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 پيشگفتار

ی ا هاای ماایساه   ها و شاخص با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی كشورها با یكدیگر، آمارها، داده

المللای اقاداب باه    هاای معتبار باین    ساازمان بین كشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است. بر همین اسااس برخای   

  نمایند. میبین كشوری  ای های ماایسه گردآوری و انتشار آمارها و شاخص

 هاای اقتصاادی   ها می تواند ناش باه سازائی در تصامیم گیاری      اطالع از آخرین وضعیت كشورمان در این شاخص

 باداند  وظیفه خود میوزارت صنعت، معدن و تجارت  گذاران و فعالین تجاری و دیگر ذینفعان داشته باشد. لذا سرمایه

كاالن   فضاای ایجااد شافافیت در    باه ها در كشاور، ضامن كما      انتشار مستمر و فراگیر اینگونه آمارها و شاخص

تسهیل نمایاد. در هماین راساتا، معاونات طارح و       اطالعات مذكوراقتصادی كشور، دسترسی فعاالن اقتصادی را به 

های مهام اقتصاادی مارتبا باا بناش صانعت، معادن و         یی و باز نشر اقالب آماری و شاخصبرنامه با هدف شناسا

را در دستور كار خاود قارار داده اسات. ایان گازارش كاه       « المللی های بین آمارها و شاخص» تجارت، تهیه گزارش 

ده و فاار  از هار گوناه    المللی باو  های اطالعاتی معتبر بین ، شامل آمار و اقالب پایگاهشود میبصورت ادواری منتشر 

 شود.  تحلیل تنصصی، صرفاً در قالب آمارهای توصیفی ارائه می

كساب و كاار را فاراهم     فضایمرتبا با  های و سیاستگذاری ها ها زمینه بهبود تصمیم امید است این سری گزارش 

دفتار آماار و فارآوری     توانند نظرات خود در زمینه موضوعات گزارش و سااختار آن را باه   سازد. همكاران محترب می

 باشد. برداری می ها از طریق پورتال وزارتنانه نیز قابل بهره این سلسله گزارش ها ارائه نمایند. داده
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 مقدمه

انرژی است كه برای ترویج ی  سیستم مستال از متنصصین و فعاالن حوزه  ساختاری ،شورای جهانی انرژی

انرژی مارون به صرفه، با ثبات و حساس نسبت به محیا زیست تشكیل شده تا بیشترین منافع را برای همگان 

 11 درسازمان  7111با عضویت بیش از سازمان ملل متحد  متولی حوزه انرژیتامین نماید. این شورا به عنوان 

های غیر دولتی و سهامداران انرژی  های خصوصی و دولتی، دانشگاه ها، سازمانها، شركت  از دولتمتشكل  ،كشور

  نماید. را بررسی میكلیه ابعاد مرتبا با انرژی  وشده  ایجاد 0167در سال 

در كشور را رتبه بندی نمود و  11رح و مط 6111در سال  ) پایداری انرژی(0تریلمای انرژیشاخص  برای اولین بار

  .یافتگسترش ها شاخص برای پوشش بیشتر كشورها و امكان جمع آوری داده این  نیز 6107سال 

6انرژی امنیت" شامل اصلی بعد سه بر متكی انرژی پایداری از انرژی جهانی شورای تعریف
7انرژی برابری" ،"

 و "

 رقابت و پیشرفت برای ای زمینه و تریلما ی  منزله به هدف سه این تعادل .است " 4زیست محیا پایداری"

اند  نا مطلوب مطلوب یاها  كه همه آناست دشوار از بین سه گزینه  تریلما انتنابی .می باشد منفرد صورت به

  .هاست آنوهدف، متعادل نمودن 

 این سه بعد به صورت زیر تعریف شده است: 

زیر ساخت انرژی و  طمینان ازمدیریت اثر بنش منابع انرژی اولیه از منابع داخلی و خارجی، ا امنيت انرژي:

 توانایی تولید انرژی برای تامین تااضای حال و آینده

 دسترسی و دستیابی به تولیدات انرژی برای كل جمعیت برابري انرژي:

دستیابی به تولید و تااضای انرژی كافی و توسعه تولید انرژی از منابع تجدید پذیر و  پايداري محيط زيست:

 پایین دیگر منابع با كربن 

                                                           
1
 Energy Trilemma Index 

2
 Energy security 

3
 Energy equity 

4
 Environmental sustainability 



` 

5 

 

 از جلوگیری منظوربه  زیست محیا با تولید، انتاال و مصرف انرژیساختار  تعامل ،همچنین پایداری محیا زیست

 عملدر . است شده تعریف مدت دراز در زیست محیا همچنین حفظ كیفیت و طبیعی منابع تنریب یا و كاهش

در  آینده های نسل توانایی انداختن خطر به بدون ،ه بشرامروز تااضای انرژی تا كند می كم  زیست محیا پایداری

 .تامین گردد ،دسترسی به منابع

 و 5الیورویمن جهانی مشاوره و همكاری با انرژی جهانی شورای توسا ساالنه انرژی، تریلمای جهانی شاخص

 كشور 065 انرژی سیستم ماایسه و بندی رتبه به  6101 سال در  لنان م  و مارش 2جهانی خطر مركز مشاركت

   گرفتن نظر در با تریلما گانه سه ابعاد نمودن متعادل در كشورها توانایی از سنجشی بندی رتبه این. است پرداخته

1كشوری زمینه "
 .تعادل امتیاز و كلی رتبه: دارد كشور ی  برای نتیجه دو شاخص این. باشد می "

 كشاور   76كشاور عضاو شاورا باه اضاافه       17در قیاس باا  را ی  كشور  است كه جایگاه عددی ،رتبه كلی    

 .است آن كشور ای از عملكرد كلی تریلمای انرژی خالصهنشان داده و غیرعضو 

 كشاور باا لاالش     نآشود كه بیاانگر نحاوه مواجاه     حرف نشان داده میسه  بابرای هر كشور تعادل  امتیاز

مشانص        Dباا حارف   نیاز    نو بادتری  Aباا حارف    در هر شااخص  . بهترین عملكرداست تریلمای انرژی

 .گردد یم

انارژی و باه    تراز نمودن های متعادل راه ،ها روند سالیانه آن و همچنینتعادل  امتیاز، شاخص رتبه بندیبررسی 

 نماید.  می مشنص، هم خوردن تعادل در اثر بررا حداقل رساندن ریس  عدب پایداری 

 

 

 

 

 

                                                           
5
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 انرژی تریلمای شاخص معرفی  .1

 پایاداری محایا  "و  "برابری انارژی "، "امنیت انرژی"ابعاد  ی  كشور،انرژی عملكرد كلی  برای اندازه گیری 

 یها شاخص ،این ابعادبرای اندازه گیری  .گیرد می مورد بررسی قرار "زمینه كشوری "در نظر گرفتن اب "زیست

 شده است:  بندی هطباشرح جدول زیر به كلی 

 انرژی یشاخص تریلماساختار وزن دهی   - 1 جدول

 وزن : درصد

 ابعاد
 وزن

 بعد
 طبقه بندي شاخص

 وزن

 طبقه
 شاخص

 وزن

 شاخص

 71 امنيت انرژي

انرژی توزیعامنیت تولید و   05 

 5 تنوع منابع انرژی اولیه

رشد تولید ناخالص داخلی مرتبا بامصرف انرژی   5 

واردات به وابستگی  5 

 05 انعطاف پذیری

تولید برق منابعتنوع   5 

 5 ذخیره انرژی

 5 آمادگی نیروی انسانی

 71 برابري انرژي

 01 دسترسی
 5 دسترسی به برق

 5 دسترسی به سوخت پاك

عرضهكیفیت   01 
برق عرضهكیفیت   5 

و روستایی یشهر مناطق در عرضهكیفیت   5 

پذیری تامین مالی و رقابت  01 

 7.7 قیمت برق

 7.7 قیمت گازوئیل

 7.7 قیمت گاز طبیعی

 

 

پايداري محيط 

 زيست

 

71 

 01 بهره وری منابع انرژی
 5 شدت انرژی نهایی

 5 برقانتاال و  توزیعكارایی تولید، 

    انتشار گاز های

ای گلنانه  
01 

 5 انتشار گازهای گلنانه ایروند 

 5 تغییر محدوده های جنگلی

 CO6  01   انتشار

 CO6  7.7شدت 

 CO6  7.7   سرانه انتشار

  CO6  7.7 اصل از تولید برقح 
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 وزن : درصد

 ابعاد
 وزن

 بعد
 طبقه بندي شاخص

 وزن

 طبقه
 شاخص

 وزن

 شاخص

 01 زمينه کشوري

خا مشی های مرتبا و  

 قابل پیش بینی
6 

 1.5 محیا اقتصاد كالن

 1.5 اثربنشی دولت

 1.5 پایداری سیاسی

 1.5 درك فساد

 6 محیا نظارتی پایدار

سیاستگذاریشفافیت   1.1 

 1.1 حاكمیت قانون

 1.1 كیفیت قانون گذاری

 توانمندسازی

 تحایق و توسعه

 و نوآوری

6 

 1.5 حمایت از مالكیت معنوی

 1.5 سرمایه گذاری خارجی و انتاال تكنولوژی

 1.5 ظرفیت نوآوری

 1.5 تعداد اختراعات به ثبت رسیده توسا اتباع كشور

سرمایه گذاری قابلیت  6 
رودیسرمایه گذاری مستایم خارجی خالص و  0 

 0 سهولت كسب و كار

تاثیر آلودگی هوا، زمین و 

 آب
6 

 0 دفع فاضالب

 0 آلودگی هوا

 0استاندارد نتایج وشاخص محاسبه  هرات امتیازشد،  مشنصها برای هر شاخص جمع آوری و  پس از اینكه داده

 .گردد مجددا امتیاز بندی می 1-011سپس در ی  دامنه  ،شود می

برابری انرژی  امنیت انرژی،شامل  سه بعد پایداری انرژی ،امتیازاین  .شود تعریف می تراز امتیازبرای هر كشور ی  

دیگر و مشنص  AAA امتیاز در سه بعد با  عملكردنماید كه بهترین  تراز میشكل  بدینو پایداری محیا زیست را 

اختصاص و ...   BBC ،CCDمانند به همین شكل با توجه به عملكرد كشورها در سه بعد یاد شده  تراز نیز اتامتیاز

 .یابد می

بنش  سیاستگذارانهدف ازسیستم امتیازدهی كم  به  هر كشور است. انرژی یتریلماوضعیت نشانگر این حروف 

عدب اطمینان و برای متعادل نمودن ساختار انرژی و به حداقل رساندن  های الزب زمینهانرژی در جهت شناسایی 

 .توجه نمایند ها آن به یی است كه بایدها ریس 
                                                           
0 z-score 
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  :ی انرژینحوه محاسبه سطوح عملكرد کشورها در شاخص تریلما

 محاسبه سطوح عملكرد  - 2 جدول

 بازه امتياز دهی توضيح سطح

A 
انحراف معیار بیشتر ازمیانگین  1.15ها  آن امتیازكه  ییكشورها
 كل كشورهای مورد هدف است امتیاز

        ̅  1 57  

B 
انحراف معیار  1.15ها بین میانگین و آن امتیازكشورهایی كه 
 كل كشورهای مورد هدف است  امتیازبیشتر ازمیانگین 

 ̅          ̅  1 57  

C 
انحراف معیار  1.15ها بین میانگین و آن امتیازكشورهایی كه 
 كل كشورهای مورد هدف است  امتیازكمتر از میانگین 

 ̅  1 57          ̅ 

D 
انحراف معیاركمتر ازمیانگین  1.15ها  آن امتیازكشورهایی كه 

 كل كشورهای مورد هدف است.  امتیاز
       ̅  1 57  

      

 Score     :  ابعاد سه گانه امتیاز، 

 ̅         میانگین امتیازات كشورها 

       :s      امتیازات كشورها  انحراف معیار 

 

 

 

یكسان  سطوح ،ات متفاوتامتیازكشورهایی با  شود باعث میبه صورت فواصل فوق امتیاز دهی الزب به ذكر است 

 .داشته باشند

 

 

 

D C B A 

�̅� 𝟎 𝟕𝟓𝒔 �̅� 𝟎 𝟕𝟓𝒔 �̅� 
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 عرفی مرجعم  .2

1شورای جهانی انرژی" سازمان توسا آمارهای مورد استفاده در این گزارش،
       تهیه و به صورت سالیانه منتشر "

و  شدهاستنراج  www.worldenergy.org به آدرس سازمانشود. كلیه جداول این گزارش از سایت این  می

 پذیراست.عات از طریق مراجعه به سایت برای عموب امكان الدسترسی به اط

این گزارش آخرین  اطالعات درمبنای  ،قبلهای كشورها در گزارشات سال بندی رتبهدر نحوه به دلیل مغایرت 

در این گزارش  .استبوده  6102در سال تریلمای انرژی از سری گزارشات سالیانه شاخص جهانی  اف دی پی نسنه

 پایداری انرژیسه بعد  قرارگیری امتیازات كشورها نیز به ترتیبو ذكر شده  6104 -6102سه سال ها در رتبه كشور

مورد های  جهت امكان ماایسه سال و ارایه "زیستمحیا  پایداری "و  "برابری انرژی"، "امنیت انرژی"شامل 

 .است شدهتهیه   6102در سال  ذكر شده ها با ترتیبلكلیه ساامتیازات  ،بررسی

 انرژی یشاخص تریلماجایگاه ایران در  .3

نوسان  01تا  10بین رتبه ایران  6102تا  6104های  گردد در طی سال مشاهده می 7همانگونه كه در جدول شماره 

كسب شده است. امتیاز ایران در این  6102در سال  6105پله بهبود نسبت به سال  دوبا  (10) بهترین رتبهو  داشته

 پایداری محیا زیستها پایین ترین امتیاز در زمینه  یافته لیكن در همه سالدر زمینه امنیت انرژی ارتاا ها  سال

  .گردد میهده مشا

  

                                                           
9
 World Energy Council 
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 نماید: تحلیل می ی انرژی وضعیت ایران را به شرح زیرگزارش شورای جهان

  دو پله نسبت به سال قبل ارتااء یافته است. در ابعاد امنیت انرژی و  10شاخص ایران با رتبه  6102سال در

 Dضعیف عمل نموده و سطح  پایداری محیا زیستبرابری آن عملكرد ایران مطلوب بوده لیكن در زمینه 

 است. كردهرا كسب 

  منابع  ارایدكشور دومین علیرغم جایگاه ایران به عنوان لهارمین كشور در دارا بودن ذخائر نفت خاب و

 .كندمدیریت را  های بین المللی نتوانسته است توسعه خود به دلیل تحریمبنش انرژی ایران  ،گازی

 د نمتنصص فنی توانمدر حال بكارگیری نیروهای و اقداب نموده گذاری خارجی  ایران برای جذب سرمایه

نیروگاه . این امر شامل انعااد قرار داد با كشور تركیه برای ساخت باشد می انرژیو انتاال برای تولید 

تا این نیروگاه رود  می انتظار باشد. می% 21)بازده(  كاراییحدود  وسیكل تركیبی  باگیگا واتی  5پیشرفته 

 تكمیل شود. 6101سال 

  برای  را هایی قدبهای بادی  های خورشیدی و توربین در دو حوزه پنل یگیگا وات 5با اجرای نیروگاه ایران

 .نمود پیدا كندنتایج آن  6160كه انتظار می رود تا سال   پایداری محیا زیست برداشته استبهبود بعد 

 آبتغییرات شدید  بهخواهد شد كه نسبت  پذیر تجدید های انرژی یرساختباعث تغییر ز پروژه این اجرای

مشنصا تاثیر منفی روی  در محدوده زمانی معین  خشكسالی .یی دارداالب یپذیر انعطافیی هوا و

 .اند % ظرفیت كار كرده05با  های آبی نیروگاه 6102لیل خشكسالی در سال گذارد. به د میآبی های  نیروگاه
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 امنيت انرژي

 

 پايداري محيط زيست

 

 برابري انرژي

 

 2116لغایت  2114 دورهطی تریلمای انرژی شاخص رتبه ایران در  - 3 جدول

 6102سال 
 كشور( 065)از 

 6102سال 
 كشور(071) از 

 6102سال  
 شاخص  تريلماي انرژي كشور(061از ) 

 امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه

10 BBD 01 BBD 11 CBD شاخص کلی 

50 B 00 B 15 C امنيت انرژي 

41 B 71 B 77 B برابري انرژي 

001 D 000 D 002 D پايداري محيط زيست 

 

  2116نمودار تعادل سه بعد پایداری انرژی ایران در سال   - 1 نمودار

با وجود یكسان بودن سطح برابری باشد.  انرژی در ایران مینمودار فوق بیانگر عدب تعادل میان سه بعد شاخص تریلمای 

تری داشته است. وضعیت پایداری محیا زیست  عملكرد مطلوببرابری انرژی  در بعد (، ایرانB)سطح  انرژی و امنیت انرژی

 نیز در ایران در شرایا نامناسبی قرار دارد. 
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 2114-2116های  طی سال ایران انرژی تریلمایابعاد سه گانه  توزیع رتبه  - 2 نمودار
 

 

 

 

  ایران اطالعات مرتبط با شاخص تریلمای انرژی در پروفایل

 70.6 سهم بنش صنعت از تولید ناخالص داخلی
 سرانه تولید ناخالص داخلی

 خرید به دالر برابری قدرت
01.722 

 شدت انرژی

 )كیلوگرب معادل نفت خاب بر دالر آمریكا(
 سطح باال تنوع بین المللی تولید كنندگان انرژی 1.05

 15 )درصد( دسترسی به سوخت پاك در شهر / روستا 10 سهم جمعیت با دسترسی به برق

 07.1 توزیع انرژی )درصد( نرخ اتالف در انتاال و - )دالر/كیلو وات ساعت( قیمت برق منازل

 4.1 )درصد( نرخ رشد انتشارگازهای گلنانه ای 1.57 به دالرCO6(KCO6 ) شدت 

 

۷2 
۸0 

2۸ 

۳۳ ۳۷ 21 

116 
11۸ 119 

1 

51 

111 

151 

6102 6102 6102 

 پايداري زيست محيطی برابري انرژي   امنيت انرژي
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 در مقایسه با کشورهای منطقهتریلمای انرژی شاخص وضعيت ایران در  .4

 تریلمای انرژیشاخص رتبه ایران و کشورهای منطقه در امتياز و   - 4 جدول

 2116لغایت  2114های طی سال 

 

 باشد. می 6102ها براساس رتبه آنها در سال  ترتیب قرار گرفتن كشور این گزارشول اجدكلیه الزب به ذكر است در 

  

ف
دي

ر
 

 منطقه کشورهاي

 6102سال 
 كشور( 061)از 

 6102سال 
 كشور( 071) از 

 6102سال  
 كشور( 065) از 

 رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز

 AAD 74 BAD 71 AAD 71 قطر 0

 BAD 45 BAD 46 BAD 47 امارات 6

 BCC 42 CCC 45 CBB 42 ترکيه ۳

 BAD 44 BAD 41 BAD 41 عربستان 2

 CBD 51 CBD 52 CAD 57 کويت 2

 BAD 71 BAD 57 CAD 51 بحرين 2

 DBC 12 DBC 24 DBB 21 فلسطين اشغالی ۷

 BBC 24 BCB 16 CBB 20 مصر ۸

 CCC 51   CCD 21 CBC 21 ارمنستان 9

 BBD 21 BBD 14 20 - عراق 01

 DBD 26 DBC 21 DBC 15 اردن 00

 CBD 11 BBD 01 BBD 10 ايران 06

 AAD 15 ABD 04  CBD 06 قزاقستان 0۳

 DDC 04 DDC 02 DBB 02 لبنان 02

 BDD 014 BDC 016 CDC 016 پاکستان 02
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 تریلمای انرژیشاخص کشورهای منطقه در  رتبه  - 5 جدول

 2116سال  در گزارش 

 

  

ف
دي

ر
 

 برابري انرژي امنيت انرژي کشورهاي منطقه
پايداري محيط 

 زيست

 002 2 62 قطر 0

 00۳ 66 26 امارات 6

 2۳ 22 29 ترکيه ۳

 006 06 ۳9 عربستان 2

 99 60 ۷2 کويت 2

 012 ۷ ۸1 بحرين 2

 69 ۳2 ۸2 فلسطين اشغالی ۷

 29 21 91 مصر ۸

 ۷۸ 22 ۸2 ارمنستان 9

 011 2۳ 22 عراق 01

 ۸6 26 012 اردن 00

 009 21 2۸ ايران 06

 066 22 22 قزاقستان 0۳

 20 ۷2 00۳ لبنان 02

 9۳ 99 ۷2 پاکستان 02
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 در مقایسه با  کشورهای منتخبتریلمای انرژی شاخص وضعيت ایران در  .5

در این  ایرانرتبه  1 و 2در جدولتریلمای انرژی شاخص تر از جایگاه كشورمان در برای ارائه تصویری دقیق

 . شاخص با برخی كشورهای پیشرفته صنعتی و كشورهای تازه صنعتی شده مورد ماایسه قرار گرفته است

 تریلمای انرژیشاخص ایران و کشورهای منتخب در  رتبهامتياز و   - 6 جدول

 2116ت لغای 2114 های سالطی   

 

 6105 و 6104 هاای  در ساال  وكسب نموده تریلمای انرژی شاخص را در  رتبه ی  دانمارك كشور 6102 سال در

   است.بوده  سوئیس اول جهان متعلق به كشوررتبه نیز 

  

ف
دي

ر
 

 تخبکشورهاي من

      6102سال  
 كشور(061) از  

 6102سال 
 كشور(071) از 

      6102سال 
 كشور( 065)از  

 رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز

 BBB 4 BBB 5 AAA 5 آلمان 0

 BAA 01 BAA 1 AAA 2 فرانسه 6

 AAC 01 AAC 66 AAC 04 آمريكا ۳

 CBA 64 CBA 67 AAA 01 ايتاليا 2

 BAB 60 CAB 71 CAB 71 ژاپن  2

 BBC 75 70 - 40 - مالزي 2

 DBC 47 DAC 42 CAC 44 جنوبیکره  ۷

 ABD 51 ABD 40 ABD 45 روسيه ۸

 CBD 11 BBD 01 BBD 10 ايران 9

 ACD 01 ACD 01 BBD 01 چين 01

 CDD 11 BDD 16 BCC 10 هندوستان 00
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 تریلمای انرژیشاخص کشورهای منتخب در  رتبه  - 7 جدول

 2116در گزارش سال   

 

 

 برابري انرژي امنيت انرژي کشورهاي منتخب رديف
پايداري محيط 

 زيست

 70 05 1 آلمان 0

 00 1 02 فرانسه 6

 17 07 4 آمريكا ۳

 04 76 01 ايتاليا 2

 40 67 10 ژاپن 2

 07 40 71 مالزي 2

 00 75 16 کره جنوبی ۷

 002 46 2 روسيه ۸

 001 41 50 ايران 9

 001 11 26 چين 01

 11 17 50 هندوستان 00


