اا عوامل در ناا ا ل دلفی کیو اا معیارِ مشخص شده کود که 
پس اا مرحله د ا دلفی که یک موردِ نوق الذکر تقلیل یانت. عوامل موثر کر صنعت نفت ایران 

شول  ( در4331) 4کر مدنای د  شاخص میزان عدا ایمینان   میزان تاثیر، یدق ماتریس  یلسون
که دارای کیشتری، میزان عدا ایمینان   تاثیر هستند،  3اند. عوامل مهم   حیاتی( ترسیم شده3)

اند. ای، عوامل شامل ( توایع یانته3کاشند که در خانه کاال   سمت راست شول )مورد می 46
ا(، )ر اکط ر سیه   ار پ 6)ر اکط ایران    مریوا(،  5های ایست محیطی(، )سیاست 1کدهای 

)نرخ رشد تولید  43)ت ارت کی، المللی(،  41ساای   کنترل اقتصادی(، )شفاف 41)تورا(،  43
)تعامل کا  33های اجتماعی   مناکع انسانی(، )سرمایه 35)نرخ ارا(،  33ناخالص داخلی(، 

کرداری اا انرژی کهره ننا ری) 13)مقدولیت اجتماعی نماا حاکم(،  14ها   نخدگان(، دانشگاه
های کرداری اا انرژیکهره ننا ری) 16کرداری اا نفت شیل(،کهره ننا ری) 11ای(، هسته

ها( در ننا ری)یوپار گی توسعه  14کرداری نفت(   پاالیو   کهره ننا ری) 13ت دیدپذیر(، 
 ( هستند.1جد ل )

یا سه همانطور که مشهود است عوامل مهم   حیاتی در مسئله مورد نمرِ ای، پژ هو، که د  
شوند که کخواهیم کر ای، اساا که  ند سناریو محد د کرسیم. اگر کرای هر یک عدد محد د نمی

سه حالت خوشدینانه، کیناکی،   کدکینانه در نمر گرنته شود جمعا  4141عامل حیاتی در انق  46اا 
وهای سناری سناریو( ر کر  خواهیم کود. لذا در  نی،  ضعیتی که تعداد 11416134سناریو ) 461 کا

گردند که ترکیب ( تنها سناریوهایی ملحوظ می341: 3443) 1ایاد است، مطاکق نمر پیلوان 1ممو،
تغییرات عوامل حیاتی در  نها متناقض نداشد   کتوانند کا هم سااگار شوند. کدی، منمور اا نرا 

                                                           
1- Wilson 
2- Critical 
3- Possible  
4- Pillkahn 
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 نی هستند استفاده در 4سناریو  یزارد کرای شناسایی سناریوهایی که دارای سااگاری انزارنرااا 
 شده است.

 
 .پراکنو عوامل موثر کر صنعت نفت ایران ر ی ماتریس  یلسون -4 شول

است. لذا اا خدرگانی که  3عملورد نرا انزار سناریو  یزارد مدتنی کر تونیک تحلیل اثر متقاکل
در دلفی مشارکت نمودند خواسته شد که که میزان تاثیر عوامل حیاتی کر یودیگر، در حاالت 

. نرا 1متصوّر است، ر ی یک ییف هفت تایی نمره دهند 4141مختلفی که کرای  نها در انق 
ی سااگاری در نی را که دارا 1انزار سناریو  یزارد کر اساا ای، تحلیل، سناریوهای کا رکردنی

اثرگذاری نیز کرای سناریوهای ا لویت  ه( احصاء نمود. همچنی، نمر1کاشند یدق جد ل )قوی می
، 431دار توسط نرا انزار محاسده شده است که که ترتیب کرای سناریوهای ا ل تا  هارا کراکر 

تند. میزان تاثیر هس کاشد. ای، اعداد نشانگر تشاکه سناریوهای مذکور اا لحاظمی 433   443، 443
 های راهدردی، که یک اندااه مورد توجه  اقع شوند.کایست در تد ی، گزینهپس می
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 دار، کر اساا خر جی نرا انزار سناریو  یزاردسناریوهای ا لویت -1 جد ل

Scenario No. 1 Scenario No. 2 Scenario No. 3 Scenario No. 4 

 کیناکی، :های ایست محیطیسیاست
 :های ایست محیطیسیاست

 خوشدینانه

 کیناکی، :ر اکط ایران    مریوا کدکینانه :ر اکط ایران    مریوا

 دکینانهک :ر اکط ر سیه   ار پا خوشدینانه :ر اکط ر سیه   ار پا

 کدکینانه :راتو یناکی،ک :راتو خوشدینانه :راتو

ساای   کنترل شفاف

 کیناکی، :اقتصادی

ساای   کنترل شفاف

 کینانهکد :اقتصادی

 :ساای   کنترل اقتصادیشفاف

 خوشدینانه

 کدکینانه :ت ارت کی، المللی کیناکی، :ت ارت کی، المللی
 :المللیت ارت کی،

 کیناکی،
 خوشدینانه :ت ارت کی، المللی

نرخ رشد تولید ناخالص 

 کدکینانه :داخلی
 کیناکی، :نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

 کدکینانه :نرخ ارا کیناکی، :نرخ ارا

 :های اجتماعی   مناکع انسانیسرمایه

 کدکینانه

های سرمایه

اجتماعی   مناکع 

 کیناکی، :انسانی

 :های اجتماعی   مناکع انسانیسرمایه

 کدکینانه

ها   تعامل کا دانشگاه

 کدکینانه :نخدگان
 کیناکی، :ها   نخدگانتعامل کا دانشگاه

مقدولیت اجتماعی نماا 

 کدکینانه :حاکم
 کیناکی، :مقدولیت اجتماعی نماا حاکم

 :مقدولیت اجتماعی نماا حاکم

 خوشدینانه

کرداری اا انرژی کهره ننا ری

 کدکینانه :ایهسته
 :ایکرداری اا انرژی هستهکهره ننا ری

 کیناکی،

 :ایکرداری اا انرژی هستهکهره ننا ری

 خوشدینانه

 کیناکی، :کرداری اا نفت شیلکهره ننا ری کدکینانه :کرداری اا نفت شیلکهره ننا ری

 خوشدینانه های ت دیدپذیر:کرداری اا انرژیکهره ننا ری کیناکی، های ت دیدپذیر:کرداری اا انرژیکهره ننا ری

 خوشدینانه کرداری نفت:پاالیو   کهره ننا ری کیناکی، کرداری نفت:پاالیو   کهره ننا ری

 ی،کیناک ها:ننا رییوپار گی توسعه  کدکینانه ها:ننا رییوپار گی توسعه 
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دهد که هر یک اا عوامل حیاتی، در م موعِ  هار سناریوی معرنی شده که (، نشان می5جد ل )
 کنند.های خوشدینانه، کیناکی،   کدکینانه را اختیار می ه میزان نرض

 دارحیاتی، در سناریوهای ا لویتهای مختلف کرای عوامل مهم   درصد  قوع نرض -5 جد ل
 درصد عوامل

 خوشبینانه

درصد 

 بینابین

درصد 

 بدبینانه

 %4 %15 %35 های ایست محیطیسیاست

 %15 %35 %4 ر اکط ایران    مریوا

 %35 %35 %54 ر اکط ر سیه   ار پا

 %35 %54 %35 راتو

 %35 %35 %54 ساای   کنترل اقتصادیشفاف

 %35 %54 %35 ت ارت کی، المللی

 %35 %54 %35 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

 %54 %54 %4 نرخ ارا

 %15 %35 %4 های اجتماعی   مناکع انسانیسرمایه

 %35 %15 %4 ها   نخدگانتعامل کا دانشگاه

 %35 %54 %35 مقدولیت اجتماعی نماا حاکم

 %35 %54 %35 ایکرداری اا انرژی هستهکهره ننا ری

 %15 %35 %4 کرداری اا نفت شیلکهره ننا ری

 %4 %54 %54 های ت دیدپذیرکرداری اا انرژیکهره ننا ری

 %4 %54 %54 کرداری نفتپاالیو   کهره ننا ری

 %15 %35 %4 هاننا رییوپار گی توسعه 

 های سياستیتوصيه

تند.  یزارد هسدارِ مستخرج اا نرا انزار سناریو های ای، پژ هو،  هار سناریوی ا لویتیانته
کاشند. اا یرنی در قسمت پایانی مدانی نگاری راهدردی میای، سناریوها، حاصلِ نرایند  ینده

یاستی در های سهای راهدردی کرای توسعه کستهنمری تحقیق کر اساا ر یورد یوپار ه، گزینه
مری مدانی ننگاری راهدردی، در قالب پنج دسته کلی معرنی شدند. لذا کر اساا نرایند  ینده

تی های سیاس، توصیه«نگاری راهدردیهای راهدردی در  یندهتوسعه گزینه»مطرح شده در قسمت 
 ارائههای راهدردی گانه گزینهمتناسب کا هر سناریو، در قالب یک یا  ند مورد اا انواع پنج

ر د های محیطی  ندان  شمگیریشوند. در سناریو شماره یک، صنعت نفت ایران کا نرصتمی
مواجه نیست. لذا صرناً کاید که نور حفظ  ضعیت موجود کاشد. کطور کلی اتخاذ  4141انق 

های محیطی کمک نموده   اا انول شدید تواند که کاهو  سیبراهدردهای سلدی پیو دستانه می
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های ایست محیطی د لت نرصت یا تهدید ای، صنعت جلوگیری نماید. در ای، سناریو، سیاست
ای کرای صنعت نفت نخواهند کود. ر اکط ایران    مریوا همچنان  ضعی کدکینانه هقاکل مالحم

 پیمان کا ایاالتخواهد داشت   کرای صادرات نفت ایران که دیگر کشورها که  یژه کشورهای هم
شود. تهدید دیگر، ر اکط مناسب ر سیه   ار پا است. ر سیه متحده، تهدیدی کزرگ محسوی می

کننده اصلی انرژی ار پا حفظ   تقویت خواهد وقعیت خود را که عنوان تاًمی،در ای، سناریو م
 منفعت»های راهدردی رسد راهوار مناسب ایران در کُعد سیاسی، اتخاذ گزینهنمود. که نمر می

کاشد. یعنی کر اساا منانع ملی کشور، اا یریق تقویت ر اکط سیاسی کا « ساایلبِ  ینده
ت، که نرصت ساای در محیط کیر نی  ینده کپردااد. در کُعد اقتصادی، کشورهای  ارد کننده نف

کند. تورا  ضعی خوشدینانه دارد   نرخ رشد تولید ناخالص  ضعیت د  عامل جلب توجه می
داخلی،  ضعیتی کدکینانه خواهد داشت. ای، کدی، معنا است که د لت د اادهم نیز مانند د لت 

ل تورا مونق خواهد کود  لی کشور کا یک رکود غیر تورمی های کنتردهم   یاادهم در سیاست
گردد. اا  ن ا که تولید   صادرات نفت، مؤلفه اصلی در تولید ناخالص داخلی کشور مواجه می

در ای، خصوص توصیه « نگرمنفعت یلبِ  ینده»های راهدردی شود. اتخاذ گزینهمحسوی می
ایی، دستی صنعت نفت، نقاط قوّت جدیدی خلق شود. کدی، معنا که در حواه کاالدستی   پمی

استفاده نماید   موجدات  4141های محد د   نسدی در انق شوند که ای، صنعت کتواند اا نرصت
ارتقای تولید ناخالص داخلی را نراهم   رد. در ای، سناریو، همه عوامل مرکوط که حواه اجتماعی، 

ن ور کلی کرای اقتصاد کشور، تهدیدی کال ضعیتی کدکینانه دارند که کرای صنعت نفت   کط
ها   تعامل کا دانشگاه»تواند در قدال عاملی مانند شود. اگر ه صنعت نفت میمحسوی می

نه اتخاذ نماید  لی تدکیر متناسب کا  ضعیت عوامل اجتماعی در ای، نعّاال، ر یوردی نرا«نخدگان
است. یعنی ای اد  مادگی کرای « نگر سیب گریزِ  ینده»های راهدردی سناریو، اتخاذ گزینه

، در حدّ گریز اا  سیب جدّی ای، تهدیدات 4141ر یار یی کا تهدیدات اجتماعی کالن در انق 
، صنعت نفت کا هیچ تهدید جدّی مواجه ننا ریکه صنعت نفت   نه مداراه کامل کا  نها. در کُعد 

توانند در عمل، خود را که نمی های ت دیدپذیرای   انرژیشود. نفت شیل، انرژی هستهنمی
ای هتواند کا اتخاذ گزینهعنوان کاالی جایگزی، نفت مطرح کنند   صنعت نفت همچنان می

 ادامه دهد. 4141کرداری اا ای، نرصت تا سال ، که کهره«منفعت یلب    سیب گریز»راهدردی 
یر ی  ا نیز کطور کلّی پدر سناریوی د ا ا ضاع کسیار مشاکه کا سناریوی ا ل است. لذا در این

 گردد. تنها نوته قاکل مالحمه، کدکینانه کودن  ضعاا راهدردی تدانعی در صنعت نفت توصیه می
است. ای، که معنای نوعی « المللیت ارت کی،»  « ساای   کنترل اقتصادیشفاف»د  عامل 

ای هکا ای، تهدید، گزینهخواری است. در تقاکل انحصار در کااار   نراهم کودن امینه نساد    یژه
شوند که که جای  مادگی کرای  اکنو که نساد پیشنهاد می« ساا سیب گریزِ  ینده»راهدردی 
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-د میهای نساد تاکیاحتمالی در صنعت نفت، کر اتخاذ تداکیری کرای جلوگیری اا ای اد امینه

  راند.
ود لذا شیشی، مشاهده نمیدر سناریوی سوا، در کُعد عوامل سیاسی تفا تی کا د  سناریوی پ

گردد. نوته قاکل توجه در خصوص عوامل اقتصادی، های راهدردی مشاکه پیشنهاد میاتخاذ گزینه
« نرخ ارا»  کدکینانه کودن  ضعیت « ساای   کنترل اقتصادیشفاف»خوشدینانه کودن  ضعیت 

، ننا ریدر حواه  ای  جود ندارد.  لیاست. در حواه اجتماعی، نرصت یا تهدید قاکل مالحمه
زی، که عنوان جایگ ننا ریهای صورت گرنته در عرصه های ت دید پذیر کا پیشرنتا الً انرژی

ایران  کرداری اا نفت در، پاالیو   کهرهننا ریشوند   ثانیاً که کمک توسعه جدّی نفت مطرح می
ادی   حواه اقتص ضعیتی خوشدینانه خواهد داشت. کا عنایت که ا ضاع کلی عوامل مختلف در 

ر رسد. مشخصاً دمناسب که نمر می« نگرمنفعت یلبِ  ینده»های راهدردی ، اتخاذ گزینهننا ری
ر شی ندستی کاشد   که جای خاااین ا کاید صنعت نفت در پی ساخت، نقاط قوت در حواه پایی،

انس ر اا یک یرف شکرداری تمرکز نماید.  را که کا ای، کاکر ای اد ارای انز ده کیشتر در کهره
ترل ساای   کنشود   اا یرف دیگر  جود شفافهای ت دیدپذیر گرنته میجایگزینی اا انرژی

کند. همچنی،  ضعیت کدکینانه ها کمک میمناسب در حواه اقتصادی که کار ر شدن ای، قوت
نرخ ارا، که استقدال کشورهای دیگر اا محصوالت نرا ری شده در صنعت نفت ایران کمک 

 خواهد نمود.
اا  ن ا که صنعت نفت ایران در تماا اکعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در سناریوی  هارا، 

 های راهدردیگزینهکایست کا اتخاذ هایی مواجه است، نهادهای متولی می  ننا رانه کا نرصت
ری رهد»ها در راستای پیشتاا شدن   کرداری اا ای، نرصتکه کهره« نگرمنفعت یلبِ  ینده»

ه کر کند کنفت در منطقه کپردااند.  ضعیت عوامل سیاسی در ای، سناریو، ای ای می« 4صنعت
خالف سناریوی سوا، که ساخت، نقاط قوت در حواه پایی، دستی صنعت نیز توجه شود. الدته 
 جود تهدیداتی که کمتر اموان کنترل  نها کرای صنعت نفت میسّر است، نمیر  ضعیت کدکینانه 

های راهدردی در ای، سناریو، توجه که گزینه« های اجتماعی   مناکع انسانیسرمایه»  « راتو»
در راستای ای اد  مادگی کرای ر یار یی کا ای، تهدیدات، در حدّ گریز  "نگر سیب گریزِ  ینده"

 سااد.را نیز حایز اهمیت میاا  سیب جدّی   نه رنع  نها، 
، «هاننا رییوپار گی توسعه »گفت:  ضعیت کدکینانه  ( کاید5در پایان کر اساا جد ل )

که عنوان سه تهدید پاکرجا در « های اجتماعی   مناکع انسانیسرمایه»  « ر اکط ایران    مریوا»
درصد سناریوهای ا لویت دار هستند. اا ای، ر ، توجه  یژه که ای، تهدیدات   ملحوظ  15

 نماید.د نهایی، ضر ری مینمودن  نها در سیاستگذاری   تد ی، راهدر

                                                           
1- Industry leadership 
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