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Abstract: 
The present paper seeks to provide possible scenarios for future oil prices up to the 

horizon of 1410 by identifying key global effective factors on a global scale. The data of this 

paper include 68 factors that are obtained by combining Elite interview and Delphi method. In 

two stages, the main factors are identified, refined or combined. Finally, 40 factors and main 

trends were identified and collected through questionnaires, their interactions, and analyzed 

using the microarray software. Finally, six factors are identified as key events and impacts 

that have the most impact on future crude oil prices. Finally, 24 possible states were defined 

for 6 factors. Due to the size of the matrix and its dimensions (24*24), the scenario planner, 

3375 combined scenarios based on the data entered in the analysis questionnaire and 11 

strong or probable scenarios, 29 scenarios with high adaptability (incredible scenarios) and 

39 scenarios Poor (possible scenarios) reported. Which was finally descriptively named after 

the certification and validation by Chaosanario's experts with titles, the Blue Whale, the 

Ellenino Storm, the Al-Dawraudo Land, and the legendary Three Brothers. 
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سناریونویسی بهاي نفت خام بر اساس شناسایی عوامل کلیدي و تجزیه و تحلیل فعل و 
 بازیگرانانفعاالت 

  
  ) 30/11/1396: تاریخ پذیرش 03/07/96: تاریخ دریافت(  

   
  4يازین یسیع، 3ینیحس شاه یمحمدعل، 2اصل نیالد فیس یرعلیام، * 1رهبر فرهاد

 
  چکیده

براي هاي آینده  کوشد با شناسایی عوامل کلیدي مؤثر در مقیاس جهانی، زمینه تهیه سناریوهاي ممکن و محتمل در سال مقاله حاضر می
عامل است که با روش ترکیبی مصاحبه با نخبگـان و روش   68هاي این مقاله شامل  داده. را فراهم آورد 1410بهاي نفت خام تا افق 

عامل و روند اصلی مشخص  40در نهایت نیز . اند دست آمده است و طی دو مرحله عوامل اصلی مشخص، پاالیش یا ترکیب شدهدلفی به
عنـوان  عامل به 6سرانجام . ها تحلیل شده است مک داده افزار میک آوري و با نرم ها جمع ایی، تأثیرات متقابل آنه و از طریق پرسشنامه

عامل  6وضعیت محتمل براي  24رویدادهاي کلیدي و پیشران که بیشترین تاثیر را بر بهاي آتی نفت خام دارند، شناسایی شد و نهایتاً 
سـناریوي ترکیبـی را بـر اسـاس      3375افزار سناریوویزارد،  ، نرم)24×24(ریس و ابعاد آن به اندازه با توجه به وسعت مات. تعریف گردید

 39و ) سـناریوهاي بـاورکردنی  (سناریو با سازگاري باال  29سناریوي قوي یا محتمل،  11هاي وارد شده پرسشنامه تحلیل و تعداد  داده
گذاري و اعتبارسنجی توسط خبرگان چهارسناریو با  نهایت پس از پس از صحهرا گزارش داد که در ) سناریوهاي ممکن(سناریو ضعیف 
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  مقدمه -1

این . طول تاریخ همواره بر اساس کشش درونی، شیفته کشف آینده و رمزگشایی از آن بوده استبشر در 
ریزان، ریزان و مدیران بوده و در این مدت، برنامهموضوع تاکنون به عنوان یک چالش فکري براي برنامه

تحلیل روندهاي  ياند که عمدتاً بر پایهرویکردهاي مختلفی جهت برخورد با مسائل آینده به کار بسته
 الگوها، منابع، جستجوي با پژوهیي سوم، آیندهي آن در آینده بوده است؛ اما در آغاز هزارهگذشته و ادامه

. کمک شایانی نمود آنها براي ریزي برنامه و بالقوه هاي آینده تجسم به ثبات، یا تغییر عوامل و
است و عالوه  ،»امروز«) ثبات یا( تغییر دل از »دافر« واقعیت زایش چگونگی يدهنده بازتاب پژوهی آینده

]. 6[پردازد هاي ممکن، محتمل و مطلوب میبر تحلیل روندهاي گذشته، به کشف، ابداع و ارزیابی آینده
قرار گرفته  دیمورد تأک  ياریبس پژوهان ندهیآ ياز سو) ادشدهیبه سه دسته  لیبد يها ندهیآ کیتفک( دهیا

مطالعه و ساختن  يبرا پژوهان ندهیبشر قرار ندارد و آ يرو شیدر پ ندهیآ کی پژوهان، ندهیاز نظر آ. است
پژوهی به دو مسیر متفاوت با توجه به نوع آینده مورد نظر، آینده .رو هستند روبه یمتفاوت يها ندهیبا آ ندهیآ

حال، تعیین الگوها، گیري از دانش گذشته و اولین مسیر فرآیندي است شامل بهره. گرددرهنمون می
هاي این رویکرد با اتکاء بر داده. بینی آیندههاي تغییر و سپس پیشها و چارچوبفرآیندها، الگوریتم

بینی گاه آینده را با دقت باال پیشکند تا الگوي جریان یا تغییر درست را بیابد و آنگذشته تنها تالش می
خطی، (هاي اقتصاد سنجی، خطوط روند ان به همه فنتوهاي متعلق به این رویکرد میاز فن. نماید

، 1هاي رگرسیونی، میانگین متحركمدل(هاي زمانی ، سري...)اي، لگاریتمی، توانی ونمایی، چندجمله
   تمامی این . اشاره نمود....) و 2میانگین متحرك ترکیبی- میانگین متحرك، اتورگرسیو -اتورگرسیو

گاه انتظاري گیرند، بدین معنی که هیچهاي بدون غافلگیري قرار میبینی در زمره روشهاي پیشروش
براي رخ دادن وقایعی که در گذشته اتفاق نیفتاده است، ندارند و همواره آینده را مطابق الگوهاي گذشته 

این رویکرد بر این باور است که . بینی داردمسیر دوم، رویکردي کیفی به مقوله پیش. نمایندبینی میپیش
بینی، وابسته به تعداد بسیار زیادي عامل است که هم هاي علمی مقدار پارامتر پیشر بسیاري از زمینهد

هاي حداقل روش(نمایند پذیر نیست و هم از الگوي جامع و دقیقی تبعیت نمیها امکانشناخت همه آن
    بر این اساس ). کمی شناخته شده فعلی قادر به شناخت قطعی الگویی براي این پارامترها نیستند

ریزي بر پایه در همین راستا برنامه. ها باشدتواند پاسخگوي این زمینههاي کمی نمیبینی با روشپیش
هاي اصلی عصر حاضر مانند پژوهی در پاسخ به چالشهاي آیندهسناریو به عنوان روشی مبتنی بر پارادایم

هاي عمیق توسعه اي مملو از عدم قطعیتسازها و آیندهثباتی محیط آینده، وجود کالن روندها، شگفتیبی
ریزي بر مبناي سناریو یک روش سیستماتیک براي تفکر خالقانه و کشف برنامه]. 21[داده شده است 

هاي یافته از داوريریزي با استفاده سازماناین سبک از برنامه]. 25[هاي نامشخص و ممکن است آینده

                                                        
١ ARMA 
٢ ARIMA 
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هاي نسبتاً قابل نگريبه آینده» هاي ممکنگونه از آینده1صوصیات روایتخ«شده براي ایجاد مدیریت

هاي ممکن است که ریزي سناریومبنا در نظر گرفتن انواع آیندهاصلی برنامه]. 11[شود اعتمادي منجر می
به ]. 18[هاي صرف است بینیهاي بسیار مهم در سیستم به جاي تمرکز بر روي پیشقطعیتشامل عدم

هاي احتمالی طور عنوان کرد که هدف از کاربرد روش سناریومبنا، ساختن آیندهتوان ایندیگر، می عبارت
) دادهادرون(است و مقصود ساخت سناریوها، آشکار نمودن روندهاي غالب و گسیختگی احتمالی بذرها 

فضایی تا مناطق هاي مختلف جغرافیایی و سناریوها بر مبناي مقیاس]. 10[در فضاي رقابتی آینده است 
با وجود آنکه ما امروزه شاهد توجه رو به گسترشی ]. 17[اند اي و محلی توسعه یافتهفراملی، ملی، منطقه

که توسط پیر واك در  2شبکه کسب و کار به فن سناریو هستیم، اما متأسفانه، اکثراً سناریو را معادل روش
در سناریوهاي ) 1996( دیدگاه بلندمدت و وندرهیگندر هنر ) 1991(ایجاد شد و توسط شوارتز  70دهه 
این روش را ) 18، 2003(محققانی نظیر میلت . دانند به شهرت رسید، می 3استراتژیک وگويگفتهنر 

هاي بسیار ها و فن ، اما بایستی توجه کرد که شیوه”خوانند استاندارد طالیی ایجاد سناریو مشترك می“
حل ابهام “دارد  بیان می )2003(گیرند تا جایی که میلت سناریو قرار می زیادي وجود دارند که تحت واژه

هاي سناریو، اولین مرحله الزم براي آوردن ارزش تفکر و توسعه به مخاطبان  در تعاریف و روش
 اریآن مورد بس هايمتیو از جمله نفت و ق يهمچون انرژ هایینهیزم انیم نیدر ا. تر است گسترده

امروزه نفت به عنوان یک کاالي اقتصادي  که نیبا توجه به ا. باشدیروش م نیا يریرگبکا يبرا یمناسب
کند و تا زمانی که منبع انرژي دیگري یافت نشود،  سیاسی نقش مهمی در تحوالت جهان ایفا می

تولید داري بر اقتصاد جهان خواهد داشت و تقریباً تمام مصنوعات بشر در مراحلی از  همچنان اثرات دامنه
هنگامی که به «ي دانیل یرگین،  به گفته. اند تا توزیع از مصرف انرژي گرفته تا حمل و نقل، به آن وابسته

ي تسلط و  ي پیشرفت در علوم کامپیوتري مایه کنیم، یک بشکه نفت، به اندازه قرن بیست و یکم نگاه می
ها و تمامی یک کشور  افراد، شرکتهاي عظیم براي  برتري است و نفت مانند گذشته همچنان مولد ثروت

گذاري این   اي از سیاست خیز به واقع بخش عمده گذاري نفتی کشورهاي نفت از همین رو سیاست. »است
ریزي مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از  دهد و در این کشورها هر گونه برنامه کشورها را تشکیل می

میلیون بشکه نفت خام و با در اختیار  4بیش از  ایران با تولید روزانه]. 2و1[هاي نفتی است  سیاست
المللی نفت  درصد از کل ذخایر اثبات شده ي جهان، داراي نقش مؤثري در بازار بین 10داشتن حدود 

همچنین اهمیت درآمدهاي نفتی در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، نیز . باشد می
هاي مهم  اي که بخش نفت نه تنها به عنوان یکی از فعالیت هموضوعی غیرقابل انکار است، به گون

کننده گذارد، بلکه درآمدهاي حاصل از فروش نفت تأمین اقتصادي بر سایر متغیرهاي اقتصادي تأثیر می
درصد از درآمدهاي ارزي کشور،  80در حقیقت بخش نفت با تأمین بیش از . اصلی مخارج دولت است

                                                        
١. Script  
٢. Global Business Network(GBN) 
٣. The Art of Strategic Conversation 
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ي عمومی، به عنوان  کننده در توازن بودجه رژي مصرفی داخل و نقش تعییناي از ان بخش عمده  تأمین

هاي اقتصادي در گرو وضعیت مناسب این بخش و استمرار درآمدهاي آن در  یکی از مهمترین بخش
لذا شناخت پارامترهاي مختلف تأثیرگذار بر بهاي نفت خام در زمان حال و آینده در شناخت . آینده است

در این . رسد ها و راهکارهاي صحیح اقتصادي ضروري به نظر می جهت لحاظ سیاستمسیر مناسب در 
ریزي و  یابی به چارچوبی قابل اطمینان در برنامه المللی براي دست ها بین راستا کشورها و سازمان

یکی . کنند هایی براي بررسی بازار انرژي می کارگیري مدل گذاري، نسبت به طراحی، ساخت و به سیاست
گذاري در تعداد زیادي از کشورها است؛ به همین  بینی و سیاست ها، پیش مهمترین اهداف این مدلاز 

ي اقتصادي کشورها و با توجه به محدودیت منابع نفتی،  منظور با توجه به نقش محوري انرژي در توسعه
ی عوامل از روش سناریونویسی براي بررسی آینده بهاي نفت خام بر اساس شناسای حاضر پژوهش در

    . ش بهره گرفته شد1410کلیدي و تجزیه و تحلیل فعل و انفعاالت بازیگران در افق 
  
  پیشینه پژوهش -2

نگاري در خارج و داخل ایران بر مبناي در این بخش، به بررسی تعدادي از تحقیقات در زمینه آینده
 :هاي مورد استفاده و دستاوردهاي آنان پرداخته شده استاهداف، فن

  
  بررسی پیشینه تحقیق -2لجدو

  دستاوردها  هافن  هدف  گرپژوهش

کوزمینو و 
  )2017( 1همکاران

]13[  

 انرژي هاي چالش
 اقتصاد و جهانی

 سناریوهاي: ملی
 براي استرس
  روسیه

در این پژوهش از 
روش تحلیل روند و 

 2STEEP(V)روش 
و مدل سناریونویسی 
شوارتز استفاده شده 

  .است

بازار جهانی انرژي و ترکیبات تجزیه و تحلیل روند 
مختلف عوامل مرتبط اقتصادي، سیاسی، تکنولوژیکی و 

دهد تا چهار سناریوي استرس زیست محیطی اجازه می
را که به ویژه براي اقتصاد روسیه دردناك است، شکل 

آنها شامل سناریو در حال حاضر در حال توسعه  دهیم
: ستو سه مورد بالقوه آن ا "فروپاشی قیمت نفت"
اقتصاد "و  "کربنیزاسیون رادیکال"، "فراوانی گاز"

  ."هیدروژنی
 3هورنر و همکاران

)2017] (16[  
: انرژي نگاريآینده

 سیاست و سناریوها
در این پژوهش از 
روش متاسناریو 

 انرژي، وري بهره :  معیار سه از استفاده با مقاله این
 هر ریزي برنامه براي - کربن بازدهی و انرژي کاهش

                                                        
١. Ilya Kuzminov, Alexey Bereznoy and Pavel Bakhtin 

2  .STEEP  طوري که هاي کلیدي تحلیل روند است، به ي ترکیبی براي اشاره به حوزه یک سرواژه: S:  ناظر است بر روندهاي
ناظر است بر روندهاي  :Eصادي ناظر است بر روندهاي اقت :E) و علم(ناظر است بر روندهاي فناوري  :Tفرهنگی / اجتماعی 

  )امنیتی(ناظر است بر روندهاي سیاسی  :Pمحیطی، و  زیست
٣. Nathaniel Horner, Antonio Geraldo de Paula Oliveira, Richard Silberglitt, Marcelo Khaled Poppe and Bárbara 

Bressan Rocha 
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 در پایدار انرژي
  .برزیل

 از اي مجموعه و برزیل تاریخی انرژي مسیر دو  .استفاده شده است
 انرژي هاي آژانس توسط که آینده انرژي سناریوهاي

. است شده طراحی شود، می ارائه المللی بین و ملی
 براي سناریویی متا رویکرد یک از نویسندگان سپس
  .کنند می استفاده جایگزین مسیرهاي این بندي گروه

 1عامر و همکاران
)2014 (  
]15[  

 نقشه توسعه
  فازي شناختی

سناریو  بر مبتنی
  باد انرژي براي

  رویکرد توسعه سناریو

 هاي جایگزین تا کند می کمک سناریو تحلیل و تجزیه
 سیاست نیازها، ها، آوري فن آینده وضعیت از مختلفی

 سناریو ریزي برنامه. کند شناسایی را زیست محیط و ها
 ارائه با تفکر هاي محدودیت از تا کند می کمک

  .شوید آگاه آینده چندین

رویال داچ شل 
)2012(  
]16[  

 انرژي سناریوهاي
 انداز چشم در شل
  2050 سال

روش استفاده در این 
مدل از رویکرد 
سناریونویسی شبکه 
جهانی کسب و کار 

)GBN (باشدمی.  

 براي تالش )1: که اینست دنبال به گزارش این در شل
 صرفه براي را خود تالش تمام دولتها آیا  :2آینده حفظ

 خواهند آیندگان براي آن ذخیره و انرژي در جویی
 نمود؟

  بر نمودن اجماع با دولتها آیا:3آینده راه نقشه طراحی)2
 هاي انرژِي از استفاده( جدید راهکاري و ها فناوري پایه
  اندیشد؟ می جهان در انرژي تولید براي) پاك

شوراي جهانی 
  )2012(انرژي 

]13[  

سناریوي جهانی 
انرژي در افق 

2050  

در این پژوهش از 
روش سناریونویسی 

  .  استفاده شده است

: عبارتند از 2050 افق در انرژي جهانی سناریوي دو
  .جاز سناریوي سمفونی، سناریوي
 به دهی اولویت و انرژي عدالت بر بیشتر جاز سناریوي

 مالی استطاعت نیز و آن به افراد همه دسترسی امکان
  .دارد تاکید اقتصادي توسعه راه از آن پرداخت براي

 محور انرژي سناریوي یک عنوان به سمفونی سناریوي
 طریق از زیست محیط پایداري به دستیابی بر بیشتر
 المللی بین هماهنگ هاي شیوه و ها سیاست اعمال
 اینها سناریو دو پرده پشت هاي داستان دارد، تمرکز
 بینی پیش در سناریو، دو اختالف عامل یعنی هستند

  .است شده انجام هاي

المللی آژانس بین
  )2012(انرژي 

انداز جهانی چشم
  انرژي

در این پژوهش از 
روش تحلیل محیط 
صنعت نفت براي 

نگاري استفاده آینده
  .شده است

یابد و درصد افزایش می 1,6تقاضا براي نفت ساالنه )1
  .رسدمیلیون بشکه در روز می 121به  2030تا سال 

  .افتداتفاق می 2030پیک نفتی در سال )2
  

جفرسون و 
  )2011( 1همکاران

 نفت سناریوهاي
 ریزي برنامه براي

روش استفاده در این 
مدل از رویکرد 

  افزایش تقاضا براي گاز و زغال سنگ)1
  افزایش قیمت نفت)2

                                                        
١. Muhammad Amer, Antonie Jetter and Tugrul Daim 
٢. Scramble 
٣. Blueprints 
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 بلند کار و کسب  ]14[

مطالعه (مدت 
رویال داچ : موردي

 )شل
  

سناریونویسی شبکه 
جهانی کسب و کار 

)GBN (در . باشدمی
این پژوهش ابتدا 

ها قطعیتعدم
شناسایی و سپس با 
استفاده از روش  
باالنس اثرات متقابل 
سبد سناریوها طراحی 

  .گشته است

پذیري کشورهایی که به نفت وابسته کاهش رقابت)3
  .هستند

  و درگیري بین کشورها تضاد)4

  )1395(جوکار 
]5[  

 چشم هاي سناریو
 جهانی بازار انداز

 منظر از انرژي
 کلیدي متغیرهاي

 بر آن اثرات و
 انرژي منافع

  »ایران.ا.ج

 پژوهش، این نوع
 رویکرد و کاربردي

 تشریحی آن بر حاکم
 و باشد می تبینی -

 آوري جمع براي
 هاي داده و اطالعات

 دو تلفیق نیاز، مورد
پنل  و اسنادي روش

 گرفته کار به خبرگان
  . شد

 بازار آتی انداز چشم اصلی سناریوهاي گزارش، این در
 خواهند ترسیم کلیدي مولفه دو اساس بر انرژي جهانی

 مولفه به توجهی بی یا و یابی اهمیت روند) الف که شد
 حیث از اقلیم تغییر مقررات و هوایی و آب هاي

) ب و انرژي مصرف هاي حامل انداز چشم بر اثرگذاري
 برهم« نوع حاصل. باشد می انرژي قیمت مولفه
 ایجاد را اصلی سناریوي چهار مولفه، دو این »کنشی
 کم فسیلی سناریوي) الف :از عبارتند که کرد خواهد
محور؛  پذیر تجدید نو انرژي سناریوي) محور؛ ب انتشار

 سناریوي) پرانتشار؛ ت فسیلی انرژي سناریوي) پ
  محور نامتعارف انرژي

چهارسوقی و 
  )1391(همکاران 

]4[  

 در پژوهی آینده
 و انرژي حوزه

 ارزیابی«
 راهبردهاي

 انرژي مدیریت
 استفاده با »کشور

 ریزي برنامه« از
  »سناریو

 لحاظ از پژوهش این
 از کاربردي، هدف
 از ترکیبی روش، نظر

 و اسنادي هايروش
 نظر از و پیمایشی

 اساس بر ماهیت
 علم جدید هايروش
 تحلیلی پژوهی، آینده

 که است اکتشافی و
 ترکیبی کارگیري به با
 و کمی هاي- مدل از

 گرفته انجام کیفی
 به توجه با.است

 پژوهش، این ماهیت
 تحلیل هاي -روش از

 ساختاري،
 دلفی و سناریونگاري

 شده گرفته بهره
  .است

نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبردهاي تبیین شده 
در یک یا دو سناریو مفید واقع می گردند و در  تنها

بنابراین بازنگري و . سایر سناریوها دچار ضعف هستند
تدوین مجدد راهبردها، به منظور مدیریت بهینه انرژي 

  .در کشور ضروري به نظر می رسد

                                                                                                                                             
١. Michael Jefferson and Vlasios Voudouris 
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  مبانی نظري پژوهش -3

  هاي مختلف تخمین قیمت نفتروش-3-1
  هاي کمیروش- 3-1-1

 اي چندان ساده کار مالی بازارهاي در دقیق بینی پیش هم هنوز بینی، پیش متعدد هاي روش وجود با امروزه
 متعدد مسائل بینی پیش در ها مدل گونه این از امروز، به تا 1جنکینز -باکس هاي مدل ارایه زمان از. نیست

. است برداشته در موثري نیز و مفید نتایج و است شده استفاده مالی و مهندسی اقتصادي، اجتماعی،
 این و کند می ایفا را نقش مهمی مالی بازارهاي آینده استراتژي و تولید سازي بهینه در ها قیمت بینی پیش

 دیرباز از نفتی حوزه دلیل به همین. شود می برابر چندین نفت مانند استراتژیکی کاالي مورد در اهمیت
 خود به مختلف هاي زمینه را در بسیاري تحقیقات و بوده محققان از بسیاري عالقه و توجه مورد

 پرداخته نفت قیمت بینی پیش هاي رایج روش بیان به خالصه طور به بخش این در. است داده اختصاص
  .است شده
این  تقاضاي و عرضه هايمکانیسم روي بر نفت قیمت بینی پیش براي گروه این محققان: اول گروه

بینی  به پیش اقتصادي هايفعالیت متغیرهاي و رفتاري توابع بکارگیري با آنان .اند شده متمرکز محصول
  ).DDAM(مانند روش تعدیل عدم تعادل پویا . اند قیمت نفت پرداخته

 و تقاضاي عرضه مقادیر روي بر باید نفت قیمت بررسی براي دارند، عقیده گروه این محققان: دوم گروه
  .نمود تمرکز نفتی بازارهاي در نفت

ىین استفاده را به جهت برآورد و ٱ ها بیش گونه مدل، اینARCHهاي  خانواده مدل: گروه سوم
، دافی و گري 3، زو و تیلور)1994( 2هاي دي و لوییس مدل. ها در قیمت نفت دارند گیري نااطمینانی اندازه

  ]. 1[شوند  ها محسوب می ترین این مدل از برجسته) 1996( 4و نلسون
 مانند .اندکرده ارایه نفت قیمت بینی پیش و سازي شبیه براي الگوهایی گروه این حققانم: چهارم گروه
 شده و سایرین ارایه) 1995( 6روگوف و ، آبسفلد)1992( 5ولوگانی کیم توسط که سازيشبیه هاي روش
 متغیرهاي را قیمت نفت در اثرات ترین بیش که شده، منجر نکته این به تحقیقات تمامی دستاورد. است
  .هستند دارا المللی بین مالی بعضاً و پولی
 همراه به دستیارانش و  1هانت ، بنجامین)1997( 7هوکر مارك توسط که مد مولتی روش در: پنجم گروه

 دو یک رابطه که است شده اثبات صراحت به. است شده انجام دیگران و) 2008( 2الگستون داگالس
  .دارد وجود نفت جهانی قیمت و پولی هاي سیاست – پولی پارامترهاي بین طرفه

                                                        
١. Box & Jenkinz 
٢. Day & Lewis 
٣. Xu & Taylor 
٤. Duffi & Gray & Nelson 
٥. Kim & Loungani 
٦. Obstfeld & Rogoff 
٧. Hooker 
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 اوپک، شکاف نفت تولید هايسهمیه دوطرفه اثر الگوها، این در اتورگرسیوبرداري، هاي روش: ششم گروه

 گرفته قرار مورد استفاده نیز نفت قیمت بر صنعتی کشورهاي در دولت هاي هزینه نقش و نفت سودهاي
  .است
 ترتیب به به ها روش این در بررسی مورد مقاالت در ریسک، معرض در ارزش هايروش: هفتم گروه

متغیرهاي ابزاري، نرخ ارز،  از استفاده با تاریخی روند و کارلو مونت سازيشبیه هاي تخمین ترکیب بررسی
ین و بررسی -یورو-هاي ارز دالر ، متغیرهاي مجازي، بررسی نرخOECDتورم، عرضه نفت، تقاضاي 

هاي پیشنهادي و آتی نفت خام تقاضاي کاال، نوع تجارت، درجه  بازار نایمکس بر قیمتها در  اثرات آن
. هاي فنی در صنایع مختلف پرداخته شده است وابستگی تولید ناخالص داخلی به نفت خام و پیشرفت

 بر که است سیاسی و اقتصادي عوامل شناسایی .است تر ملموس مقاالت این در که چه آن ترتیب بدین
   .است موثر نفت قیمت نااطمینانی و ریسک

 برخی پارامترها اثرگذاري نحوي و معرفی به گروه این در محققان نمایی، هموارسازي روش: هشتم گروه
 پرداخته غیره ذخایر و بودن پایین سیاسی، هايبحران جوي، نامساعد شرایط بازار، در قوي تقاضاي مانند
  .انددانسته نفت قیمت در اختالل ایجاد اصلی عوامل از را، شده ذکر عوامل آنان اند،

 زمانی استفاده سري بینیپیش هاي روش از نفت قیمت بینیپیش براي گروه این محققین: نهم گروه
 آوري و جمع گیري نمونه مساوي زمانی هاي بازه در که هاستداده از اي مجموعه زمانی سري. کنندمی

 براي مشخص زمانی هاي سري گذشته مقادیر از استفاده ها مدل گونه این اصلی فرضیه. اند شده
 مقادیر مشخص ساختن آن تبع به و فعلی هاي داده سري و گذشته هايداده بین تابعی رابطه ساختن

  ].2[است  زمانی سري آینده
 و مزایا داراي ها مدل این اما. است گرفته صورت نفت قیمت بینی پیش حوزه در زیادي مطالعات گرچه

 در کشورهاي جز اغلب صادرکننده نفت خام کشورهاي. نیز هستند بسیاري و کمبودهاي نقایص مقابل در
 شرایط در حتی کشورها این در بینیپیش هايمدل در شده اقتصادي استفاده هاي شاخصه اند،توسعه حال
 ثباتی بی این و است همراه زیادي نوسانات با کشورها این ناپایدار ساختار اقتصادي علت به نیز مدت بلند

 بلند در امر همین و کاهدمی ها مدل این توسط نفت قیمت بینی پیش دقت به درجه اطمینان از اقتصادي
 پیش رو، این از. گردد می کشورها این اقتصادي هاي گذاري سیاست در ثباتی بی بروز منجر به مدت
 رویدادهاي وقوع نامطلوب تاثیرات تواند می بودن، صحیح صورت در مدت کوتاه در قیمت نفت بینی

 . ]1[بکاهد الملل بین سطح در را اقتصادي سیاسی و
  هاي کیفیروش- 3-1-2

 این رویکرد بر این باور است که در بسیاري از . بینی داردمسیر دوم، رویکردي کیفی به مقوله پیش
بینی، وابسته به تعداد بسیار زیادي عامل است که هم شناخت همه هاي علمی مقدار پارامتر پیشزمینه

                                                                                                                                             
١. Hunt 
٢. Laxton 
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هاي کمی شناخته حداقل روش(نمایند پذیر نیست و هم از الگوي جامع و دقیقی تبعیت نمیها امکانآن

هاي بینی با روشبر این اساس پیش). شده فعلی قادر به شناخت قطعی الگویی براي این پارامترها نیستند
نگاري وجود  هاي آینده هاي بسیاري براي انجام فعالیت روش. ها باشداند پاسخگوي این زمینهتوکمی نمی

تحلیل تأثیر متقابل که /روش تحلیل ساختاري. گیرند ها در کنار یکدیگر قرار می دارد؛ و گاهی این روش
نار برخی هایی است که در ک تا حد زیادي منطبق بر روش تحلیل تأثیر بر روند است، یکی از روش

هاي تأثیر  هاي متقاطع و ماتریس در واقع تحلیل. آورد هاي دیگر، نتایج پرباري را به ارمغان می روش
کنند تا دریابیم چگونه روندها و عملکردهاي متفاوت بر یکدیگر  هایی هستند که به ما کمک می روش

این روش که گاهی تحلیل  .گذارند و همچنین روابط بین متغیرها در یک سیستم چگونه است تأثیر می
در طی سی . شود، براي شناسایی روابط میان روندها، متغیرها و رفتارها مفید است ساختاري نیز نامیده می

معموالً نتایج ]. 3[پژوهی تبدیل شده است  ترین ابزار آینده هاي تأثیر، به یکی از رایج سال اخیر، ماتریس
توان از نتایج روش تحلیل  می. تواند بسیار مؤثر باشد ها در کنار روش سناریوپردازي می این روش

  .ساختاري و تحلیل آثار متقابل روندهاي کلیدي، در مراحل مختلف روش سناریونگاري استفاده کرد
 سناریونویسی- 1- 3-1-2

ریزي راهبردي، روش بسیار هاي دوردست و در نتیجه، براي برنامهروش سناریونویسی براي بررسی آینده
اند، همیشه یکسان هایی را که براي ساختن سناریو و متخصصان گوناگون عنوان کردهروش. ستمهمی ا
هاي توان به سراغ کتاب، می1هاي متفاوت از جمله سناریو بر اساس عملکردبراي بررسی نحله. نیستند

به الگوي  تواندر این زمینه، می. رفت] 8[ها بر اساس سناریو ریزي در سازمانجدید مانند برنامه
حقیقتی هست و : پیترواك و مایکل پورتر اشاره کرد 2استراتژي و در نتیجه سناریوي عقالنی) پارادایم(

هنري  3در برابر در برداشت تحولی. ریز راهبردي نزدیک شدن هر چه بیشتر به آن استهنر برنامه
ریزي عملی نیست؛ شکست برنامهاثرگذاري بر آینده به دلیل نامطمئن بودن تقریباً همه چیز،  4مینتزبرگ

. شود و درك آن تنها با بازگشت به گذشته میسر استاستراتژي خود پدیدار می: راهبردي از همین جاست
فرآیند خوب در برابر استراتژي بهینه، (ترکیبی از روش عقالنی و تحولی است  5سرانجام الگوي فرآیندي
استدالل شده است که ] 22[ر گفت و گوهاي راهبردي هن: در کتاب سناریوها). اهمیت آمادگی راهبردي

پیشگفتار این کتاب، گفت و . وگویی است میان اشخاصی که درگیر ساختن آن هستندسناریو همواره گفت
ریز شرکت نفتی  گوي میان پیتر شوارتز و مؤلف است که هر دو خود را فرزندان معنوي پیترواك، برنامه

با این حال، هر دو معتقدند هر سه . دانند ریزي بر اساس سناریوها، می نامهگذار بر شل، و در واقع، بنیان
هر یک از این سه . چشم اندازي که در باال عنوان شدند، موجه و براي درك واقعیت سودمند است

                                                        
١. Performance Based Scenario 
٢. Rationalist 
٣. Evolutionary 
٤. H. Mintzberg 
٥. Processual 
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توان به لحظه کشف گیرد که به زور نمیمی سرانجام مؤلف نتیجه. دیدگاه، بخشی از حقیقت را دربر دارد

ریزي مبتنی بر در نظر او کسانی که برنامه. رسید، این لحظه باید خود فرا رسد) 1ایورکا(» فتمیا«یا 
بینند که باید در زمان مشخصی خاتمه یابد، سناریوها را، به صورت الگوریتمی و فرآیند گام به گام می

  .مشکل بتوانند به این لحظه دست یابند
  سناریو به روایت پیتر شوارتز -3-2

حتی پیتر شوارتز، همکار وان درهیگن در . اعتقاد کارشناسان در ساختن سناریو باید مراحلی طی شودبه 
، که در مورد آینده پژوهی راهبردي بر هنر تنظیم سناریوها از طریق )GBN(وکار شبکه جهانی کسب

رد، براي دستیابی به ارتباط با افراد مطلع و مبرز و دسترسی به جریان اطالعات مرتبط با موضوع، تأکید دا
هاي گوناگون از طریق روش سناریو، در کتاب خود موسوم به هنر بلندمدت، روشی را توصیه کرده آینده

اي نگري علم مدون مجموعهباید توجه داشت که از دیدگاه او، آینده]. 19[دهیم است که در زیر شرح می
من این ... «: نویسدچاپ کتاب خود می در مقدمه. هاي مشخص نیست و بیشتر هنر است تا فناز فن

    ام که مدیران، متخصصان کسب و کار و افراد، روش آن را در بررسیروي نوشتهکتاب را از آن
روشی را که من و همکارانم نزدیک به بیست سال است که به کار . هاي مهم خود به کار بندندتصمیم

ها مغفول مانده است، بیشتر ریزياین حال، این روش در برنامهبا . ایمایم و آن را بسیار سودمند یافتهبسته
این روش، روش . به اندازه کافی کمی نیست) هر چند تحلیلی(که این روش به دلیل آن
ي مرجح به امید  مساله برگزیدن یک آینده. اندسناریوها ابزاري براي نظم دادن به ادراك....سناریوهاست

ي بهتر از کارکردهاي اي محقق ساختن آن، هر چند گاهی آفرینش آیندهآن که تحقق یابد یا تالش بر
بندي روي آن هم  ها و شرطترین آیندهحتی هدف یافتن محتمل. ، نیست)سودمند روش سناریوهاست

هاي محتمل، هایی است که در صورت وقوع هر یک از آینده بلکه هدف، بیشتر اتخاذ تصمیم. نیست
ي سناریوها فکر شده باشد، آینده هر چه باشد، شما براي  گر به طور جدي دربارهبدین ترتیب، ا. اند درست

  ].20[» .هستید -و در تحقق آن مؤثرتر –تر مقابله با آن آماده
  :هایی به شرح زیر ذکر شده است در روش شوارتز هم، براي تنظیم سناریو مراحل یا گام

  گیري تشخیص مسأله اصلی یا موضوع تصمیم: گام اول
در تشخیص مسأله باید ذهن از مفروضات و . ابتدا باید موضوع یا پرسش مشخصی را تشخیص داد

ها  حاالت و رسوبات ذهنی، مانع طرح درست پرسش. بینی و بدبینی زدوده شود رسوباتی مانند خوش
ها، باید بر سر مسأله اصلی  ها و کلیشه فرض اعضاي گروه سناریو پس از کنار گذاشتن پیش. هستند
  .گیري، به تفاهم برسند تصمیم

                                                        
  .آورد به زبان می) Eureka, Eureka, Eureka( منسوب به ارشمیدس که کشف خود را با فریاد یافتم، یافتم، یافتم. 1
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  )عوامل کلیدي( 1تشخیص عوامل و نیروهاي مهم: گام دوم

در این گام، گروه سناریو باید عوامل مهم تأثیرگذار در موفقیت یا ناکامی تصمیم مرحله نخست را 
مؤثر  کنندگان مواد اولیه و رقبا، چون در وضع سامانه این عوامل، مانند مشتریان، تأمین. شناسایی کند

براي . نیستند) براي مثال واحد صنعتی(روند، اما لزوماً مربوط به خود واحد  هستند، مخرد به شمار می
مثال، براي شرکت نفتی، وضع سیاسیون فدراسیون روسیه و پیدایش سوخت جایگزین مانند هیدروژن، از 

  .یرون از شرکت هستندجمله این موارد هستند؛ یعنی این عوامل نیروهاي مهم در محیط خرد، اما ب
  2شناسایی نیروهاي پیشران: گام سوم

. ها در محیط کالن هم احصا شودپس از تشخیص عوامل کلیدي، الزم است نیروهاي پیشران بر آن
عالوه بر فهرستی از عوامل اجتماعی، فناوري، اقتصادي، سیاسی مؤثر، مسیر دیگر براي دست یافتن به 

نیروهایی که پشت نیروهاي محیط خردي که در مرحله دوم تشخیص : محیط کالن، این پرسش است
و ) از نظر شوارتز، اغلب از نوع جمعیتی(  3اند؟ برخی از این نیروها از پیش تعیین شده اند، کدام داده شده

خوب است که انسان خود را در آینده . بسیار غیرقطعی و نامطمئن هستند) مانند افکار عمومی(برخی 
اي از کشوري دیگر ظهور  که تورم مهار خواهد شد، رقیب تازه» دانستم اگر فقط می«بگوید تصور کند و 

این گونه موارد نادر نیستند و براي درك نیروهاي پیشران . خواهد کرد، یا مقررات تغییراتی خواهد داشت
هاي  ي فناوري ي بازارها، درباره تشخیص این عوامل نیاز به پژوهش درباره. آینده بسیار سودمند هستند

  .ي عوامل سیاسی و نیروهاي اقتصادي و مانند اینها جدید، درباره
از نظر شوارتز شایسته است که تشخیص نیروهاي پیشران به صورت گروهی به انجام رسد؛ زیرا این 

عناصر از پیش تعیین شده، همان چیزي . اي دیگر مکتوم هستند اي بدیهی و براي عده عوامل براي عده
  . اند نامیده» هاي سنگین گرایش«یا » روند«دیگران  است که

  بندي بر حسب اهمیت و قطعیت رتبه: گام چهارم
ها  هاي دوم و سوم، بر اساس اهمیت آن در این مرحله عوامل کلیدي و نیروهاي پیشران، موضوع گام

هدف . شود می بندي اي که در گام اول تشخیص داده شده است و میزان فقدان قطعیت، رتبه براي مسأله
. بندي، یافتن دو یا سه عامل یا روندي است که اهمیت زیاد و کمترین قطعیت را دارند از این رتبه

با یکدیگر فرق ندارند؛ زیرا عواملی از این دست در ) روند(سناریوها بر حسب عناصر از پیش تعیین شده 
  .ي سناریوها صادق است همه

  گزینش منطق سناریوها: گام پنجم
از . ها سناریوها با هم تفاوت خواهند داشت بندي، محورهایی هستند که بر حسب آن ي رتبه هنتیج
هدف این است که دست آخر تنها چند . ها در ساختن سناریوها، تعییین همین محورهاست ترین گام مهم

                                                        
١. Key Forces 
٢. Driving Forces 
٣. Predermined Elements 
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سناریوها که  براي آن. گیران مهم است ها از نظر تصمیم سناریوي معدود باقی بماند که تفاوت میان آن

باید با . ابزار مفید یادگیري باشند، باید بر مباحثی تکیه کنند که براي موفقیت تصمیم اولیه، اساسی هستند
بندي شوند و منطقی بروز کند و  قدر دست و پنجه نرم کرد تا شکل بگیرند و قابل گروه مسائل آن

ها، گاهی مفید است  نااطمینانیپس از مشخص شدن محورهاي اصلی و . داستانی قابل گفتن پدیدار شود
و چهار ) با دو محور(، یا ماتریس یا صفحه دو بعدي )در امتداد یک محور(ها را به صورت طیف  که آن

در این نمودارها، . ، نه سناریوي ممکن، نمایش داد)با سه محور(سناریوي ممکن، یا حجم یا سه بعدي 
اگر بر شمار . ها افزود شود به آن بوط را میسناریوهاي متفاوت قابل تشخیص هستند و جزئیات مر

این . مانند شودو مردم از درك این همه حالت باز می محورها افزوده شود، سناریوها به طور نمایی زیاد می
هاي سناریونویسی  هاي شوارتز در پروژه از توصیه]. 3[دانند  دانستند و هنوز هم نمی مطلب را همه نمی

ها  آن  وقتی شمار سناریوها بیش از چهار باشد، تشخیص تفاوت میان. مورد استتقلیل سناریوها به چهار 
ي مشابه دیگر او، پرهیز از دادن احتمال وقوع به سناریوهاست؛ زیرا در این صورت،  توصیه . دشوار است

تر آن باشد  شاید روش معقول. باز بیم آن هست که تنها سناریوهاي با احتمال بیشتر جدي گرفته شوند
به . ، داده شوند1زمان دو سناریوي با احتمال وقع زیاد در برابر دو سناریو با اثر زیاد اما احتمال کم که هم

اي در یک سناریو با رویداد دیگر در سناریوي دیگر، نباید  هر حال، در از نظر شوارتز احتمال رویداد واقعه
  .دهد هاي سراسر متفاوت، رخ می طمقایسه شود؛ زیرا، فرض بر این است که این رویدادها در محی

  غنی کردن سناریوها: گام ششم
شود و برخی از عناصر دیگر  که سناریوها تنظیم شد در شرح هر یک، تنها به محورها بسنده نمیهنگامی

شرح هر . شود که در مراحل دو و سه گردآوري شده و به محور مبدل نشده است نیز بدان افزوده می
دهد چگونه دنیا از وضع کنونی،  گیرد که نشان می ان منطقی و هماهنگی شکل میسناریو پیرامون داست

پرندگان و بازندگان، چالش و پاسخ و : هاي رایج عبارتند از طرح. یابد در آینده به وضع دیگري استحاله می
من که سوار، نسل  کران، یکه انقالب، ادوار، امکانات بی: هاي دیگري هم هستند از آن جمله طرح. تحول

از نظر شوارتز، عنوان سناریوها هم اهمیت دارد و باید با ]. 19[ها در کتاب شوارتز آمده است  شرح آن
اگر نام سناریو زنده و به یاد ماندنی باشد، شانس ورود آن به فرآیند . دقت و ظرافت برگزیده شود

پذیرفتنی است و هم  سناریوي خوب، سناریویی است که هم. گیري و اجرا بیشتر خواهد بود تصمیم
  . ها و افکار قالبی انگیز و قادر به در هم شکستن کلیشه شگفت

  پیامدها: گام هفتم
آیا تصمیم مورد نظر در . پس از نوشتن شرح سناریوها، گروه باید به پرسش یا تصمیم نخست باز گردد

هایی از تحقق نیافتن  شانهاند؟ و اگر ن ها کدام ها و ضعف همه سناریوها پابرجایی الزم را دارد؟ و قوت
  . سناریوي مطلوب بود، راهبرد را به نحوي باید تطبیق داد تا پابرجاتر شود

                                                        
   .گویند می) Wild Card( »سازها شگفتی«سناریوهاي از این دست ریزي راهیردي به رویدادها و  در ادبیات برنامه. 1



 105   ... سناریونویسی بهاي نفت خام بر اساس شناسایی عوامل کلیدي و تجزیه و تحلیل فعل و

 
  برگزیدن نماگرها و تابلوهاي راهنمایی: گام هشتم

بدیهی است اگر این نماگرها . یابد دهند که دنیا در جهت کدام سناریو تحول می این نماگرها نشان می   
ده شوند، سازمان با دانستن آنچه در زمینه کار او، یا مهم براي کار او، در شرف رخ با دقت و ظرافت برگزی

  .دادن است، در رقابتی که پیش روي است گام بزرگی به جلو برداشته است
  سناریو به روایت میشل گوده -3-3

است، پذیرفته در مدل سناریونویسی به روایت میشل گوده تمام نکاتی که در مدل پیتر شوارتز اشاره شده 
 تحلیل منتها در یک مورد، رویکرد او به موضوع با روش شوارتز تفاوت عمیق دارد و آن در لزوم. است

براي نمونه، در . هایی از فرآیند سناریونویسی است که البته تفاوت کمی نیستهاي صوري در بخش
جوي در گام نخست و جستریزي راهبردي پژوهی با برنامهروش گوده نیز تشخیص دقیق موضوع آینده

وجوي منتها براي جست. هاي دوم و سوم ضروري استدر گام) عوامل و نیروهاي شوارتز(متغیرها موثر 
گروه سناریوسازي (پژوهی متغیرها یا عوامل و اثر یکی بر دیگري، گوده عالوه بر تشکیل آتلیه آینده

تحلیل ساختاري را هم ) صوري(امر، روش  اندرکاران و کارشناسانو رایزنی گسترده با دست) شوارتز
هاي ممکن و محتمل، که همانند محورهاي وجوي سناریوها یا آیندهیا در جست. توصیه کرده است

شناسی را هم اند، تحلیل موسوم به ریختهاي گوناگون متغیرها، تشکیل شدهتحلیل شوارتز، از ترکیب
و )براي مثال احتمال افزایش قیمت نفت(ویدادهاي منفرد براي برآورد احتمال وقوع ر. سودمند یافته است

براي مثال افزایش قیمت نفت در صورت شدت یافتن تنش در خاورمیانه یا رونق و (در ارتباط با یکدیگر 
استفاده از روش دلفی و به ویژه ماتریس اثرهاي متقاطع را اگر نه ضروري، ) رکود در کشورهاي صنعتی

ا این حال گوده نیز متعتقد است که باید شمار سناریوها به حداقل ممکن کاهش ب. دانددست کم مفید می
گذاري معنادار شوند و تحلیل سناریوهاي محتمل مانع از توجه به سناریوهاي یابد و سناریوها نام

تحلیل راهبردهاي بازیکنان . معروف هستند 1غیرمحتمل نشود، که در ادبیات فرانسه به سناریوهاي متضاد
-ها و نسبت قواي هر یک در تحلیل گوده پررنگاصلی نظام، اتفاق و اختالف منافع آن) اندرکارانتدس(

هاي نادرستی هاي صرفاً کیفی به برداشتدهد که گاهی تحلیلافزون بر این، گوده هشدار می. تر است
هاي ه او از روشهایی کبا این حال، در بسیاري از کاربردهاي عمکلی حتی خود او، تحلیل. انجامدمی

ي  روش ناریو نویسی گوده سه مرحله. شوندآمریکایی و اروپایی اقتباس کرده است، به کار گرفته نمی
ها  ي ناامنی هاي ممکن و در نتیجه، کاهش دامنه ساختن پایه، شمارش آینده: اند از اساسی دارد که عبارت

 .و سرانجام ساختن سناریو
 
  
 

                                                        
١. Contrasted 
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  شناسی پژوهشروش -4

بر اساس هدف کاربردي است و بر اساس روش گردآوري، از نوع پیمایشی و بر مبناي این پژوهش 
هاي جدید  همچنین، از نظر ماهیت بر اساس روش. صورت توصیفی استماهیت داده از نوع کیفی و به

 در. هاي کمی و کیفی انجام شده است پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با استفاده از مدل علم آینده
 براي. شودمی پرداخته گیرياندازه ابزار یک تدوین به کیفی پژوهش طریق از معموالً هاي اکتشافیطرح
 پرداخته بررسی مورد پدیده اصلی هايجنبه تعیین به کیفی هايداده تحلیل و گردآوري با منظور این
هاي  داده. شودمی منظور هاداده گردآوري ابزار تدوین براي نظر مورد ابعاد عنوانبه هاجنبه این. شودمی

معیارهاي . بندي شده است آوري و سپس با روش دلفی رتبه این تحقیق از طریق مصاحبه با خبرگان جمع
انتخاب خبرگان عبارت بود از تسلط نظري، تجربه عملی، تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و 

در مرحله دوم با طراحی . ه استدسترسی، که در جدول زیرمشخصات خبرگان مورد رجوع بیان گردید
آوري و در تحلیل استفاده  هاي مربوط به ماتریس تأثیرات عوامل از همان خبرگان جمع پرسشنامه، داده

شوند و آثار مستقیم از نتیجه  در این تحلیل، دو نوع اثر مستقیم و غیرمستقیم از هم تفکیک می. شد
... و  4، 3، 2هاي  و آثار غیرمستقیم از طریق توانآید  تحلیل تأثیرات عوامل بر یکدیگر به دست می

توان روابط بین متغیرها را  مک و استخراج عوامل اصلی می هاي میک با تحلیل. شود عوامل محاسبه می
هاي  برخی عوامل کلیدي که با همدیگر ارتباط. نیز بررسی کرد و به تهیه سناریوهاي آینده پرداخت

این وضعیت با . آورند ارند، در کنار یکدیگر سناریوي خاصی را به وجود میکننده د کننده یا تضعیف تقویت
انجامد  گیري سناریوهاي جدید می هاي هر یک از عوامل کلیدي، به شکل تغییرات اندك در سایر ویژگی

در پژوهش ]. 26[ها به درجه تغییرات هر یک از عوامل اصلی در آینده بستیگی دارد  که میزان و تعداد آن
ر از روش تحلیل ساختاري براي استخراج عوامل کلیدي و از روش تحلیل  باالنس اثرات متقابل حاض

مک و ابزار تحلیل باالنس اثرات افزار میکابزار تحلیل ساختاري، نرم. براي سناریونویسی استفاده گردید
 .باشدافزار سناریوویزارد میمتقابل، نرم
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  خبرگان مرجع -3جدول 

تاریخ   سابقه  سمت  تحصیالت  کد  ردیف
  مصاحبه

مدت 
  مصاحبه

  )دقیقه(

1  I1  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي   دکتري
   120  14/11/1394   18  موسسه مطالعات بین المللی انرژي وزارت نفت

2  I2  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي   دکتري
  120  14/11/1394  15  موسسه مطالعات بین المللی انرژي وزارت نفت

3  I3  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي   دکتري
  90  17/11/1394  15  المللی انرژي وزارت نفتموسسه مطالعات بین

4  I4  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي   دکتري
  100  17/11/1394  10  موسسه مطالعات بین المللی انرژي وزارت نفت

5  I5  پژوهشکده اقتصاد انرژي کارشناس ارشد   دکتري
  90  17/11/1394  13  موسسه مطالعات بین المللی انرژي وزارت نفت

6  I6  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي   دکتري
  90  18/11/1394  10  موسسه مطالعات بین المللی انرژي وزارت نفت

7  I7  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي   دکتري
  120  18/11/1394  12  انرژي وزارت نفت موسسه مطالعات بین المللی

8  I8  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي   دکتري
  130  1/12/1394  23  موسسه مطالعات بین المللی انرژي وزارت نفت

9  I9  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي   دکتري
  200  3/12/1394  30  موسسه مطالعات بین المللی انرژي وزارت نفت

10  I10  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي   دکتري
  230  5/12/1394  30  موسسه مطالعات بین المللی انرژي وزارت نفت

11  I11  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي   دکتري
  100  25/12/1394  27  موسسه مطالعات بین المللی انرژي وزارت نفت
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  معرفی کالن روندهاي آینده مؤثر بر بهاي نفت خام  -5

براي . ریزي برپایه سناریوست ترین مراحل برنامه تعریف موضوع و شناخت عوامل کلیدي، یکی از مهم
اللملی پول، بانک جهانی هاي شوراي جهانی انرژي، صندوق بیناین منظور ابتدا به منظور آشنایی گزارش

روندهاي موثر بر انرژي مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و برخی از کالن المللیو موسسه مطالعات بین
نفر از کارشناسان ارشد در  11بهاي نفت خام شناسایی گردید و سپس طی یک مصاحبه که با مشارکت 

المللی انرژي صورت گرفت، روندها و رویدادهاي کلیدي مؤثر دیگري نیز شناسایی  مؤسسه مطالعات بین
هاي کشور  نفر از اساتید دانشگاه 42طی یک مطالعه تحلیل کیفی که با مشارکت  و سپس. شدند

نفت، دیپلماسی  مهندسین گاز، و نفت قراردادهاي مدیریت انرژي، اقتصاد گاز، و نفت اقتصاد متخصصان(
هاي ذکر شده در خصوص رویدادها و روندهاي مؤثر، در  نظر از مجموع گزاره و کارشناسان صاحب) انرژي

هاي  سیاست) 2هاي اقتصاد کالن؛  پذیري ها و آسیب ریسک)1: هاي عامل را در حوزه 68رحله نخست، م
انداز انرژي و فناوري  چشم)4اي و  ژئوپلیتیک انرژي و موضوعات منطقه)3انرژي و محیط کسب و کار؛ 

و عوامل  سپس در دلفی مرحله اول و مرحله دوم، عوامل مشابه را با هم ترکیب. بندي کردند دسته
عامل به عنوان عوامل اولیه و روندهاي مؤثر شناسایی شدند و  40غیرمؤثر را نیز حذف کردند و در نهایت 

  .بندي گردید دسته) 3(در جدول 
  روندهالیست نهایی کالن -3جدول

  هاي اقتصاد کالنپذیري ها و آسیب ریسک - 1
و  عدم قطعیت چارچوب آب

  هوایی جهانی
مذاکرات مربوط به تعیین چارچوب براي تغییرات آب و هوایی جهان عدم قطعیت در نتیجه 

اي باشد یا جهانی؟ اکسید کربن باید منطقههزینه انتشار گاز دي/و این مسئله که آیا قیمت
  هاي آن در چیست؟ تفاوت

رخدادهاي (سازها شگفتی
  )اثرگذار

  زیکرخدادهایی نظیر فاجعه فوکوشیما و یا بحران نشت نفت در خلیج مک

  حاشیه سود و امنیت اقتصادي  اثرات کنونی رکود اقتصادي نظیر تاثیر بر رشد اقتصادي،  رکود اقتصادي 
هاي داراي  دشواري تجیمع سرمایه و انتقال آن به توسعه زیرساخت هاي انرژي در محیط  هاي بازار سرمایه محدودیت

  ریسک فناوري، بازاري و سیاسی باال
  قیمت باال، ریسک تورمی و نوسانی آن  آن قیمت کاالها و نوسانات

وضعیت عرضه و تقاضاي 
  جهانی نفت خام

اي از حیث  هاي منطقه ها و تفاوت نوسان باالي قیمت و تحرك نسبی قیمتی بین تکنولوژي
  .کار و رقابت تأثیرگذار هستند و هاي کسب که بر مدل) نگرانی مربوط به امنیت تقاضا(قیمت 

گذاري در بخش انرژي  ها و سرمایه نرخ ارز و ریسک کاهش آن که تاثیر منفی بر فعالیت  عدم قطعیت حوزه ارز
  دارد

پیوند انرژي و آب بیانگر ارتباط بین زنجیره عرضه انرژي با ریسک هاي مربوط به تغییرات   غذا - آب-پیوند انرژي
  ]20[در دسترسی به آب 

هاي مرتبط با انرژي که هاي فنی باتجربه و یا دیگر مهارت نیرويریسک جانشینی و کمبود   متخصص کار نیروي کمبود
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  .براي توسعه و گسترش زیرساخت هاي انرژي تاثیرگذاري منفی دارد

درصد آنها در مناطق روستایی 87میلیارد نفر هنوز فاقد دسترسی به الکتریسته بوده که 2/1  فقر انرژي
دولتی   تمرکز سیاستهاي و د سازوکارهاي مالیجدید،ایجا کارآفرینی قرار دارند، موضوع مدلهاي

  .حل بر ارائه راه
باالبودن و یا افزایش قیمت انرژي بر بودجه خانوار سنگینی کرده و نگرانی اجتماعی در   عدم دسترسی مردم به نفت

  .دهد مورد فقر سوختی را افزایش می
هاي بزرگ و شدید  ریسک

  آب و هوایی
  )طوفان، سیل مانند( شدید هوایی و آب حوادث شدت و تعداد افزایش

  .پذیري آنانعطاف و ها زیرساخت طراحی و انرژي هاي سیستم بر تأثیر و
  افزایش دلیل به انرژي هاي سیستم سایبري پذیري آسیب افزایش  تهدیدات سایبري

  ...)نظیر هک شدن و( ها اتصاالت و ارتباطات متقابل سیستم
 توان روند تحریف
  پذیري رقابت

  پذیري رقابت تحریف و موثر هاي سیاست توسعه سرعت کردن کم

  :بازارهاي نفت و هازیرساخت، سیستم انرژي بر گذار تأثیر فیزیکی خطرات  تروریسم با بوي نفت
 روابط این. دارد طوالنی اي سابقه نفت جهانی صنعت و تروریستی هاي سازمان بین رابطه[

 :از عبارتند
؛ نفتی تاسیسات به تروریستی حمالت)2نفتی؛  کارکنان از باجگیري براي رباییآدم)1
  ]تروریسم از دولتی حمایت)3

  کار و کسب هاي انرژي و محیط سیاست - 2
 بندي بر کاال تعرفه، فناوري انتقال طریق از مثال عنوان به( سبز رشد کردن فعال یا محدود  هاي تجاري محدودیت

  )....مرزي و  مالیات تنظیم، سبز خدمات و
 زیرساخت توسعه طریق از، منابع انرژي ناکارآمد تخصیص و نابرابر توزیع بر غلبه توانایی  اي ارتباطات متقابل منطقه

 )اي لوله منطقه خطوط ها و دهنده اتصال مثال عنوان به( اي منطقه و نهادهاي انرژي هاي
]21[  

طرح بازار نوآورانه و 
  هاي آن سیاست

سازي و پشتیبانی بازارهاي  ه هاي ذخیر تامین ظرفیت هاي طراحی بازار جدید و سیاست
هاي جدید و کاهش مقررات پراکنده که منجر به  الکتریسته با افزایش متناوب سهم انرژي

  .هاي غیرموثر می شود حل ارائه راه
 لیما تامین دشواري، شوند اجتماعی هدایت می هاي فعالیت افزایش توسط که هاي سیستم  هاي غیرمتمرکز سیستم

  جدید هاي آوريفن هاي فرصت و جمعیت تراکم بزرگ، افزایش هاي پروژه
  اي ژئوپلیتیک انرژي و موضوعات منطقه - 3

  جهانی حکمرانی آوري و فن نفوذ، انرژي جهانی تقاضاي مرکز عنوان به نقش فزاینده  رشد چین و هند
رسیدن  به فعلیت

  هاي برزیل پتانسیل
 پیشران یک عنوان به آن هاي بالقوهبه پتانسیل بخشیدن تحقق منظور به اصالحات اهمیت

  براي
  اي انرژي منطقه سازيیکپارچه

 با انطباق آن کشور توانایی .جهانی و منطقهاي گاز بازارهاي کریمه در وضعیت پیامدهاي  دیپلماسی انرژي روسیه
  .طبیعی گاز بخش در خود اهمیت حفظ زمینه توسعه منابع شیل
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انسجام اتحادیه همبستگی و 

  اروپایی
 طراحی مهم زمینه عناصر در خصوص به، مشترك انرژي سیاست یک به همگرایی پتانسیل

  ).سازي هاي ایجاد ظرفیت و ذخیره ، مشوقETS مثال عنوان به(مشترك  بازار
شکنندگی خاورمیانه و شمال 

  آفریقا
  اشتغال، سیاسی هاي عرصه در تحوالت و تغییرات موفق مدیریت توانایی

، ايهسته، تجدیدپذیر هاي انرژي، گاز مثال مصرف داخلی عنوان به( انرژي و) جوانان(
  فسیلی هايسوخت

  ).انرژي کارایی و ها یارانه
هاي انرژي ایاالت  سیاست
  متحده 

  تحوالت بازار، انرژي جهانی تجارت هاي ایاالت متحده که بر ها و سیاست نوآوري
  ].22[تاثیرگذار است مربوطه نهادهاي و) نفت، سنگ زغال، گاز(

  وريآانداز انرژي و فن چشم - 4
  محقق کردن کارایی انرژي شهري در مقیاس بزرگ  شهرهاي پایدار

  هاي آن هاي اجرا و دسترسی به پتانسیل غلبه بر محدودیت  کارایی انرژي
آینده نامطمئن آن به سنگ در مقابل ارزانی زغال(سنگ در انرژي جهان آینده نقش زغال  زغالسنگ

  )دلیل آالیندگی
  جهانی شدن تولید تجاري منابع نامتعارف نفت و گاز  فناوري تولید منابع نامتعارف

و ذخیره کرین  کنترل
)CCS(  

طرح   سازي کرین، پتانسیل ها در مورد دستیابی به مقیاس کنترل و ذخیره غلیه بر محدودیت
  هاي عمومی ها و دغدغه ها و نگرشبه هزینهها با توجه نوآورانه براي اجراي پروژه

  یابی به آن در مقیاس بزرگحفظ گرایش به دست  پذیر هاي تجدید انرژي
  هاي بالقوه آن هاي محقق کردن پتانسیل غلیه بر محدودیت  هاي زیستی سوخت

  تقاضا سمت مدیریت براي نوآورانه کار و کسب مدل  شبکه هوشمند
 و الکتریکی جمله خودروهاي از سوختی جدید منابع و هامدل، نوآورانه نقل و حمل مفاهیم  خودروهاي برقی

  طبیعی گاز
یک  عنوان به سازيفعالیت ذخیره و گاز به آوري تبدیل برقفن، باتري اندازه و قیمت  سازي الکتریسته ذخیره

  .تجدیدپذیر هايانرژي بیشتر ادغام براي توانمندساز
اي و توانایی تنظیم الزامات حکمرانی جدید و با ایمنی بیشتر در این زمینه  هستهآینده انرژي   اي انرژي هسته

  تر هزینه و کم
هاي  ویژه از طریق فعالیتبه(هاي بالقوه آن  هاي محقق کردن پتانسیل غلیه بر محدودیت  ابی برق

  )اجتماعی
سوخت هاي فسیلی 

  نامتعارف
 گاز و تغییر پویایی بازار نفت، ها نامتعارف سایر و نفت شیل، شیل بالقوه گاز توان تحقق
  جهانی

LNG جی ان جی و کمک به ایجاد بازار جهانی ال ان اي الهاي منطقه پتانسیل یکی شدن قیمت  
  یافتنی رشد دست انداز روبه توسعه چشم  اقتصاد هیدروژن

  هاي پژوهش یافته: مأخذ
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  ها تجزیه و تحلیل داده -6

مک پنج عامل به عنوان عوامل کلیدي در  افزار میک با استفاده از روش تحلیل ساختاري و با کمک نرم
این عوامل در صحنه پیش روي در ). 2و شکل  1شکل (موضوع آینده بهاي نفت خام شناخته شدند 

نفت هاي احتمالی براي آینده پیش روي بهاي  هاي مختلفی قابل تصور هستند که این وضعیت وضعیت
به همین دلیل تحلیل دقیق شرایط پیش رو و تعریف . ریزي بسیار بااهمیت هستند خام از نظر برنامه

جهت دقت کار در این مرحله از کارشناسان . هاي احتمالی الزمه اصلی تدوین سناریوها است وضعیت
. ریف گردیدعامل تع 6وضعیت محتمل براي  24ها  بندي آن متخصص نظرخواهی شده و نهایتاً با جمع

ها وجود طیفی  هاي محتمل براي هر عامل متفاوت از سایر عوامل بود و تنها ویژگی مشترك آن وضعیت
وضعیت متناسب با شرایط عامل  3و  4، 5هاي نامطلوب تا مطلوب است که بعضاً این طیف به  از وضعیت

 . کلیدي تفکیک شده است
  

  
 

  تأثیرپذیري–ها در محور تأثیرگذاري  نقشه پراکندگی متغیرها و جایگاه آن 1 -شکل
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  )تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوي(نقشه روابط مستقیم بین متغیرها   - 2  شکل

  
  هاي احتمالی آن در آینده بهاي نفت خام عوامل کلیدي و وضعیت -4جدول 

نام 
اختصاري 

  عامل

عوامل 
کلیدي مؤثر 
بر بهاي 

  خامنفت 
زیرمجموعه وضعیت  عالمت

  عالمت  ویژگی وضعیت  هر عامل

A  هاي  سیاست
  آمریکا

A
m

er
ic

an
 P

ol
ic

y
 

A1 

 آمریکا
 صادرکننده

نفت  خالص
خام 

  )بینانه خوش(

در شرایطی که قیمت نفت در 
سطح باالیی قرار گیرد و همچنین 
تکنولوژي پیشرفت مطلوبی داشته 
باشد، رشد مثبت تولید نفت آمریکا 

یابد  ادامه می 2017 از سال
به حدود  2040که در سال  طوري به

میلیون بشکه در روز خواهد  17
  .رسید

Completely 
exporter 
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A2  

 آمریکا
 واردکننده

 نسبتاً خالص
  نفت خام

  )بینانه واقع(

 2017 سال از آمریکا نفت تولید
 دهه هاي میانه تا و یابد می افزایش
 بشکه میلیون 10 از بیش به 2020

 پس آن از اما رسید، خواهد روز در
 نخواهد چندانی تغییر تولید میزان
 10 سطح در 2040 سال تا و داشت

 خواهد باقی روز در بشکه میلیون
  .ماند

Relatively  
Importer  

A3  

 آمریکا
 واردکننده

 کامالً خالص
  نفت خام

  )بدبینانه(

 در یعنی بدبینانه سناریوي در
 سطح و نفت پایین هاي قیمت
 تکنولوژي و گاز و نفت ذخایر پایین

 مالیمی شیب با آمریکا تولیدات
 2040 سال تا اما یابد می کاهش

 در بشکه میلیون 7 باالي همچنان
  .بود خواهد روز

Completely 
Importer  

B  
دیپلماسی 

انرژي 
R  روسیه

us
si

an
 

B1 
رشد تولید 

  نفت خام

رشد تولید نفت خام در نتیجه 
تولیدکننده نفت  تعامل با کشورهاي

کننده نفت  خام و کشورهاي مصرف
  همانند کشورهاي اتحادیه اروپا

Growth  

B2   ثبات تولید
  نفت خام

ثبات میزان تولید نفت در نزدیکی 
  Fixed  2018الی  2016هاي  سطوح سال

B3   کاهش تولید
  نفت خام

افت تولید نفت خام در نتیجه تنش 
آمریکا، با کشورهاي اتحادیه اروپا، 

  ...اوکراین و 
Decrease  

C   رشد چین و
  هند

G
ro

w
 C

hi
na

 a
nd

  I
nd

ia
 

C1 
رشد باالي 

10٪  

محور،  وري باال، جامعه دانش بهره
گرا، تولیدات صنعتی  مدیریت توسعه

المللی با  رقابتی در بازارهاي بین
هاي باال، بهشت  فناوري
گذاري و توسعه گردشگري  سرمایه

  المللی بین

Up 10%  

C2   رشد بین
5٪ -10٪  

وري و روند روبه رشد  بهبود بهره
گرا،  بنیانی، مدیریت توسعه دانش

تولیدات صنعتی رقابتی و مناسب، 
گذاري خوب و روند توسعه  سرمایه

  تدریجی صنعت گردشگري

5-10%  

C3   رشد بین
3٪ -5٪  

کار و ضعیف،  هاي محافظه مدیریت
هاي تجارت  انفعال در فرصت

تولیدات صنعتی الملل،  بین
  گذار غیررقابتی، تردید سرمایه

3-5%  

C4   رشد بین
  ٪3-صفر

وري پایین، مدیریت بسیار  بهره
هاي  ضعیف، عدم استفاده از فرصت

گذاري، تولیدات صنعتی با  سرمایه
0-3%  
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کیفیت پایین، عدم تمایل به 

  گذاري سرمایه

C5  رشد منفی  

انزواي کامل اقتصادي در عرصه 
کاهش مداوم کیفیت تولید فراملی، 

به دلیل سطح فناوري پایین، 
مدیریت ناکارآمد، فرار 

  گذاران داخلی و خارجی سرمایه

Lower than 
0%  

D  

شکنندگی 
خاورمیانه و 

شمال 
M  افریقا

id
dl

e 
Ea

st
 

D1 
پیش به 

سوي 
  بهروزي

روابط کشورهاي منطقه و در  بهبود
اي و  منطقه همکاري توسعه نتیجه
 وري بهره افزایش جهت در تالش
 مصرف سرعت کاهش و انرژي
منطقه  کشورهاي در داخلی

  خاورمیانه

Goodness  

D2 استبداد نوین  

 استبداد از جدیدي نوع گیري شکل
 حدودي تا که است محتمل بسیار

 و هرج و نظمی بی رشد به واکنش
 حال در. است دیگر مناطق در مرج

 در استبداد این از اي گونه حاضر
 که جایی است؛ آمده بوجود مصر

 جامعه متوسط طبقۀ رسد می نظر به
 منظور به حاضر حال در حداقل

 از را خود حمایت ثبات، به دستیابی
 دریغ دموکراتیک هاي آزادي
  .اند -داشته

New 
Tyranny  

D3 گرایی فرقه  

 به اخیر اي فرقه هاي تنش تشدید
 جنگ یک احتمال عراق، در ویژه
 را سنی و شیعه بین عیار تمام

 به تواند می که آورد خواهد بوجود
 شود؛ منجر خاورمیانه نابودي
 اروپاي در که آنچه مانند درست

. داد رخ اول جهانی جنگ از پس
 جنگ عواقب ترین وخیم از یکی

 ها خشونت به که است این داخلی
 صاحب گفته به. زند می دامن

 از برخی  آتش فرونشستن نظران،
 نه تا شش گاهی ها ناآرامی اینگونه

 این .انجامد می طول به سال
 تبدیل را خاورمیانه تواند می مسئله

 کشورهاي از اي مجموعه به
 داراي کشورهاي یا و چندقومیتی

 در. کند درهم آمیخته هاي فرقه
 سناریو، این در جدید -خاورمیانه

Sectarianis
m  
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 مناطق از اي مجموعه کشورها

 پیوسته که بود خواهند خودمختار
 کشمکش حال در یکدیگر با

  .هستند

E  

همبستگی 
و انسجام 

اتحادیه 
  اروپا

Eu
ro

pe
 

E1 
اروپاي 
  ابرقدرت

رشد اقتصادي اروپا و سهم باالي 
یک (هاي مالی جهانی  آن از دارایی

  متوسط طبقه مصرف و میزان) سوم
Superpowe
r Europe  

E2 
فضاي جذاب 

  بازار

جذابیت بازار اروپا براي 
 مجموعه گذاران با سرمایه

 مرکزي بانک اقتصادي محرکهاي
 وضعیت رساندن ثبات به براي اروپا

  آن بهبود و اقتصادي

Attractive 
market  

E3 شیوه مونه  

 و پدر نام از که »مونه روش«
 مونه یعنی اروپا اتحادیه بنیانگذار
 تقویت روند به است، شده اقتباس

 ادغام طریق از سیاسی واحدهاي
 بر مونه. کند می تاکید اقتصادي

 در اقتصادي ادغام که بود باور این
 سرتاسر در خاص هاي بخش

 سایر به تواند می اروپائی مرزهاي
 Spill( »ریز سر« نیز ها بخش

Over (اقتصادي ادغام و شود 
 وابسته مناطق در را تر گسترده
 در وي دید از که امري کند، تقویت
 و سیاسی ادغامی به تواند می نهایت
 ملی فوق نهاد یک ایجاد

)Supranational (تسریع براي 
  .  بیانجامد مذکور روند

Monet style  

E4 
اروپا با هسته 
  مرکزي بسته

 که است نظر این این نوع نگاه بر
 منافع اساس بر دولتها فعالیت

 نیرویی کشورشان ملی اقتصادي
 جهت در مانعی و برجسته و مسلط
. است ادغام روند به بخشی شکل

 »دولتی درون« ایده به معتقدان
 مورد در را خود احتیاط هم هنوز

 ملی فوق هاي سازمان توسعه
 و اند کرده حفظ اروپا اتحادیه
 ملی حقوق به تجاوز را آن تحقق
 حکمرانی ناقض و دولتها

  .کنند می قلمداد دموکراتیک

Europe 
closed to 
the core  

E5 اتحادیه اروپا در نتیجه فروپاشی   تایتانیک
  Titanic تامین در واحد اروپاي ناکامی
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 شهروندان عمومی هاي خواسته
  اروپایی

F 

وضعیت 
عرضه و 

تقاضاي 
جهانی نفت 

  خام

O
il 

Pr
ic

e
 

F1 
مازاد تقاضاي 

  بیش از حد
مازاد تقاضاي بیش از حد نفت خام 
به علت رشد اقتصادي کشورهاي 

  صنعتی
Excessive 
demand  

F2 
مازاد تقاضاي 

  مازاد تقاضاي نسبی نفت خام  نسبی
Relative 
Demand 
Surplus  

F3 
مازاد عرضه 
نسبی نفت 

  خام
مازاد عرضه نسبی نفت خام و 

  کاهش رشد اقتصادي کشورها
Relative 
supply 
surplus  

F4 
مازاد عرضه 
  زیاد نفت خام

 مازاد عرضه زیاد نفت خام و بحران
 اقتصادي رشد کاهش اقتصادي،

 کاهش و یوان ارزش و چین
 بزرگ کننده مصرف این تقاضاي

  انرژي

Much 
supply 
Surplus  

F5 
مازاد عرضه 

  بیش از حد
مازاد عرضه بیش از حد نفت خام 

و کاهش ) عرضه انرژي نامتعارف(
  رشد اقتصادي 

Excessive 
Supply 
Surplus  

  هاي محقق یافته: مأخذ
  

 19هاي احتمالی آینده پیش روي نفت خام مجموعاً  بر اساس وضعیتبا توجه به مباحث گذشته و 
ها طیفی از شرایط مطلوب تا  عامل کلیدي طراحی گردید که این وضعیت 5وضعیت مختلف براي 
هاي هر عامل متناسب با میزان پیچیدگی شرایط آن عامل  شدند و تعداد وضعیت نامطلوب را شامل می

  .ستحالت متغیر بوده ا 5تا  3بین 
مجدداً همانند مرحله قبل در تعیین عوامل کلیدي،  24×24ها و تهیه ماتریس متقاطع  با طراحی وضعیت 

طوري که در بخش  همان. پرسشنامه مفصلی را راهنماي کار تهیه و در اختیار متخصصان قرار گرفت
 24هاي  عیتاگر هر یک از وض«روش تحقیق نیز به تفصیل بیان شد متخصصین با طرح این سؤال که 

به تکمیل پرسشنامه » ها خواهد داشت؟ گانه اتفاق بیفتد چه تأثیري بر وقوع و یا عدم وقوع سایر وضعیت
میزان  -3تا  3ساز اقدام کردند و با درج ارقامی بین  تأثیر و محدودیت بر اساس سه ویژگی توانمندساز، بی

ها که توسط متخصصین  آوري داده با جمع. ها را بر سیستم مشخص کردند تأثیرگذاري هر کدام از وضعیت
). 5جدول (افزار سناریوویزارد فراهم گردید  و خبرگان صنعت نفت صورت گرفت، امکان استفاده از نرم

با توجه به این که . افزار ضروري و حیاتی است براي به دست آوردن سناریوها کمک ارزشمند این نرم
 3375رود حداقل  باشد انتظار می عامل می 5وضعیت براي  24هدف ما تهیه سناریوهاي ممکن از ترکیب 

ها استخراج شود که شامل همه احتماالت ممکن در آینده پیش روي نفت  سناریوي ترکیبی از بین آن
ریزي ندارند و صرفاً استفاده  گذاري و برنامه خام است، البته این نتایج به هیج وجه امکان تحلیل، سیاست
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فزار سناریوویزارد با محاسبات پیچیده  و بسیار سنگین، امکان استخراج سناریوهاي با ا نرم. آماري دارند

احتمال قوي، سناریوهاي با احتمال ضعیف و سناریوهاي با احتمال سازگاري و انطباق باال را براي محقق 
گیگاهرتز ، 2ت ، پردازنده به قدر)24×24(با توجه به وسعت ماتریس و ابعاد آن به اندازه . آورد فراهم می

هاي وارد شده پرسشنامه تحلیل و تعداد سناریوهاي زیر را  سناریوي ترکیبی را بر اساس داده 3375
  :گزارش داد
  سناریو 11): سناریوهاي با سازگاري صفر(سناریوهاي قوي یا محتمل  
  سناریو 29): سناریوهاي باورکردنی=سناریوهاي با سازگاري یک(سناریوهاي با سازگاري باال  
  سناریو 39): سناریوهاي ممکن=سناریوهاي با سازگاري دو(سناریوهاي ضعیف  

ها سناریو به چند سناریو  افزار به کاهش ابعاد احتمالی وقوع سناریوها از میان میلیون ماهیت این نرم
احتمال وقوع سناریو با امتیاز بسیار باال و  11نتایج حاکی از این است که . محدود با احتمال وقوع باالست

که ماتریس سناریوهاي قوي یا محتمل . بیشتر در شرایط پیش روي بهاي آتی نفت خام قرار دارد
  :باشد به شرح جدول ذیل می) سناریوهاي با سازگاري صفر(

  
  ماتریس اثرات متقاطع حاصل از نظرات خبرگان -5 جدول
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  )صفر سازگاري با سناریوهاي( محتمل یا قوي سناریوهاي ماتریس  -6 جدول

Scen
ario 
No. 1 

Scenario 
No. 2 

Scenari
o No. 3 

Scen
ario 
No. 4 

Scenari
o No. 5 

Scenario 
No. 6 

Scenario 
No. 7 

Scenario 
No. 8 

Scen
ario 
No. 9 

Scen
ario 
No. 
10 

Scenario 
No. 11 

A. American Policy: 
-A1(Completely exporter) 

A. 
American 
Policy: 
-
A2(Relati
vely 
Importer) 

A. 
American 
Policy: 
-
A3(Comp
letely 
Importer) 

A. 
American 
Policy: 
-
A1(Compl
etely 
exporter) 

A. American 
Policy: 
-
A3(Complet
ely 
Importer) 

A. 
American 
Policy: 
-
A2(Relativ
ely 
Importer) 

B. Russian: 
-B1(Growth) 

B. Russian: 
-B2(Fixed) 

C. Grow China and India: 
-C2(5-10%) 

C. Grow China and 
India: 
-C1(Up 10%) 

C. Grow 
China and 
India: 
-C3(3-5%) 

C. 
Grow 
China 
and 
India: 
-
C1(U
p 10%) 

C. 
Grow 
China 
and 
India: 
-
C2(5-
10%) 

C. Grow 
China and 
India: 
-C3(3-5%) 

D. 
Midd
le 
East: 
-
D2(N
ew 
Tyra
nny) 

D. Middle 
East: 
-
D3(Sectar
ianism) 

D. 
Middle 
East: 
-
D1(Goo
dness) 

D. 
Midd
le 
East: 
-
D2(N
ew 
Tyra
nny) 

D. 
Middle 
East: 
-
D3(Sect
arianis
m) 

D. Middle East: 
-D1(Goodness) 

D. Middle 
East: 
-D2(New 
Tyranny) 

D. Middle 
East: 
-
D1(Goodnes
s) 

D. Middle 
East: 
-
D3(Sectari
anism) 

E. Eourope: 
-E2(Attractive 
market) 

E. 
Eourope
: 
-
D5(Tita
nic) 

E. Eourope: 
-E2(Attractive 
market) 

E. 
Eourope: 
-
D3(Monet 
style) 

E. 
Eourope: 
-
D4(Europ
e closed 
to the 
core) 

E. 
Eourope: 
-
E1(Superp
ower 
Europe) 

E. Eourope: 
-D4(Europe 
closed to the 
core) 

E. 
Eourope: 
-
E1(Superp
ower 
Europe) 

F. Supply&Demand: 
-F1(Excessive demand) 

F. Supply&Demand: 
-F2(Relative Demand) 

F. 
Supply&D
emand: 
-
F3(Relativ
e supply) 

F. 
Supply&De
mand: 
-F4(Much 
supply) 

F. 
Supply&D
emand: 
-
F5(Excessi
ve Supply) 

  هاي محقق یافته: مأخذ
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هاي  اي از حالت شود تا مجموعه هاي باالنس ساختاري محاسبه می تحلیل شبکه، شاخص با ادبیات نظري

  :ها بدین شرح است ترین این شاخص مهم. باورکردنی براي آینده یک سیستم آماده شود
امتیاز . جمع امتیاز تأثیر همه حاالت انتخاب شده براي یک سناریو است: 1شاخص امتیاز مجموع تأثیرات

  .اي عمومی براي باورکردنی بودن یک سناریو است تأثیرات سنجهمجموع 
گر از بیشینه  از تفریق تأثیر یک حالت انتخاب شده براي یک توصیف: گر شاخص ناسازگاري یک توصیف

به عبارت دیگر اگر با انتخاب حالتی جایگزین . آید گر به دست می امتیاز تأثیر باالنس اثرات آن توصیف
به عبارت دیگر . آید گر به دست می ر، از امتیاز بیشینه تأثیر باالنس اثرات آن توصیفبراي یک توصیف گ

تري به دست آید، نمره اثرات یک گر، نمره تأثیرات بزرگ اگر با انتخاب حالتی جایگزین براي یک توصیف
ري شاخص ناسازگا   .شود گر در یک سناریوي خاص ناسازگار تلقی می گر منفی و آن توصیف توصیف

گري که در یک سناریو بیشترین عدد ناسازگاري را داشته باشد، به عنوان  امتیاز تأثیر توصیف: یک سناریو
حداقل عدد ناسازگاري قابل قبول یک سناریو عدد صفر . شود ناسازگاري یک سناریو در نظر گرفته می

. از تأثیرات منفی ندارندگرهاي مربوط به یک سناریو، امتی است که بدین معناست که هیچ یک از توصیف
سناریوي محتمل به  11در ضمن مشخصات . شود به این دسته از سناریوها، سناریوهاي قوي گفته می

  :افزاري به شرح جدول ذیل است دست آمده بر اساس محاسبات نرم
  

  )افزار سناریوویزاردخروجی نرم(نمرات سازگاري و تأثیرات کل سناریوهاي محتمل   - 3شکل 

  
  

                                                        
١. Total Impact Score 
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  افزاري نرم محاسبات اساس بر آمده دست به محتمل سناریوي 11 مشخصات  -7 جدول

  نمره تأثیر کل  مقدار سازگاري  سناریو
  37  صفر  سناریوي اول
  35 صفر  سناریوي دوم
  32 صفر  سناریوي سوم

  37 صفر  سناریوي چهارم
  35 صفر  سناریوي پنجم
  28 صفر  سناریوي ششم
  23 صفر  سناریوي هفتم

  15 صفر  سناریوي هشتم
  15 صفر  سناریوي نهم
  14 صفر  سناریوي دهم

  34 صفر  سناریوي یازدهم
  هاي محقق یافته: مأخذ

  . گردد ها ارایه می در جدول ذیل وضعیت هریک از عوامل به تفکیک سناریوها و طیف
  ها کلیدي به تفکیک سناریوها و طیف) هاي عدم قطعیت(وضعیت هریک از عوامل   -8 جدول

  عوامل کلیدي      
  

  سناریوها
  

سیاست 
  آمریکا

دیپلماسی 
  انرژي روسیه

رشد چین 
  و هند

شکنندگی 
خاورمیانه و 

شمال 
  آفریقا

همبستگی و 
انسجام 
اتحادیه 

  اروپا

وضعیت 
عرضه و 

تقاضاي 
جهانی نفت 

  خام

  سناریوي اول
 صادرکننده

نفت  خالص
  خام

الی  5  رشد تولید 
فضاي جذاب   استبداد نوین  درصد10

  بازار
مازاد تقاضاي 

 بیش از حد

  سناریوي دوم
 صادرکننده

نفت  خالص
  خام

 رشد تولید 
الی  5

 درصد10
فضاي جذاب   گرایی فرقه

  بازار
مازاد تقاضاي 

 بیش از حد

  سناریوي سوم
 صادرکننده

نفت  خالص
  خام

 رشد تولید 
الی  5

 درصد10
  تایتانیک  بهروزي

مازاد تقاضاي 
 بیش از حد

  سناریوي چهارم
 صادرکننده

نفت  خالص
  خام

 رشد تولید 
الی  5

 درصد10
فضاي جذاب   استبداد نوین

  بازار
مازاد تقاضاي 

 نسبی

تقاضاي مازاد فضاي جذاب   گرایی فرقهالی  5 رشد تولید  صادرکننده  سناریوي پنجم
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نفت  خالص

  خام
 نسبی  بازار درصد10

  سناریوي ششم
واردکننده 

نسبی نفت 
  خام

 رشد تولید
 10باالي 

مازاد تقاضاي   شیوه مونه  بهروزي  درصد
 نسبی

  سناریوي هفتم
واردکننده 

خالص نفت 
  خام

 رشد تولید 
 10باالي 

اروپا با هسته   بهروزي  درصد
  مرکزي بسته

مازاد تقاضاي 
 نسبی

  سناریوي هشتم
 صادرکننده

نفت  خالص
  خام

 5الی  3  ثبات تولید 
اروپاي   استبداد نوین  درصد

  ابرقدرت
مازاد عرضه 

  نسبی

  سناریوي نهم
واردکننده 

خالص نفت 
 خام

 ثبات تولید
 10باالي 

اروپا با هسته   بهروزي  درصد
  مرکزي بسته

مازاد عرضه 
  زیاد

  سناریوي دهم
واردکننده 

خالص نفت 
 خام

 ثبات تولید 
 10تا  5

اروپا با هسته   بهروزي  درصد
  مرکزي بسته

مازاد عرضه 
  زیاد

  سناریوي یازدهم
واردکننده 

نسبی نفت 
  خام

 ثبات تولید 
 5الی  3

اروپاي   گرایی فرقه  درصد
  ابرقدرت

مازاد عرضه 
  بیش از حد

  هاي محقق یافته: مأخذ
  
  گزینش سناریوهاي منتخب -7

به عنوان سناریوهاي قوي گزارش و سناریوهاي با » صفر«در این پژوهش سناریوهاي با ناسازگاري  
به عنوان سناریوهاي » دو«به عنوان سناریوهاي باورکردنی و سناریوهاي با ناسازگاري » یک«ناسازگاري 

برخوردار  گر از سازگاري درونی در این سناریوها یک یا دو توصیف. گزارش شده است) ضعیف(ممکن
این سناریوها با هدف نشان دادن گشودگی سناریوهاي . رسد نیست، اما هنوز باورکردنی به نظر می

  . ها باید با حتیاط عمل کرد اند، اما در تفسیر و استفاده از آن باورکردنی و ممکن آینده گزارش شده
  
  توسعه سناریوهاي منتخب -8

، حال نوبت به توسعه این )ناریوهاي قوي یا محتملس(با گزینش یازده سناریوي با ناسازگاري صفر 
  :پذیرد رسد که در سه سطح انجام می سناریوها می
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افزاري براي مشخص شدن  برخالف مرحله انجام محاسبات نرم: گذاري سناریوها نام: سطح اول

هاي ثابت و مشخص خود را دارد،  سازگاري سناریوها که یک فرآیند کمی است و قواعد و فرمول
گزینش نام براي هر سناریو بخشی . اي کامالً کیفی و تفسیري است گذاري براي سناریوها مرحله امن

توانند به شناخت تفکیکی سناریوها و برقراري ارتباط  ها می اجباري از سناریوسازي نیست، امام نام
و قاعده ثابتی  طور که گفته شده انتخاب نام براي سناریو فرمول همان. ها کمک کنند تر با آن مناسب

در این پژوهش انتخاب نام گاهی بر اساس . ندارند و بر اساس نظرات کیفی کارشناسان انجام شده است
گانه هر سناریو انجام شده و گاه بر اساس وضعیت چند عنصر در کنارهم  یکی از عناصر پراهمیت پنج

  . نامی براي سناریو برگزیده شده است
شود که  ابعاد سناریوها زمانی کامالً مشخص می: در هر سناریوتحلیل وضعیت مسائل : سطح دوم

هاي الزم انجام شده و  درباره وضعیت سایر متغیرها، مسائل و روندها در صورت تحقق هر سناریو، تحلیل
بدین منظور در یک پروژه سناریوسازي جامع الزم است . در صورت امکان تدابیر مناسب اتخاذ شود

  . ل اصلی در صورت تحقق هر سناریو تحلیل و ارائه شودوضعیت متغیرها و مسائ
در سناریوسازي به روش تحلیل باالنس اثرات متقابل از آنجا : تشکیل خانواده سناریوها: سطح سوم

شود، در صورت وجود چند متغیر اولیه در نهایت با تعداد  شناسی استفاده می که از مبناي تحلیل ریخت
مورد از سناریوهاي  11سناریو داریم که تعداد  3375در اینجا نیز تعداد  .شویم قابل توجهی سناریو می

در میان سناریوها، موارد نزدیک به هم وجود دارند که . قوي یا محتمل براي معرفی انتخاب شدند
گزینش . توانند از نظر مفهومی خانواده سناریوها را تشکیل دهند ها تنها یک عنصر است و می اختالف آن

با . اي کیفی و مبتنی بر نظر کارشناسان است ند سناریو، تحت عنوان یک خانواده نیز مسألهدو یا چ
سناریوي محتمل توسط کارشناسان، بر اساس عامل کلیدي بهاي نفت خام شش خانواده  11بررسی 

  :سناریو تشکیل گردید که در جدول زیر بیان گردیده است
  خانواده سناریوها -9جدول 

  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  سناریوهاخانواده 

سناریوهاي محتمل 
متعلق به خانواده 

  سناریوها
  11  10و  9  8  7و  6، 5، 4  3و  2، 1

  وجوه اشتراك
هاي  یافته: مأخذ(

  )محقق

وضعیت عرضه و 
تقاضاي جهانی 

مازاد : نفت خام
  تقاضاي بیش از حد

وضعیت عرضه و 
تقاضاي جهانی نفت 

مازاد تقاضاي : خام
  نسبی

-  

وضعیت 
عرضه و 

تقاضاي 
جهانی نفت 

مازاد : خام

-  
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  عرضه زیاد

: سیاست آمریکا
صادرکننده خالص 

  نفت
دیپلماسی انرژي 

اروپا با هسته   -  رشد تولید: روسیه
  -  مرکزي بسته

دیپلماسی انرژي 
: خاورمیانه  -  -  رشد تولید: روسیه

  -  بهروزي

: رشد چین و هند
  -  -  درصد 10تا  5بین 

دیپلماسی 
انرژي 
ثبات : روسیه
  تولید

-  

  -  -  
سیاست 

: آمریکا
واردکننده 

  خالص نفت

-  

 

  غنی کردن سناریوها -9

نینو،  گذاري و اعتبارسنجی توسط خبرگان چهارسناریو با عناوین، نهنگ آبی، طوفان ال پس از صحه
به جهت ارائه تصویري روشن از . گذاري گردید سرزمین الدورادو و افسانه سه برادر به صورت توصیفی نام

  : اند نتایج به دست آمده، سناریوهاي تدوین شده به صورت خالصه در زیر آمده
  چهار سناریوي نهایی -10ل جدو

  عنوان سناریو  سناریو
  عدم قطعیت

وضعیت عرضه و تقاضاي جهانی 
  نفت خام

تنش در 
  خاورمیانه

وضعیت اقتصادي 
  کشورهاي صنعتی

  رکود  شدید  مازاد تقاضاي نفت خام  نهنگ آبی  اول
دوم

    
  رکود  شدید  مازاد عرضه نفت خام  نینو طوفان ال

  رونق  کاهش  مازاد تقاضاي نفت خام   سرزمین الدورادو  سوم
  رونق  کاهش  مازاد عرضه نفت خام  افسانه سه برادر  چهارم

  
اي به تصویر کشیده شده است که در آن تقاضا براي نفت خام  در این سناریو آینده: نهنگ آبی-9-1
شدیدي روبرو بوده هاي بسیار  همچنین، در این آینده، خاورمیانه با تنش. گیري باال رفته است طور چشمبه
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در ضمن یکی . هاي رودررو ایران و عربستان اشاره نمود توان به درگیري هاي می که از جمله این تنش

 نگاهی. باشد می) از جمله چین و هند(هاي این سناریو رکود اقتصادي در کشورهاي صنعتی دیگر از مولفه
 و سیاسی هاي بحران به نسبت ستهنتوان گاه هیچ که دهد می نشان سیاه طالي ساله 45 تاریخ به

 از چندان تواند نمی نفت قیمت شدید رشد از برآوردها نیز حاضر حال در بنابراین. باشد تفاوت بی اي منطقه
 کاهش از نگرانی دهد، رخ کننده مصرف کشورهاي در  بحران که زمانی واقع در. باشد دور به واقعیت
 افتد، اتفاق نفت تولیدکننده کشورهاي در بحران هرگاه و دهد می هل پایین سمت به را ها قیمت تقاضا
 عامل خود و گذاشته فراتر را پا حتی گاهی نفت. گذارد می رشد به رو عرضه کمبود ترس از نفت قیمت
 دالر 100 از بیش به نفت رسیدن عوامل  ترین مهم از یکی .است بوده نظامی هاي تقابل و درگیري وقوع

 از. دارد قرار ها ریسک این همه مرکز در عربستان که است ژئوپلیتیک هاي درگیري از نگرانی بشکه بر
 نمود کشور این مقامات اخیر هاي دستگیري و ها عزل در که عربستان داخلی اختالفات افزایش سویی
 سوي از و شده سعود آل حکومت سقوط و کشور این در قدرت ساختار فروپاشی از نگرانی موجب یافته،
 به را خاورمیانه در دیگري جنگ شروع از نگرانی ایران، به نسبت عربستان ادعاهاي  و تهدیدها دیگر
 ایران به سعودي مقامات سوي از عربستان خاك به یمن هاي حوثی موشکی حمله. است داشته دنبال
 عوامل این دو هر. است یافته افزایش کشور دو بین درگیري افزایش احتمال رو این از و شده داده نسبت

 تحوالت به نتوانسته گاه هیچ نفت که داده نشان بارها تاریخ چراکه است؛ بوده اثرگذر نفت بهاي بر
 جهانی بازارهاي در نفت تقاضاي یا عرضه کاهش به که تحوالتی خصوص به. باشد تفاوت بی سیاسی
 انرژي تقاضاي همچنین و اقتصادي رشد براي کلیدي عامل یک جمعیتی هاي ویژگیهمجنین  .بینجامد

 مذکور عامل زیرا است، مهم خیلی جمعیتی، سنی ساختار در جمعیت کل به نسبت جمعیتی تغییرات. است
 2017 سال در نفر میلیارد 9/6 از دنیا جمعیت. دارد مهمی بسیار سهم فعال و کار نیروي جمعیت میزان در
 توسعه حال در کشورهاي به متعلق عمدتاً افزایش این. رسید خواهد 2035 سال در نفر میلیارد 6/8 به

 سر پشت با هند کشور ،2020 سال تا. دهند می اختصاص خود به را افزایش این از درصد 94 که است
 خواهد رخ جمعیت نسبی ساختار در تغییر یک و بود خواهد دنیا کشور ترین پرجمعیت چین، کشور گذاشتن

 در اکنون هم اما کرد، می رشد دنیا مناطق تمامی در یکنواخت بطور کار نیروي گذشته در که حالی در داد؛
 اقتصادي رشد براي پتانسیل یک مهم تغییر این. است کاهش به رو کار نیروي این کشورها از بسیاري

 در متضاد روند این. رود می کاهش به رو سال سه طی مثال براي چین، فعال جمعیت. شود می محسوب
 جمعیت مداوم افزایش باعث ولد و زاد باالي رشد نرخ هند، در. است هند برخالف چین جمعیتی ویژگی

 رشد نرخ فرض است درصد 3,4 ساالنه مدت دراز در اقتصادي رشد نرخ متوسط. شود می آن فعال
 نظر در با مفروضات این همچنین. است جمعیتی روندهاي و الگوها با مطابق مدت دراز در اقتصادي

 الی 2012 هاي سال دوره طی. یابد می افزایش کمی ساالنه که است وري بهره پایین هاي نرخ گرفتن
 چین اقتصاد 2035 سال تا. بود خواهد درصد 4/3 ساالنه مدت دراز در اقتصادي رشد نرخ متوسط 2035
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 همچون کشورهایی نیز و OECD منطقه کل از تر بزرگ حتی و بود خواهد بزرگتر دیگري کشور هر از

 2035 سال تا داراست، را جهان GDP از درصد 5 فقط 2010 سال در که هندوستان،. اروپا کل و آمریکا
 و آسیا منطقه کشورهاي کل از بزرگتر اقتصادش و رسید خواهد درصد 11 به آن داخلی ناخالص تولید

 رشد تر سریع چین از هند، سال 10 طی که شود می بینی پیش. شد خواهد) OECD عضو( اقیانوسیه
 کاهش به منجر روندها این که شود می مربوط آن جمعیتی روندهاي ویژگی به آن از بخشی که نماید
 سهم. شود می منجر بیشتر گذاري سرمایه به نهایتاً و گردیده انداز پس نرخ افزایش و وابستگی نرخ

 2035 سال تا درصد 43 به 2010 سال در درصد 26 از جهان اقتصادي هاي فعالیت در آسیایی کشورهاي
 خواهند مند بهره خود GDP باالي سرانه از OECD عضو کشورهاي وجود این با .خواهد یافت افزایش

 حال در جهان در گسترده طور به همچنان فقر متاسفانه ولی یافت، خواهد ادامه فقر با مبارزه اگرچه. شد
  .ماند خواهد باقی توسعه،

با مازاد عرضه بیش از حد عرضه مواجه خواهد شد و  در این سناریو، نفت خام: نینو طوفان ال-9-2
ها در منطقه خاورمیانه افزایش  و میزان تنش) دالر 30زیر (گیري پایین آمده قیمت نفت به طور چشم

 به توجه با. چشمگیري خواهد داشت و همچنین اقتصاد کشورهاي صنعتی با رکود مواجه خواهد شد
 بازار در نفت قیمت که دارد وجود احتمال این الملل بین سطح در انرژي حوزه در رو پیش بزرگ تحوالت

 افزایش همچنین و خورشید نور از برق تولید هزینه کاهش. کند سقوط بشکه هر در دالر 10 به جهانی
 فشار هوشمند هاي ساختمان و ارزان هیدروژن گسترش دیگر سوي از و الکتریکی خودروهاي فروش
 2025 سال تا نفت تقاضاي اگر حتی. یافت خواهد افزایش آینده هاي سال طی نفت قیمت بر نزولی

 تقاضا کاهش با بشکه هر در دالر 10 به تواند می انرژي حامل این قیمت بپیماید را افزایشی روندي
 به جهان پرتابش مناطق در 2025 سال از پیش تا خورشیدي برق مگاوات هر تولید هزینه. کند سقوط
 .شود تبدیل جهان در انرژي تولید منبع ترین ارزان کم به و یابد کاهش دالر 10 از کمتر

 پذیري رقابت خورشیدي برق سازي ذخیره هاي باتري تولید هزینه کاهش به توجه با دیگر سوي از
 بازار و یافته افزایش جهان در الکتریکی خودروهاي فروش که است معنا بدان این و کرده پیدا بیشتري

 کشورهاي از بسیاري تواند می دالر 30زیر  نفت بینی پیش .کشید خواهد چالش به را کنونی خودروهاي
 تحت را سعودي عربستان است ممکن همه از بیش که کند همراه فراوانی مصائب با را نفت تولیدکننده

 فروش براي آنها برنامه نفت، قیمت کاهش از سعودي عربستان بیشتر تاثیرپذیري علت. دهد قرار تاثیر
 ولیعهد سلمان، بن محمد که» 2030 سعودي« برنامه براساس ها سعودي. است آرامکو سهام از بخشی
 ملی شرکت( آرامکو سهام از درصد 5 میالدي آینده سال در دارند قصد است، آن مبتکر عربستان جوان
 علت که کنند می مطرح را موضوع این ها تحلیل برخی. برسانند فروش به را) سعودي عربستان نفت

 براي قیمتی شرایط کردن آماده و نفت قیمت رشد سعودي، عربستان سوي از تولید کاهش پیگیري اصلی
 همراه به ها سعودي براي سودي عمال پایین، هاي قیمت در سهام فروش زیرا است آرامکو سهام فروش
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 در سعودي عربستان دولت نفت شرکت سهام فروش درباره کارشناسان شرایطی چنین در .داشت نخواهد

 هر ازاي به دالر 10 به نفت اینکه از قبل و تر سریع هرچه باید آنها :المللی معتقدند که بین سهام بازار
 وجود درحالی آینده سال هشت افق در دالري 10 نفت از نگرانی اما».بفروشند را سهامشان برسد، بشکه
 نخواهد فرا 2060 سال از پیش تا نفت عصر پایان« دارند تاکید ها تحلیل برخی حال عین در که دارد

 رسند، نمی نظر به بعید آنها از کدام هیچ اما دارند یکدیگر با بینی پیش دو این که اي فاصله وجود با» .رسید
 پیش در را مسیري دقیق، هاي تحلیل و ها بینی پیش وجود با که است داده نشان بارها نفت بازار زیرا

  .است کرده غافلگیر را همگان که گرفته
اي که در آن نفت خام مازاد تقاضاي بیش از حد را تجربه خواهد کرد و   آینده :سرزمین الدورادو: 9-3

همچنین در این آینده . ها کاهش خواهد یافت منطقه خاورمیانه نیز روي آرامش به خود خواهد دید و تنش
. فضاي رونق اقتصادي را تجربه خواهد کرداوضاع اقتصادي کشورهاي صنعتی رو به بهبودي رفته و 

 هاي بینی پیش تحقق شاهد توان می برسد، فرا خام نفت تقاضاي پیک از زودتر عرضه پیک چنانچه
 آینده بینی پیش در بینانه خوش نگاه ایجاد باعث که عواملی از یکی. بود دالري100 نفت مانند بینانه خوش
 و تولید هاي  پروژه در گذاري سرمایه کاهش و گذشته هاي سال در نفت قیمت افت است، شده نفت قیمت

 سال سه در« است کرده اعالم گزارشی در اخیرا انرژي المللی بین آژانس. است بوده خام نفت اکتشاف
 نشان کاهش درصد 20 نفت، صنعت در سود کاهش با همزمان انرژي بخش در گذاري سرمایه گذشته

 صنعت بخش در جهانی گذاري سرمایه کاهش« که است داده هشدار آژانس اتفاق این پی در» .است داده
 خواهد رو روبه انرژي کمبود با را جهان بگذارد، افزایش به رو جهانی بازار در نفت بهاي که زمانی نفت
 گزارش طبق اینکه خصوص به رسد نمی نظر به بعید اتفاق این کارشناسان برخی نگاه از» .کرد

 جهان انرژي سبد در را سهم ترین بزرگ همچنان 2040 سال در نفت« ،»انرژي المللی بین انداز چشم«
 همراه به بزرگ غافلگیري یک آینده هاي سال در نفت بازار است ممکن ترتیب این به» .داشت خواهد
 1980 سال از خام نفت تقاضاي رشد تقاضاست رشد اصلی منشأ نقل و حمل در ضمن خش .باشد داشته
 نقل و حمل اما است؛ بوده متاثر اي جاده نقل و حمل ویژه به و نقل و حمل بخش در مصرف توسط عمدتاْ

 متوسط گذشته، دهه سه طی. است داشته تاثیر آن روي بر نیز المللی بین و داخلی رانیکشتی هوایی،
 نزدیک خیلی) OECD( غیرعضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه و عضو کشورهاي در رشد ساالنه

 سطح در که شود می بینی پیش. است بوده روز در خام نفت معادل بشکه میلیون 3/0 حدود در و هم به
 این اگرچه. باشد مطرح انداز چشم دوره در تقاضا رشد اصلی عامل عنوان به همچنان بخش این جهانی،
 است،) OECD( توسعه سازمان همکاري اقتصادي و عضو غیر کشورهاي از متاثر تنها تقاضا افزایش

 که شود می بینی  پیش. است نقل و حمل بخش به مربوط تماما تقاضا افزایش این از چهارم سه ولی
 حال در کشورهاي اورآسیا، و )OECD( سازمان همکاري اقتصادي و توسعه عضو کشورهاي برخالف

/  خانگی مصرف پتروشیمی،( باشند شاهد را خود هاي بخش دیگر در خام نفت تقاضاي افزایش نیز توسعه
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 هستند خام نفت از کمی مقدار مصرف شاهد مناطق تمام وجود این با). صنایع بقیه کشاورزي،/  تجاري

  .گیرد قرار مصرف مورد آینده در برق تولید کاهش جبران براي باید همچنان که
مواجه خواهد شد و اما در این سناریو نفت خام با مازاد عرضه بیش از حد  :افسانه سه برادر: 9-4

ارتباطات دوستانه بین سه قدرت (منطقه خاورمیانه فضاي آرام و به دور از تنشی را تجربه خواهد نمود 
 در. همچنین اقتصاد کشورهاي صنعتی نیز با رونق خواهد بود). اي یعنی ایران، عربستان و ترکیه منطقه
 سوي از سیاه طالي تولید رشد تداوم با که است مطرح دیدگاه این بینانه فوق، خوش نگاه مقابل

 خود پیک به عرضه از پیش تقاضا الکتریکی، خودروهاي روزافزون گسترش و شیل نفت تولیدکنندگان
 یا خام نفت براي تقاضا بودن ثابت. بود دالري 10 نفت انتظار در باید که است زمانی این و رسید خواهد

 از دیزلی و بنزینی خودروهاي حذف تئوري اخیرا که رسد می نظر به تر جدي زمانی آن کاهشی روند آغاز
 برخی مطابق اگرچه واقع در. است پیگیري حال در جدیت با یافته توسعه کشورهاي برخی و چین سوي

 یک روزانه کاهش فعلی، آهنگ با الکترونیک نقلیه وسایل رشد 2025 سال تا است ممکن محاسبات،
 انتظار از فراتر و تر سریع رشدي چنانچه اما باشد، داشته همراه به را خام نفت براي تقاضا اي بشکه میلیون

همچنین  .بگیرد را نفت بازار دامان بدبینانه هاي بینی پیش نیست بعید بخورد، رقم تکنولوژي این براي
بیش از یک سوم از کل (اي  جدید هسته  ها نیروگاه چین در حال ساخت دهدهد که ها نشان میگزارش
این غول اقتصادي در عین حال . مند شود حاصل از آنها بهره انرژي است تا از) اي دنیا هاي هسته نیروگاه

ی به صادرکننده قصد دارد از طریق توسعه ساخت رآکتورهایی که ساخت چین هستند، در سطح جهان
چه آن«نویس فایننشال تایمز عقیده دارد  بر این اساس است که نیک باتلر، ستون .تبدیل شود صنعت این

باتلر این وابستگی را تا حدي » .ستآینده بازار جهانی انرژي را رقم خواهد زد، به تصمیمات چین وابسته ا
گر ها کار اشتباهی انجام دهند یا تصمیمی ویران داند؛ نه به این دلیل که قرار است چینی کننده می مختل

گویا است اما در عین حال وضعیت هم مدام در حال  اتفاقا سیاست انرژي این کشور کامالً. اتخاذ کنند
در حال تبدیل شدن به اهرم فشاري در  پکن جاست کهاین چین مشکل اصلی در رابطه با. تغییر است

. ها را به هم بریزد بینی بازار جهانی ایجاد کند و پیش تواند موجی فراگیر در بازار است که با هر اقدامی می
هاي این کشور که به شکلی واضح تدوین شده است،  بینی نتایج سیاست در چنین شرایطی قابلیت پیش

عدم اطمینان در مورد آینده انرژي چین، این کشور را تبدیل به «به عقیده باتلر .رود عمال از بین می
در طول سه دهه » .رده که در حال دست و پا زدن براي حفظ خود استنیرویی مخرب در بازاري ک

این افراد حاال تبدیل . خارج کند فقر میلیون نفر از جمعیت خود را از 500گذشته، چین موفق شده است 
براي مثال تعداد خودروها در این کشور طی یک . اند هاي تجاري شده به جمعیت متقاضی براي انرژي

درصد از شهروندان چینی حاال در شهرها  57داشته است و  رشد درصد 19دهه گذشته در هر یک سال 
سال گذشته شده و  40این کشور در حال حاضر چهار برابر بیشتر از تقاضاي انرژي در  .کنند زندگی می

افزایش تقاضا براي انرژي در  . خورد چهارم کل مصرف جهانی انرژي از سوي چین رقم می یک تقریباً
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هاي اخیر در پاسخگویی به  سنگ پاسخ داده شده اما واردات نفت نیز در سال چین تا حدود زیادي با زغال

نسبت به همین ) میالدي 10ماه (اگرچه واردات نفت خام چین در ماه اکتبر . داشته استاین نیاز نقش 
میلیون بشکه در روز قرار دارد، اما نسبت به ماه قبل خود  3/7ماه در سال گذشته بیشتر بوده و روي عدد 

. دهد میلیون بشکه در روز بوده است، کاهش چشمگیري را نشان می 9نفت روزانه  واردات که) سپتامبر(
چین، سهم واردات  وزارت بازرگانی خام چین در ماه اکتبر در حالی است که نفت کاهش واردات

درصد افزایش داده است؛  50هاي غیردولتی در چین را براي سال آینده میالدي بیش از  پاالیشگاه
شوند، در  شناخته می»  پات تی«هاي غیردولتی چین که با نام  این انتظار وجود دارد که پاالیشگاهبنابراین 

رشد  کهاما به محض این .سال آینده میالدي موجب افزایش تقاضا در بازار جهانی نفت شوند
چین به حد اعالي خود برسد، قطعا ترکیب مصرف انرژي این کشور نیز با تغییراتی همراه  اقتصادي

 .با وجود اهمیتی که این تغییرات دارد، هنوز مشخص نیست چه زمانی رقم خواهند خورد. خواهد شد
اند  هاي این کشور در پیش گرفته در برخی استان آلودگی هوا هایی را براي کاهش سیاست ها اخیراً چینی

هاي زیادي براي  از سویی این غول اقتصادي برنامه. تاثیراتی به همراه داشته است گاز که در بازار جهانی
این کشور به منظور کاهش آلودگی در ) اي یا انرژي هسته برق مانند انرژي(هاي پاك  استفاده از انرژي

با این حال این کشور بزرگ آسیایی با سرعتی . دارد که بیشتر به انقالبی در مصرف انرژي شبیه است
هاي بازار جهانی را   زیاد در حال گسترش ذخایر نفت خام تجاري خود است و مانند ماشینی مکنده، نفت

تجاري نفت خام دنیا را دارا  چین در حال حاضر پس از آمریکا، بزرگترین ذخایر. دهد در دل خود جا می
کننده نفت در دنیا در  ترین مصرف با توجه به تمام این نکات، در شرایطی که آینده انرژي بزرگ .است
 .اي از ابهام قرار دارد، باتلر سه سناریوي مختلف براي نقش چین در بازار انرژي در نظر گرفته است هاله

  
  گیري بحث و نتیجه - 10

در روش باالنس اثرات متقابل، هدف اصلی . ات متقابل انواع گوناگونی داردسناریوسازي به روش اثر
ها و اثرات  گرها، حالت هنگام شناسایی توصیف(هاي کیفی  با ترکیب روش. اي از اثرات است تحلیل شبکه

شود روابط بین  تالش می) اي هاي شبکه هاي حل ماتریسی و شاخص روش(هاي کمی  و روش) متقابل
توسعه . در شبکه تأثیرات شناسایی شود تا تصویري سازگار از رفتار شبکه به دست آید عوامل مختلف

هاي میان متغیرها توصیف بهتري از  یک از ترکیب گرا بدین معناست که بفهمیم کدام سناریوهاي کل
نده فرآیندهاي ساختاریافته مختلفی براي توصیف تحوالت آی. دهد روابط میان یک شبکه تأثیرات ارائه می

شود که  از روش تحلیل اثرات متقابل معموالً در مواردي استفاده می. به روش سناریوسازي وجود دارد
اي و تخصصی  هاي محاسباتی مبتنی بر نظریه وجود ندارد، زیرا ناهمگنی رشته امکان استفاده از مدل

تفاوت . تمی داردبه همین دلیل این روش پیوند نزدیکی با کسب دانش نرم و سیس. بسیار زیاد است
سناریوسازي به روش باالنس اثرات متقابل در این است که روشی تحلیلی است و در فرآیندي شفاف، 
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کند که در بخش  پذیر می ساده و منعطف امکان سناریوسازي با بیش از دو متغیر کلیدي را امکان

سناریوهاي سازگار . ازگار استشناسی مقاله به آن اشاره شده و مرحله پایانی شناسایی سناریوهاي س  روش
هایی هستند که به صورتی متوازن مجموع اثرات موجود در یک شبکه  ها یا پیکربندي در واقع ترکیب

با استفاده از الگوریتم تحلیلی در روش تحلیل اثرات متقابل، باالنس . کنند تأثیرات را بازنمایی می
سیستمی اثرات درون شبکه همه تأثیرات باالنس . شود سیستمی تأثیرات درون شبکه محاسبه می

 راهبردي نگاري بنابراین با توجه به این که هدف پژوهش حاضر آینده. شود غیرمستقیم را نیز شامل می
 کمک با و ساختاري تحلیل روش از استفاده باشد که با سناریونویسی می رویکرد با خام نفت بهاي

 این. شدند شناخته خام نفت بهاي آینده موضوع در کلیدي عوامل عنوان به عامل پنج مک میک افزار نرم
 احتمالی هاي وضعیت این که هستند تصور قابل مختلفی هاي وضعیت در روي پیش صحنه در عوامل
با توجه به وسعت . .هستند بااهمیت بسیار ریزي برنامه نظر از خام نفت بهاي روي پیش آینده براي

سناریوي ترکیبی را بر  3375گیگاهرتز ، 2، پردازنده به قدرت )24×24(ماتریس و ابعاد آن به اندازه 
سناریو با سازگاري  29سناریوي قوي یا محتمل،  11هاي وارد شده پرسشنامه تحلیل و تعداد  اساس داده

گذاري  پس از صحه. را گزارش داد) ممکن سناریوهاي(سناریو ضعیف  39و ) سناریوهاي باورکردنی(باال 
نینو، سرزمین الدورادو و افسانه  و اعتبارسنجی توسط خبرگان چهارسناریو با عناوین، نهنگ آبی، طوفان ال

اي به تصویر کشیده شده  ، آینده»نهنگ آبی«در سناریوي . گذاري گردید سه برادر به صورت توصیفی نام
همچنین در این آینده، خاورمیانه . گیري باال رفته است م به طور چشماست که در آن تقاضا براي نفت خا

هاي رودررو ایران و  توان به درگیري هاي می هاي بسیار شدیدي روبرو بوده که از جمله این تنش با تنش
از (هاي این سناریو رکود اقتصادي در کشورهاي صنعتی در ضمن یکی دیگر از مولفه. عربستان اشاره نمود

، نفت خام با مازاد عرضه بیش از حد عرضه »نینوطوفان ال«در سناریوي . باشد می) چین و هندجمله 
ها در منطقه  و میزان تنش) دالر 30زیر (مواجه خواهد شد و قیمت نفت به طور چشمگیري پایین آمده 

در . خاورمیانه افزایش چشمگیري خواهد داشت و اقتصاد کشورهاي صنعتی با رکود مواجه خواهد شد
، نفت خام، مازاد تقاضاي بیش از حد را تجربه خواهد کرد و منطقه »سرزمین الدورادو«سناریوي 

در این آینده اوضاع اقتصادي . ها کاهش خواهد یافت خاورمیانه نیز روي آرامش به خود خواهد دید و تنش
افسانه «در سناریوي  .کشورهاي صنعتی رو به بهبودي رفته و فضاي رونق اقتصادي را تجربه خواهد کرد

، نفت خام با مازاد عرضه بیش از حد مواجه خواهد شد و اما منطقه خاورمیانه فضاي آرام و به »سه برادر
اي یعنی ایران، عربستان و  ارتباطات دوستانه بین سه قدرت منطقه(دور از تنشی را تجربه خواهد نمود 

  .بودو اقتصاد کشورهاي صنعتی نیز با رونق خواهد ) ترکیه
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  پیشنهادات کاربردي  - 11

 از ناشی کشور »نجومی« اقتصادي هاي خسارت: نفت صنعت در خصوصی بخش مشارکت افزایش -1
 ضربتی اقدامی ضرورت دیگر، طرف از محیطی زیست هاي خسارت و طرف یک از همراه گازهاي اتالف

 خسارات، این کاهش براي دولتی مجموعه توانایی عدم به توجه با. کند می ایجاب را بخش این در
 متاسفانه ولی است ضروري اقدامی عمومی، منافع راستاي در خصوصی بخش هاي توانمندي از استفاده

 به نسبت غبطه رعایت« لزوم و فقهی منظر از. است شده توجهی کم موضوع این به متمادي هاي سال
 .داشت نو نگرشی گاز و نفت منابع حوزه در ها سازي تصمیم در که کند می ایجاب »انفال و عمومی اموال

تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز در جهت افزایش ارزش افزوده و : ارزش زنجیره تکمیل -2
جلوگیري از خام فروشی یکی از اصولی است که مقام معظم رهبري براي سرازیر کردن درآمدهاي نفتی 

توسعه یکنواخت  .مورد تاکید قرار داده اندبه سمت تولید داخلی در سیاست هاي کلی برنامه ششم توسعه 
و پایدار زنجیره ارزش نفت و گاز، مستلزم گره خوردن سیاستهاي توسعه اي صنعت پاالیش و پتروشیمی 

هاي گذشته نقشه راه توسعه صنعت پاالیش نفت و صنعت پتروشیمی از به نظر می رسد طی سال. است
متولی تولید و عرضه سوخت در کشور بوده است این در  یکدیگر مستقل بوده اند و صنعت پاالیش صرفا

حالیست که صنعت پاالیش می تواند به عنوان تامین کننده و حتی تولیدکننده مواد با ارزش میانی جهت 
لذا نیاز است نهادهاي ذیربط از جمله وزارت نفت، . تبدیل به صدها محصول در صنعت پتروشیمیایی باشد

یره ارزش صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، برنامه ریزي و اقدامات الزم صنعت، نیرو طرح جامع زنج
را به منظور گره خوردن سیاستهاي توسعه اي این صنایع را در دستور کار خود قرار دهند، اقدامی که به 

 .عنوان حلقه مفقوده بیش از هرچیز ضروري می نماید
 مشکالت از یکی. است محور دانش صنعت مهم، کلیدي موضوعات از یکی: بنیان دانش نفت صنعت -3

 قابلیت دادن دست از آن تبع به و دنیا روز فنون و علوم با پرشتاب گرفتن فاصله نفت، صنعت اي پایه
 تکنولوژي انتقال جنبه از است الزم نفتی، جدید قراردادهاي تعریف در. است ملی صنعت این رقابتی

 اجراي دوره در. باشد داشته جامعی برنامه نفت ملی شرکت »پروژه مدیریت« زمینه در خصوصا وآموزش
 شده بینی پیش قراردادها در خارجی نفتی شرکت براي زیادي تعهدات اگرچه متقابل، خرید قراردادهاي

 آثار ولی بازستاندند، ایران از پروژه هاي هزینه قالب در را تعهدات این هاي هزینه حتما ها شرکت این و بود
 باید ایران نفت ملی شرکت لذا. نشد کشورحاصل براي طرح هر پایان در انتظار مورد دستاوردهاي و

 .بگذارد اجرا به را »دانش مدیریت نظام« ها، طرح فنی مباحث اجراي ضمن
 آنها بازیافت که داشته، انباشته قدیمی هاي الیه در نفت بشکه میلیاردها: بازیافت ضریب افزایش -4

 و نفت صنعت در بایست می که مهمی راهبردهاي از یکی. بزند رقم کشور براي عظیمی ثروت تواند می
 صنعت زمینه این در متاسفانه. است تولید هاي روش سازي بهینه و بازیافت ضریب افزایش گردد، اجراء گاز

 برداشت روشهاي در ملی ثروت این به هنگفتی مالی خسارات و بوده شدیدي هاي ضعف دچار کشور نفت
 طریق از ذخایر، این از صیانت براي دارد ضرورت. شود می تحمیل آینده و فعلی هاي نسل به غیراصولی
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 باال سرمایه به نیاز لزوما که( متخصص هایی شرکت و خارجی و داخلی دانشمندان جذب با و علمی
  . برد بکار ایران گاز و نفت مخازن ساختار با متناسب هاي شیوه ،)نبوده

  
  هاي آتی پیشنهادات براي پژوهش - 12

گرفته شده  هاي محتمل از روش باالنس اثرات متقابل بهره  در این پژوهش براي تشخیص آینده  )1
اکسپر براي تشخیص -گردد از روش اسمیک پروب است؛ لذا، براي تحقیقات آتی پیشنهاد می

اکسپر، -اسمیک پروبدر روش . ها در چارچوب روش سناریوها استفاده گردد آینده  ترین محتمل
اگر . اندرکاران اصلی آن است ي متغیرهاي کلیدي نظام و دست نخست بررسی تحول گذشته

نگري درباره بهاي نفت خام است تحول آن و متغیرهاي اصلی مرتبط با آن در گذشته بررسی  آینده
اسمیک  ي آینده است که همان روش و در گام بعدي، رسیدگی به مفرضات اصلی درباره. شود می

از این . سازد ي آینده میسر می ترین مفروضات را درباره تحلیل اسمیک، تشخیص محتمل. است
مرحله به بعد، تنظیم سناریو به معناي تشخیص و نوشتن مراحل گوناگون گذار از وضع کنونی به 

در . گردند تصویرها به کمک تحلیل ماتریس اثرهاي متقاطع ترسیم می. تصاویر محتمل آینده است
دقتی  براي کاهش بی. روش اسمیک هم مانند روش دلفی، مخاطب، گروهی کارشناس است

 1سطحی از  5ها به صورت مقیاس  کارشناسان در ابراز احتمال وقوع فرضیه، بهتر است پاسخ
) رویدادي که احتمال وقوع آن بسیار زیاد است( 5تا ) رویدادي که احتمال وقوع آن بسیار کم است(

  . ورت احتمال شرطی خواسته شوندو بعد به ص
هاي  براي بررسی ترکیب) موفولوژیکی(شناسی  شود در تحقیقات آتی، از تحلیل ریختپیشنهاد می  )2

هاي اساسی و  ممکن متغیرها پس از تحلیل ساختاري و مشخص شدن متغیرهاي کلیدي، پرسش
شناسی  فولوژیکی یا میدان ریختتحلیل مور. گرفته شود  ها بهره اندرکاران نظام و زیرنظام بازي دست

تواند شامل  را را دربردارد و می» فضاي مسائل«ي  در واقع همه) ها جدول متغیرها و حاالت آن(
از ابعاد این  1 منتها به کمک ارزیابی سازگاري. حل ممکن باشد چندین هزار و حتی چندصدهزار راه

مبدل  2)استنتاجی(، به الگوي قیاسی شناسی جدید پس از تلفیق میدان ریخت. شود فضا کاسته می
یا ورودي و » نهاده«توان به عنوان  ها را می اي از آن گردد، که هر یک از متغیرها یا مجموعه می

اندرکاران اصلی و کارشناسان موضوعی  و در آخر، دست. ، در نظر گرفت»خروجی«بقیه را به عنوان 
فضاي مسأله را تا جایی که میسر است )1هم، هایی با  شوند تا در سلسله کارگاه گردهم جمع می

هاي  حل ها، راه بر اساس عوامل مؤثر و منافع گروه)3ها بکاهند؛  حل از فضاي راه)2بندي کنند؛  گروه
الزم نیست همه . اندرکاران بپردازند به تحلیل ترکیب دست)4گوناگون را بررسی کنند؛ 

                                                        
١. Cross-Consistency assessment (CCA) 
٢. Inference Model 
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برسند، اما باید تشویق شوند که مواضع یکدیگر را  اندرکاران امر، بر سر راه حل واحد به توافق دست

  .به درستی دریابند
انجمن (شناسی با دو رویکرد مکتب سوئدي  گردد تحلیل ریخت در راستاي پیشنهاد قبلی پیشنهاد می )3

. صورت بگیرد و نتایج با هم مقایسه گردد) روش میشل گوده(و مکتب فرانسوي ) مورفولوژي سوئد
وش گوده با روش انجمن مورفولوژي سوئد، چگونگی کاستن از شمار هاي ر از جمله تفاوت

تا  90دوي حاالت گوناگون، به حذف  در روش انجمن مورفولوژي سوئد، مقایسه دوبه. سناریوهاست
هایی که از روش گوده در دست  که در نمونه آنجامد، حال آن درصد سناریوهاي قابل تصور می 99

  . ها، به مراتب کمتر است ازگارياست، حذف سناریوها بر اثر ناس
نخست آن که به صورت دقیق مشخص . مک دو مشکل اساسی دارد با توجه به این که، روش میک )4

به . نیست که تأثیر یا وابستگی یک متغیر به متغیرهاي دیگر تا چه میزان قوي یا ضعیف است
در حالی . دهند می 3یا  2، 1ثابت ي میان دو متغیر امتیازهاي  عبارت دیگر، کارشناسان تنها به رابطه

با استفاده از اعداد . که در عالم واقع تأثیرات متغیرها بر یکدیگر تا این اندازه دقیق و کامل نیست
. رود دقیق، عدم قطعیت و ابهامی که در ذات سنجش کیفی تأثیرات متغیرها وجود دارد، از بین می

توان، درباره مجموع تأثیرات مستقیم  ها، نمی یافته ي نتایج مشکل دیگر این است که در مرحله ارائه
مک، متغیرهایی که مجموع تأثیراتشان از نصف  در روش میک. و غیرمستقیم به راحتی قضاوت کرد

شود و بقیه  در نظر گرفته می) وابسته(بزرگترین عدد تأثیرات بیشتر باشد، تأثیرگذار و تأثیرپذیر 
. شود هاي تأثیرات به چهار بخش افراز می بر این اساس نقشه. دشو متغیرها مستقل در نظر گرفته می

 .مک فازي براي حل این مشکل بهره گرفته شود هاي آتی از میکگردد در پژوهشپیشنهاد می
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