
  

   و  تاريخچه رشته اقتصاد انرژي در ايران اقتصاد انرژييشناخت حوزه دانش

 

مـدت   هـاي كوتـاه      اقتصاد انرژي در سطح كارشناسي ارشد و دكتري و يـا دوره            ةاين روزها تب برگزاري رشت    

طح نگـاه  هـاي انـرژي كـه موجـب ارتقـاء سـ            با حذف يارانه  . دانشگاهي اغلب مراكز دانشگاهي را گرفته است      

 به صـورت   اين شماره    ةدر سرمقال . تر خواهد شد     اين تب داغ    انرژي خواهد شد نيز احتماالً     ةاقتصادي به مقول  

پردازيم و اميدواريم  تا حد امكان به بعضي از  مي اجمال به شناخت اين رشته و وضعيت دانشي آن در ايران 

  .هايي كه در اين زمينه وجود دارد، پاسخ داده شود سؤال

 ايـن رشـته در سـطح     دليـل معمـوالً  ينبـه همـ  اي اسـت و   انرژي يك دانش بين رشته      دانشي اقتصاد  ةرشت

  .شود يمكارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي مطرح 

 يك كـاالي مهـم، ضـروري و اسـتراتژيك،           ةهاي اقتصاد در زمين     ها و آموزه    اقتصاد انرژي كاربرد اصول، مدل    

بـه سـبب   . گيـرد  هـاي متنـوعي را در بـر مـي          انش اقتصاد انرژي حـوزه    د. هاي آن، است    يعني انرژي و حامل   

شود و مشتركات اين رشته با شماري  ي كه در اقتصاد انرژي به كار گرفته مييها روشگستردگي موضوعات و 

 تحصيلي مستقل ظـاهر نـشده و در واقـع           ةهاي تحصيلي، اقتصاد انرژي هيچگاه به عنوان رشت       از ديگر رشته  

 بـه شـرح زيـر    يهاي پوشش مباحث اقتصاد انـرژ      بعضي از دامنه  . اربردي از رشته اقتصاد است    اي ك زيرشاخه

  : است

  :كالن سطح در

در عـين حـال  قيمـت        .  هاي آن و پارامترهاي اقتصاد كالن وجود دارد         توجهي ميان انرژي و حامل      ربط قابل  •

علت آن سهم قابل توجه نفت در . ستكننده ا هاي انرژي محوريت دارد و تعيين خام  در ميان همه حامل نفت

و ) تنـوع مـصارف   (مين همه نيازهاي بشري     أهاي نفت براي ت     پذيري و قابليت    سبد انرژي جهان و نيز انعطاف     

هـاي    بنابراين قيمـت حامـل    . هاي انرژي است    حامل  سازي آن در مقايسه با ساير         ونقل و ذخيره   سهولت حمل 

 هر كـشور خـاص خـارج اسـت و در اغلـب              ةيمت نفت نيز از عهد    انرژي تابعي از قيمت نفت است و تعيين ق        



نوسـانات ايـن عامـل برونـزا  بـر كـشورهاي             . شـود    يك عامل اقتصادي برونزا شناخته مي      به عنوان اقتصادها  

بنـابراين شـناخت    . گـذارد   ثير مي أ ديگر، ت  يا  به گونه  ةكنند اي، و بر كشورهاي مصرف      توليدكننده آن به گونه   

 . اقتصاد انرژي استةت و پارامترهاي اقتصاد كالن در حوزاثرات متقابل نف

گـر  يز از د  يـ  جهـان ن   ي بر اقتـصاد كـالن كـشورها       ي انرژ يها   حامل يها  متي كنترل نوسانات ق   ةموضوع نحو  •

تـر اسـت و نوسـانات     كننده نييمت نفت از همه تعيان قين ميدرا.  استي دانشةن حوزيموضوعات و مباحث ا 

 وابـسته بـه آن   ي را بـر اقتـصادها  يانباريتواند آثار و تبعات ز يمت نفت مي به قيگ نفت و وابست   يجهان متيق

 . گسترده استياتي ادبي مهم و دارايها  از سر فصليكيز ين موضوع ني اي گذارد كه بررسيبرجا

تواند موجب رونق و ركود اقتصاد و تجارت چه در سطح كشورها و چـه در سـطح    هاي انرژي مي  حامل   قيمت •

ثير أ ركود و رونق اقتصاد و تجارت كشورها و جهان بر عرضه و تقاضا و قيمـت انـرژي تـ                    شود و متقابالً  جهان  

 .گذارد مي

 از ي چه در سطح جهان و چه در سطح هـر كـشور تـابع             ي انرژ يزان مصرف و تقاضا   ي م گر متقابالً ي د ياز سو  •

 ي تقاضـا  ينـ يب  شين پـ  ي و بنـابرا   ستيـ ر ن يپـذ    امكان ي بدون انرژ  يتيچ فعال يه.  اقتصاد كالن است   يرهايمتغ

كـه اگـر    شـود چـرا   ي مـ ي مهـم تلقـ  ينده اقتصاد است امـر   ي از آ  ينيب  شي كه خود وابسته به پ     ي انرژ يجهان

. رد اقتصاد جهان با مشكل مواجه خواهد شدي صورت نپذي انرژ ةني در زم  ي و كاف  به موقع هاي      يگذار  هيسرما

 مـورد مـصرف در جهـان بـه     ي درصد انرژ80ش از يم بيدانگردد كه ب ي آشكارتر مين موضوع زمان  يت ا ياهم

 .وابسته است) سنگ غالزنفت و گاز و  (ير انرژيمنابع فناپذ

 يهـا    حامـل  به موقـع  ن  يمأ ت ي برا يه كاف ين سرما يمأبر هستند و ت     هي سرما يعي، اغلب صنا  يد انرژ يع تول يصنا •

 .رود يشمار من حوزه به يز از مباحث گسترده ايه نين سرمايمأ تة و نحويانرژ

هـا   هاي مهم توليد است كه با ساير نهاده          كاالها و خدمات، انرژي  يكي از نهاده         از سوي ديگر در بخش توليد      •

 و از اين طريق هم بـر  شود يمها  بنابراين تغييرات قيمت انرژي موجب جايگزيني نهاده . قابل جايگزيني است  

  .وري و توليد اثرگذار است اقتصاد كالن و هم بهره

  :در سطح خرد



ا يـ  هـر منطقـه      ي بـرا  هـا   آنن انتخـاب    يگر هـستند بنـابرا    يكدين  يگزي جا ي، كاالها ي مختلف انرژ  يها  حامل •

، ي  ماننـد اقتـصاد مهندسـ   يدروسـ .  باشـد يد تابع منطق اقتصادي باها آند و انتقال ي تولي برايگذار  هيسرما

 خاص بخش يها يژگيدارد كه البته با توجه به و      ن حوزه كاربرد    ي و امثال آن در ا     ي اقتصاد يها   پروژه يابيارز

 . ق داده شونديد تطبي بايانرژ

ر يغال سنگ، دانش اقتصاد منـابع فناپـد       ز مثل نفت و گاز و       ي از منابع انرژ   يارير بودن بس  يبا توجه به فناپذ    •

 . نه استين زمياز در اي مورد نيها  از دانشيانرژ

هـا و     ك از حامـل   يـ د هـر    يـ  تول يزيـ ر   برنامـه  ي برا ي انرژ يها ك از حامل  ي هر يشناخت توابع عرضه و تقاضا     •

ج آن ي برخوردار است و نتايا ژهيت ويد و مصرف، از اهميمت بر توليرات قيثأا شناخت تي و ها آن يگذار متيق

 و يسـنج  ن حوزه است كه اقتصاديو در ا.  به آن اشاره شدرد كه قبالًيگ  يدر سطح كالن مورد استفاده قرار م      

 .كنند يدا مي علم اقتصاد كاربرد پي كميها شگر رويد

 اسـتفاده   ي انـرژ به عنـوان  ماًيتوان مستق ي مثال نفت و گاز را م به عنوان . وسته است يك شبكه بهم پ   ي يانرژ •

نـه  ي و به  يل انـرژ  يمسائل تبـد  . ل نمود ي است تبد  يكي الكتر ي كه انرژ  ي از انرژ  يگريا آن را به نوع د     يكرد و   

 . استيلزم استفاده از دانش اقتصاد مستيكردن شبكه انرژ

ن ي مواجـه هـستند و بنـابرا   يسـاز  رهيـ  در امر ذخي برق و گاز با مشكالت     و خصوصاً  ي انرژ يها   از حامل  يبرخ •

ن رابطه ي مشكل اوج مصرف در ا كند و خصوصاً    يجاد م ي، مشكل ا  ها  آن مصرف   ي و زمان  ي نوسانات فصل  ةمسئل

زان اوج مـصرف را  يـ ، ميهـائ  اسـت يا با سي نمود و ي اضافيگذار هيرمان آن سيمأ تيد برايا بايوجود دارد كه  

 .د بكار گرفته شودي باي اقتصاديها استي و سيمتي قيها استين رابطه سيكاهش داد، و در ا

 را در يا  گـسترده يهـا  ، تـالش ي صـنعت ي، كـشورها ي وقوع شـوك اول نفتـ  به دنبال و 1970 ةاز بعد از ده   •

 ةات در حوزين تجربين اقدامات و استفاده از اي شناخت ا اند و  به انجام رساندهيژ انريور  ارتقاء بهره جهت

 .شود ي طرح ميصاد انرژتاق



 يسـاز و دارا   جهان دارا هستند، آلـوده     ياكنون سهم غالب را در سبد انرژ         كه هم  ي انرژ يها   از حامل  ياريبس •

ت هـستند كـه آثـار و تبعـات اقتـصادي       داراي هزينه فرصـ يبه عبارت هستند و    يطيست مح يآثار و تبعات ز   

   .دارد

   :در سطح بازار

و طبعـاً   .   دارند  ي خاص يها  يدگيچي پ يانرژ) يكشور(ي داخل ي و بازارها  يا   منطقه ي، بازارها ي جهان يبازارها •

 در سطح يمال  و گردش منابعي در تجارت جهانيا ژهيگاه وي نفت و گاز، جا و خصوصاًي انرژيها تجارت حامل

 در يگـذار   متي و ق  ي تبادل انرژ  ي، انعقاد قراردادها  ي انرژ يها   حامل يابين موارد و دانش بازار    يا. دجهان دارن 

ـ  هيـ الملـل و مال  ني مانند تجارت بي است و با دروس خاص يازمند دانش اقتصاد  ين قراردادها ن  يا الملـل در   نيب

 .كند ياقتصاد ارتباط برقرار م

د ي استخراج و تولي مليها  و شركتيالملل ني بيها  شركت يمكاررباز در چارچوب ه   ي نفت و گاز از د     خصوصاً •

 در كنـار دانـش   يازمند دانش اقتـصاد ي، نيز نها آن يها يژگين دو، و وين ايماب ي فياند و انواع قراردادها  شده

 . و حقوقي استيفن

د يـ ز بايـ رهـا را ن ن بازايـ انـد و ا   بورس شـده ي وارد بازارهايالدي م 1970 ة، بعد از ده   ي انرژ يها  اغلب حامل  •

 ي انـرژ  يهـا   گر بازارها را بر بازار حامـل      ي بورس، اثر د   ين است كه بازارها   ين ورود ا  ي از تبعات ا   يكي. شناخت

 مثال ركود در بازار سهام ممكن به عنوان.  افزوده استي انرژي بازارهايدگيچين بر پيكنند و ا يمنعكس م  

 . نفت شوديها يا آتي بورس يها به بازارها هياست موجب انتقال سرما

دانند و دورة تحـصيلي بـا       برخي مراكز آموزش عالي، اقتصاد انرژي را يك دوره مناسب براي رشد و ترقي مي               •

وريـه  «و دانـشگاه    ) MIT(» انستيتو تكنولـوژي ماساچوسـتز    «،  »كمبريج«دانشگاه  . دهند  يماين نام را ارائه     

شگاه تحقيقاتي برتـر در ايـن خـصوص بـوده و     سه دان) Vrije Universitiet Amsterdam(» آمستردام

برترين موسـسه پژوهـشي در ايـن زمينـه     ) Research for the Future(» پژوهش براي آينده«موسسه 

اقتـصاد انـرژي را ارائـه داده و در ايـن خـصوص        ... هـا و    همچنين بسياري از مراكز تحقيقاتي، شـركت      . است

 .دهند يممشاوره 



 در ادبيات اقتصادي وارد شدند امـا ايـن   وعات مربوط به اقتصاد انرژي شديداً موض 1973پس از بحران نفتي      •

هاي خود در رابطه بـا تقليـل    نگراني جونز. اس. دبليو1865در سال . تر دارد اي طوالني   حوزه دانشي، سابقه  

همچنـين يكـي از شـناخته    . ابـراز داشـت  » سـنگ غـال ز ةمـسئل «سنگ را در كتابي تحت عنوان  غالزمنابع  

توسـط  ) هاي فسيلي از جمله سوخت  ( اقتصاد منابع محدود     ةهاي اوليه جهت فعاليت در حوز     ترين تالش  دهش

هارولد هاتلينگ صورت پذيرفت و او تالش كرد كه يك روند قيمتـي را بـراي منـابع تجديدناپـذير اسـتنتاج                   

  .اي است كه به قاعده هاتلينگ مشهور است آن قاعدهةنمايد كه نتيج

  ي ارشد اقتصاد انرژيس كارشناةدور

است، كـه  ) Multi Disciplinary (يا ن رشتهيك دانش بي يطور كه  در باال اشاره شد، اقتصاد انرژ همان

 در سـطح     معمـوالً  يا  ن رشـته  ي بـ  ي علمـ  يهـا   رشـته .  از علم اقتصاد مطـرح اسـت       يا   شاخه به عنوان  عمدتاً

ربط در  يـ الن ذ يالتحص  ان فارغ يكترا ارائه، و از م     ارشد و د   يشوند بلكه در سطح كارشناس      ي ارائه نم  يكارشناس

بـار در      ني اولـ  ي برا ي ارشد اقتصاد انرژ   يز دوره كارشناس  يران ن يدر ا . پذيرند  يم دانشجو   ين دوره كارشناس  يا

ز همان شرح ي ني دانشگاه آزاد اسالمس شد و بعداًيسأت وزارت نفت تيدانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با حما 

 اقتصاد ةك بار در پژوهشكدين تنها ين دوره همچنيا.  خود برگزار كردي دانشگاهي واحدهايضدرس را در بع

ز يـ در سـطح دكتـرا ن   . ل داده اسـت يالتحص ز برگزار شده و فارغي ني انرژ يالملل  ني ب   موسسه مطالعات  يانرژ

و  ار محدودي بسيا سابقه دكترا برگزار شده است كه ة دوري اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائة در دانشكدراًياخ

  . دارديابير قابل ارزيغ

  يتاريخچه اقتصاد انرژ

از خود با دو ي موسسه مذكور، با توجه به نيريگ  شكليها ران در همان سالي نفت ايوزارت نفت و شركت مل

ان يم يك قرارداد همكار  ي تاًي وارد مذاكره شدند و نها     يد بهشت ي تهران و شه   يها   اقتصاد در دانشگاه   ةدانشكد

 و يبـا همكـار  . ن دوره منعقـد شـد   ي ا ي برگزار يران برا ي نفت ا  يدانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و شركت مل      

 ارشـد   ي كارشناس ةن دور يد و اول  ي رس يب وزارت علوم و آموزش عال     يها به تصو     دو طرف، شرح درس    يريگيپ

ت صنعت نفت و تحت كمك يان رشته تا سه دوره مورد حميا.  دانشجو گرفت1370   در سالياقتصاد انرژ



 سوم به ةران بودند و از دوري نفت ايه شركت مليشدگان آن بورس رفتهيه پذين شركت برگزار شد و كل  ي ا يمال

  .دا كردي مذكور ادامه پة توسط دانشكدماًيافت و دوره مستقيبعد، قرارداد خاتمه 

ن بود كه   ي بودن آن اصرار بر ا     يا  ن رشته يب يژگي با توجه به و    ي ارشد اقتصاد انرژ   يدر ابتدا در دوره كارشناس    

ش جـذب   ي پـاال  ي نفـت و مهندسـ     ي مانند مهندس  ي مهندس يها   رشته ي بعض يالن كارشناس يالتحص  هم فارغ 

د نفـت   يـ اكتـشاف و تول   : از شـامل  يـ ش ن ي پـ  ياديـ  ز يتعداد.  اقتصاد يالن كارشناس يالتحص  شوند، و هم فارغ   

در ) واحد3 (يمي، و پتروش  )واحد2 (ي، حمل ونقل انرژ   )احدو3(ش نفت   ي، پاال )واحد3( نفت   يمي، ش )واحد3(

د و اصـرار    يـ كأ، بـا توجـه  بـه ت        ي اقتصاد يازهاين  شي پ يالن مهندس يالتحص   فارغ يو برا . نظر گرفته شده بود   

 5ب  ي با صنعت نفت، با ضـر      ينام آشنائ ه   ب يك عنوان از مواد امتحان    يز  ي ن يمذكور، در امتحانات كنكور ورود    

 ير فنـ  يـ  و غ  يكننـدگان فنـ     ، شانس ورود شـركت    ي شد كه از اين طريق، با سواالت سخت فن         در نظر گرفته  

  .كسان شودي

ا اقتـصاد  يـ  ارشد اقتصاد محض يسه با كارشناسيز در مقاي ني اقتصاد انرژ  ارشدي كارشناسي اصل يواحدها

 تحـت عنـوان     ي آن دروسـ   يجـا ه   واحد كمتر داشت و ب     3 از نظر دروس اقتصاد خرد و كالن هركدام          ينظر

ز وجـود داشـت و      يـ ن) سه واحد (البته درس اقتصاد منابع     . منظور شده بود  )  هركدام سه واحد   (2 و   1 يانرژ

  . ارائه شونديش به مباحث انرژيز مقرر بود كه با گراي دروس مثل توسعه نيبعض

رفته شـدند  ي پذيهندس مي مدرك كارشناس  دانشكده اقتصادِ دانشگاه تهران دو نفر باةن دورياما تنها در اول 

ش يار پي داشت بس5ب ي كه ضرين فلسفه فراموش شد و سواالت آن ماده خاصي ا اصوالًي بعديها و در دوره

  .  اقتصاد محدود شديها ي به ورودباًي تقري شد و اقتصاد انرژيپا افتاده طراح

  مشكالت دوره

گذرانـد و     نشي مراحل ابتدايي خود را مـي       دا ةن حوز ي، هنوز ا  ي اقتصاد انرژ  ة دور 19 حدود   يرغم برگزار  يعل

 ة دانـشكد  بـه عنـوان   ( اقتصاد دانشگاه تهران     ة در دانشكد  يك نهاد علم  ي كامل به    به طور بايد گفت كه هنوز     

 اقتـصاد   ي كتابخانه دانشكده كماكان فاقد بخش تخصـص       مثالً. ده است يل نگرد يتبد) رانين رشته در ا   يمادر ا 



 ي دارايئـت علمـ  يل نشده است؛ هي نيز در دانشكده تشكيه است؛ گروه انرژ نين زم ي در ا  ي و منابع غن   يانرژ

  .  با قوت كافي ارائه نشده استي وجود ندارد و بعضي دروس تخصصيانرژ  مدرك دكتراي اقتصاد

. ران  كمبود مـدرس اسـت  ي در اي اقتصاد انرژي دانشگاه ة رشت ة توسع ي مشكل برا  ينتر  بزرگدر حال حاضر    

، مـسائل   يالت دانـشگاه  يبـر تحـص      د عالوه ياسات. ن رشته موفق هستند   ي جهان كه در ا    يها در اغلب دانشگاه  

. كننـد   يت مـ  ي فعال ي انرژ يها  ا شركت ي ي نفت يها   شركت ي مشاور برا  به صورت شناسند و     ي را خوب م   يانرژ

ها،   مدليريكارگه  با بي و عمليت اجرائي نداشته باشد اما در فعالي تخصص اقتصاد انرژ يممكن است استاد  

 يرتخصـص ي در دروس غ   يحتـ . دا كـرده باشـد    يـ  پ ي آشـنائ  ي در مباحـث انـرژ     ي اقتصاد يها و ابزارها    يتئور

 ي انـرژ ةق بـا حـوز  ي وثي كه آشنائي استاديها ها و مصداق ز مثالي، مانند اقتصاد خرد و كالن، ن      يانرژ  اقتصاد

  . ار آموزنده استيدارد بس

ن حـوزه  در حـد       ي ا ي در مباحث تخصص   ي اقتصاد انرژ  ةالن رشت يحصالت  ن مشكالت، دانش فارغ   يبا توجه به ا   

.  ستنديـ  نيالن اقتصاد نظـر يالتحص التحصيالن به قوت فارغ ز اين فارغي ني اقتصاديست و در ابزارها  يانتظار ن 

الن انتظارات يالتحص ن فارغين وجود دارد ممكن است سپردن كار به ا  ا كه در كارگزار   يبا توجه به انتظار ذهن    

  . ا پاسخ ندهدر

تواند موجب گـسترش    ي نفت م    صنعت  و خصوصاً  ي بخش انرژ  يها   در بنگاه  يد و تفكر اقتصاد   يحاكم شدن د  

 با ها آن ير خواهد نمود و دانش و آشنائيد را درگين مطالعات اساتي شود، اي اقتصاد يها مطالعات و پژوهش

 يالمللـ  نيبـ  اهد داشت و البته موسـسه مطالعـات     ر خو يثأ ت ها  آنس  ي تدر ي را توسعه خواهد داد و بر رو       يانرژ

  .تر خواهد نمود را هم فعال) يانرژ  اقتصادةپژوهشكد( وزارت نفت يانرژ

ار داشـتن متـون   يـ  دروس خـاص و در اخت      يف شده بـرا   ي مشخص و تعر   يبدون حل مشكل مدرس و محتوا     

  . شدرسد كه هنوز زود با  در سطح دكترا، به نظر ميمشخص، توسعة رشته، خصوصاً

 نيـز   ي اقتـصاد انـرژ    ي تخصص ة در حوز  ي مطالعات يها  ن به فرصت  ي و اعزام مدرس   يد خارج ياستفاده از اسات   

   .گشا باشد تواند راه يم

 


