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احتمتدی،  افسانه آتش افروز، حامد اقبتا 
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تأثیر عمیق و پایداری در عرضه، تقتاضتا و  COVID-19 می پاند

سا  آینده خواهد داشت. در این گتزار،، دو  01قیمت نفت برای 

هتای کتوتتاه و  های اقتصادی، در بتازه سناریو جهت درک چالش

 مدت تجارت نفت مطرح شده است. بلند

سابتقته  خو، یک شوک بی کرونا دست می علت پاند صنعت نفت، به

در تقاضا شده است و برای به حداکثر رساندن سودآوری، نیتاز بته 

گترا دارد.  های اقتصادی کاربردی و واقت  بینی دقیق و مد  پیش

شود که جهت تجزیه و تتحتلتیتل  منظور از مدلی استفاده می بدین

اطالعات، ترکیبی  از سناریوهای ژ،وپلیتیکی و کالن اقتتصتادی را 

 اند : های ذیل مد نظر قرار گرفته دارد. در مد  این گزار، مولفه

  (GDP)تولید ناخالص داخلی  •

 بازار عرضه و تقاضای نفت خام و گاز طبیعی   •

 قیمت نفت  •

و از اطالعاتی نظیر میادین نفت و گاز، ذخایر اکتشافی محتمتل و 

 ذخایر میادین شیلی نفتی و گازی استفاده شده است. 

رفته شتامتل عترضته،  کار کرونا، خروجی مد  به می با توجه به پاند

در دو ستنتاریتوی زیتر   NGLتقاضا و قیمت نفت، گاز طبیعی و 

 مورد بررسی قرار گرفته است:

را بته  می بینانه: سناریویی است که تأثیر این پاند سناریو خو، •

داند که در آن شرایط اقتصتادی بته  صورت یک موج گذرا می

 "V"شود. بازیابی اقتصادی به شکل  سرعت بازیابی می

را در دو موج فرض  می بینانه که این پاند سناریو بدبینانه یا واق  •

ادامه ختواهتد داشتت و  0100کند که تا تابستان سا   می

 و تدریجی است. می بازیابی اقتصادی آن به آرا

 

گستر، ویروس کرونا و وقای   صورت گرفته در بازار نفت و گتاز 

 طبیعی: 

در چین آغاز شد و تا آوریتل  0101در اواخر سا   01کووید می پاند

، به شدت در بقیه مناطق خاور دور ، اروپتا و آمتریتکتای  0101

،تحت  تأثیر  0101شمالی گستر، یافت. بین ژانویه و آوریل سا  

های اعمالی، تقاضای نفت بته  محدودیت سفرها و همچنین قرنطینه

میلیون بشکه نفت در روز کاهش یافت و در ایتن 91تا04میزان 

نه تنها بته ایتن  می میان، اوپک به رهبری عربستان سعودی تا ماه 

گیر تقاضا توجهی نکرد؛ بلکه تولید نفت خام ختود را  کاهش چشم

میلیون بشکه  در روز افزایش داد که این بته  00.1در ماه آوریل به 

میلیون  بشکته از ژانتویته  9معنای افزایش تولید روزانه به میزان 

 و در اوج بحبوحه کرونا است. 0101

 کاهش عرضه تولیدکنندگان:  
تولید کنندگان غیر عضو اوپک، مانند  ایاالت متحده، در ماه مارس 

سازی نفت، شروع به کاهش  و در پی تکمیل ظرفیت مخازن ذخیره

که در پایان ماه آوریتل،  طوری تولید از میادین نفتی خود نمودند؛ به

میلیون بشکه در روز کتاهتش   0.8تولید نفت خام ایاالت متحده 

هتای تتولتیتدی  یافت. این کاهش بیشتر ناشی از بسته شدن چتاه

ای را  پالس  جتلتسته میادین شیلی آمریکا بود.در ماه آوریل، اوپک

)هرچند با تاخیر ( برای کاهش تولید تشکیل داد و تولید ختود را 

میلیتون بشتکته در روز 3به میزان  0101نسبت به  ژانویه سا  

(، 0101طرف در این مدت )ژانویه تا آوریتل  کاهش داد. ولی از آن

 911بته متیتزان  OECDسازی نفت کشورهای  مخازن ذخیره

میلیون بشکه در روز افزایش یافته بود. به همین دلیل کاهش تولید 

سازی، اثری بر قیتمتت  اعمالی اوپک تا پس از تخلیه مخازن ذخیره

 نفت نداشت.

کرونا بستیتاری از کشتورهتای  می رسد در کنتر  اپید به نظر می

متوفتق عتمتل  0101اروپایی و خاور دور درنیمه  تابستان سا  

هتای جتدی  اند و این موفقیت ممکن است مان  از آستیتس کرده

و اوایل  0101گیری کرونا در پاییز سا   اقتصادی در موج دوم همه

طرف برای ایاالت متحده، آمریکای مرکتزی  شود. از آن0100سا   

 و جنوبی، آفریقا، شبه قاره هند و خاورمیانه نیز این روند رخ نداده 

 پویا محمدعلیزاده

کرونا بر عرضه و تقاضا و  می تاثیر پاند

  0191قیمت نفت تا سا  
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رسد در ایتن  است و موج او  هنوز تحت کنتر  نیست و به نظر می

که هنوز موج او  کنتر  نشده استت، متوج دوم  مناطق در حالی

شروع شود که این امر منجر به خسارات شدید اقتصادی بتا دوره 

 شود. بازیابی طوالنی می

، بیش از حد  تحت تأثتیتر 0105بازار نفت، مانند دوره بعد از سا  

عرضه است و احتماالً این روند تا نیمه دوم این دهه ادامه ختواهتد 

یافت. در این شرایط، قیمت نفت نسبت بته ستیتاستت اوپتک و 

اثربخشی اجرای آن بسیارتأثیر پذیر است. مدیریت بازار  عرضته و 

کترونتا یتکتی از  متی تقاضا جهت کنتر  قیمت نفت هنگام پتانتد

 باشد. های اساسی اوپک می چالش

 تقاضا : 
بینی تقاضای جهانی نفت و رشد اقتتتصتادی  وقای  گذشته و پیش

(  نشان داده شده است. در سناریوی بتا 0برای دو سناریو در شکل)

شتکتل  "V"موجی بودن پاندمی، یک بهبود سری   فرض یک پیش

 0100وجود دارد که بعد از آن شاهد بهبود اقتصادی در نیمه او  

خواهیم بود؛ ولی بازار تقاضای نفت به طور کامل به روند پیتش از 

تر، تقاضای نفت  گردد. در سناریوی بدبینانه بیماری همه گیر برنمی

تر از  رسد و بسیار پایین نمی 0101به سطح  0109-0100تا سا  

است و با روندی که در تابستان امسا  داریتم،  می روند پیش از پاند

 تر است . وقوع سناریو دوم محتمل

 : عرضه 

کرونا کشورهای عضو اوپک با چالش بزرگی مواجهند کته  می در پاند

تواند باعث از بیتن رفتتتن وحتدت  های نامناسس می گیری تصمیم

کشورهای عضو شود. اگر اوپک بخواهد با موفقیت در این دهه عمل 

گتذاری و  کند، باید کیفیت تجزیه و تحلیل بازار نفت، ستیتاستت

مدت، تتطتبتیتق  گیری در این رابطه را بهبود دهد. در کوتاه تصمیم

عرضه با تقاضای به همراهی دیگر تولیدکنندگان غیترعضتو اوپتک 

 باشد .  های اساسی اوپک می یکی از چالش

متیتلتیتون  4.7مدت، اوپک باید کاهش احتمالی بیش  از  در میان

بشکه نفت از تولید کشورهای عضو اوپک )ونزو،ال ، ایران و لیبی( و 

هتای داختلتی و  کشورهای غیراوپک )سوریه و یمن( به دلیل نزاع

ها را در نظر بگیرد. احتما  بازگشت دوباره لیبی به بازار نفت  تحریم

چنان احتما  نزاع داخلی بیشتتر  وجود دارد؛ اما هم 0101در سا  

هتای  نیز وجود دارد. بازگشت ونزو،ال و ایران با توجه بته تتحتریتم

 ای از ابهام هست. هاله آمریکا و تبعیت بعضی از کشورها در

رسد که ایران و ونزو،ال احتماالً قبل از اواسط  وجود، به نظر می بااین

این دهه به سطوح باالتر تولید بازگردند که در این صورت عربستان 

و بقیه کشورهای اوپک باید با کاهش تولید، افزایش تولید این دو 

توجهی را  کشور را خنثی کنند. این امر فشارهای اقتصادی قابل

برای سایر کشورهای عضو اوپک که از قبل تحت فشارهای ناشی از 

گیر  ( و بیماری همه0105کاهش سهم بازار )بخصوص از سا  

 بوده اند، ایجاد خواهد کرد. 01کووید 

 است و 0101)نرخ رشد اقتصادی واقعی در فصل آخر سا    01کووید می بینی آینده نرخ رشد اقتصادی جهان و تقاضای نفت در دو سناریوی موجود برای پاند (:تاریخچه و پیش0شکل )

های قاط  و جدی از جانس  اتخاذ سیاست گذارند. مدت، ذخایر اضافی نفت بر قیمت نفت اثر می المللی پو  است(.در کوتاه های تاریخچه اقتصادی نیز بر مبنای اطالعات صندوق بین داده

تقاضای بنزین وگازو،یل را )با فرض اینکه وی اوپک برای حذف این تاثیر درچند سا  آینده و مقابله با روند کند بازگشت تقاضا به شرایط قبل از کرونا، ضروری است. این دو سناریو الگ

 دهند. دهند(، نشان می تشکیل می 0151درصد از فرو، وسایل نقلیه جدید را تا سا   31وسایل نقلیه پاک، 
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اوپک برای مدیریت قیتمتت نتفتت و 

افزایش آن متجتبتوراستت عتالوه بتر 

مدیریت بازار تقاضا، همزمان متراقتس 

تولید نفت شیل آمریکا نیز بتاشتد. در 

سناریوی بدبینانه، تقاضا بترای نتفتت 

متیتلتیتون  90اوپک پس از سقوط به 

 90، تا حد 0101بشکه در اواخر سا  

 0105میلیون بشکه در روز در ستا  

افزایش خواهد یافت. پس از آن و در 

پی کاهش تولید کشورهای غیتراوپتک 

)بخصوص روسیه(، تقاضا بترای نتفتت 

افزایتش ختواهتد  0191اوپک تا سا  

 یافت. 

در ایاالت متحده آمریکتا، تتولتیتد از 

میادین شیلی از صفر بشکه در ستا  

میلیون بشکه در روز در  7به  0110

رسید و در ایتن متدت،  0101سا  

 0100بیشترین رشد تقاضا در ستا  

بوده است. این رشد تولید نفت از ایتن 

مخازن سبس شد که آمریکا مانند اوپک بازیگر اصتلتی 

در افزایش و یا کاهش قیمت نفت باشد. آنچه مستلتم 

است تأثیرپذیری میزان تولید و یا ادامته حتفتاری در 

کتنتد.  میادین شیلی آمریکا میدان به میدان با یکدیگر فترق متی

ها،  طور مثا  تولید از میدان پرمین نسبت به تولید از دیگر میدان به

کمترین تاثیر را از افت قیمت نفت دارد. در مدلی که برای میادیتن 

اند کته  شیلی آمریکا طراحی شده است به این خروجی دست یافته

ماه متأثر از قیتمتت  3توقف و یا ادامه حفاری از این میادین بعد از 

طور چشتمتگتیتر  نفت در بازار جهانی خواهد بود و بعد از یکسا  به

 این تأثیرپذیری نمایان خواهد شد.

، به واسطه تکمیل ظرفیتت متختازن  0101استثنا،ا، در بهار سا  

های  سازی موجود و کاهش تقاضا و در نتیجه بسته شدن چاه ذخیره

تولیدی، تولید از میادین شیلی آمریکا بیش از یک میلیون بشتکته 

بینی آینده تولید نفت آمریکتا  در روز کاهش یافت. تاریخچه و پیش

های میادین اصلی تولیدکننده برای دو مد  سناریوی  و تعداد دکل

دهنتده  ( نشان داده شده است. این شکل نشان9در شکل)01کووید

 وخیز قیمت نفت در تولید از میادین شیلی آمریکاست. تأثیر افت

شود تولید از میادین شیلی آمریکا حدود دو میلیتون  بینی می پیش

بشکه کاهش یابد و امکان بازگشت به میزان تتولتیتد ستابتق در 

باشد و این امکتان بترای  نمی 0100بینانه  تا سا   سناریوی خو،

فراهم نیست؛ ولی بعد از این سا ،  0105سناریوی بدبینانه تا سا  

میزان تولید از این  0191( تا سا  0بینی نمودار شکل ) طبق پیش

 میلیون بشکه در روز خواهد بود. 1تا  8میادین بین 

گتیتری  شود، پس از هتمته ( مشاهده می5طور که در شکل ) همان

ای بیتن تتقتاضتا و  و تا اواسط این دهه، شکاف گسترده 01کووید

عرضه نفت در ایاالت متحده وجود دارد که این امر عمدتاً به دلیتل 

تا  0101های  کاهش تولید ایاالت متحده از میادین شیلی  بین سا 

شود میزان واردات نفت خام آمریکا در  باشد که سبس می می 0105

 در روز در این دوره باشد. میلیون بشکه 5تا  9ها بین  این سا 

کرونا سه فاز قیمت برای نفتت ختام در ستا   می با توجه به پاند
 توان متصور شد:  می 0191

دالر در هر بشکه بعتد از  71تا  34افزایش قیمت نفت تا حد  •

  0105تا  0100کرونا تا بازه زمانی  می رهایی از پاند

 .01بینی تقاضای نفت اوپک از مد  جهانی نفت برای دو سناریوی کووید  پیش (: تاریخچه و 0شکل )

-Covidبینی آینده تولید از ایاالت متحده در مد  جهانی نفت برای دو سناریو  (:  تاریخچه و پیش9شکل )

و  RRCهای تولید میادین شیلی از آمار تگزاس  های موجود در میادین شیلی آمریکا )داده و تعداد دکل 19

 ها ازآمار شرکت بیکرهیوز است.(  های تعداد دکل ایالت داکوتای شمالی بوده و داده
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دالر در هتر  31تا  41بازیابی قیمت و افزایش موقت تا حد  •

 بشکه در اواخر دهه اخیر

افزایش تدریجی قیمت نفت در راستای کاهش عرضه تا حتد  •

 0191دالر در هر بشکه در سا   81

ویژه در  تأثیر کرونا بر اقتصاد جهانی و تقاضای نفت شدید است، به

صورت طوالنی بودن دوره شیوع این ویروس، احتما  رکود بیشتر و 

شود بتدون  بینی می یابد و پیش تر افزایش می دوره بازیابی طوالنی

قیمت نفت خام ممکن است تا اواسط سا  مداخله اوپک ، متوسط 

دالر در بشکه باقی خواهد ماند و تتا  41تر از  در حد پایین 0100

اواخر دهه اخیر، بازار نفت با عرضه بیش از تقاضا مواجه خواهد بود 

بینی قیمت  در این مرحله است. پیش و سیاست اوپک عامل مهمی 

با فرض آن است که اوپک بتواند بازار را  4برای دو سناریو در شکل 

 ای مدیریت کند که تنها به میزان تقاضا، تولید انجام شود. به گونه

احتما  کاهش قیمت نفت بعد از 

را نتیتز  0107تا  0105های  سا 

توان متصور شد زیرا در ایتن  می

ها امکان افزایش تولید نتفتت  سا 

از میادین شیلی آمریتکتا وجتود 

دارد که مسلما تأثیر ختود را در 

بازار عرضه و تقاضا و در نتهتایتت 

 قیمت نفت خواهد داشت.

های مختلتف  بینی با توجه به پیش
اوپک سه استراتژی را باید در نظتر 

 بگیرد :
مدیریت تولید با توجه به دو  •

ستتنتتاریتتو بتتدبتتیتتنتتانتته و 

 بینانه خو،

کاهش تولید جهت افزایتش  •

 71تا  31قیمت نفت تا حد 

 دالر برای هر بشکه 

تنتظتیتم ستقتف تتولتیتد  •

که قیمت نفت کمتر  طوری به

دالر برای هر بشتکته  41از 

 شود 

اگر اوپک افتزایتش قتیتمتت را 

عنوان هدف در نتظتر داشتتته  به

توان با کاهش عترضته،  باشد، می

قیمت نفت را در سطح مطلوب یا نزدیک به آن قرار دهد. اگر اوپک 

عنوان هدف در نظر داشته باشد، قیمتت نتفتت در  سهم بازار را به

دالر در بشکه خواهد رسیتد  54-51صورت افزایش تقاضا به حدود 

دالر  91و در صورت ادامه کاهش تقاضا قیمت هر بشکه حتدود 

 خواهد بود. 

دهد که استراتژی ستهتم  نشان می 0103تا  0105های  تجربه سا 

تواند کارایی و منفعت الزم را برای کشورهای عضو اوپتک  بازار نمی

های قبل و با توجه به ارتقاء تکنولوژی،  زیرا در سا به ارمغان آورد، 

دالر  41تا  54های بین  امکان تولید از نفت شیل آمریکا در قیمت

فراهم شده است و نه تنها این سیاست منفعتی را برای کشورهتای 

علت کاهش تولید، سبس  کسری بودجه  بترای  عضو ندارد؛ بلکه به

المللی و  بعضی کشورهای عضو و یا افزایش بدهی در بازارهای بین

 کاهش مناب  ارزی خواهد شد.

با  Covid-19 بینی آینده تولید و تقاضای مایعات ایاالت متحده در مد  جهانی نفت برای سناریوی بدبینانه . تاریخچه و پیش5شکل 

 .روند کند بازیابی 

 بر اساس مد  جهانی نفت. Covid-19بینی قیمت نفت برای دو سناریو  پیش . تاریخچه و 4شکل 
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شود در نیمه دوم دهه حاضر، میزان عرضه و تقتاضتا   بینی می پیش

به هم نزدیک شود؛ زیرا کشورهای غیر اوپک ماننتد روستیته بته 

کاهش تولید خود ادامه خواهند داد و از طرفی در این نیمه، نقطته 

اوج تولید آمریکا سپری خواهد شد و  این کاهش تولیدها ستبتس 

شود که قیمت نفت حتی بدون مداخله اوپتک  در ستنتاریتو  می

دالر در هر بشکه و در سناریوی بدبینتانته   11تا  81بینانه به  خو،

 دالر در هر بشکه افزایش یابد. 71-81

 

بایتد  0101سناریوهایی که برای بازار عرضه و تقاضا نفت در دهه 

 در نظر گرفت:

اوپک میزان تولید اعضا خود را براساس تقاضتا متدیتریتت و  •

 کند.  تنظیم می

به ظرفیت تولید کتامتل ختود بتاز  0101لیبی در اوایل دهه •

 گردد. می

بته ظترفتیتت   0107تا  0100های  ونزو،ال در بازه بین سا  •

 گردد. تولید کامل خود باز می

 برداشته خواهد شد. 0104های ایران حداکثر تا سا   تحریم •

میلیون بشکه در روز  3برابر  0191تولید عراق در اوایل  دهه  •

 خواهد شد. 

های عمیق در اواستط  تولید نفت برزیل از میادین واق  در آب •

 میلیون بشکه در روز خواهد شد. 3برابر  0191دهه  

 0101کاهش تولید نفت روسیه در نیمه دوم دهه  •

کاهش مصرف بنزین و گازو،یل با توجه به افتزایتش ستهتم  •

درصتد از فترو، 31های الکتریکتی تتا حتد فرو، ماشین

 0151های جدید در سا   ماشین

عدم تحریم و نزاع داخلی برای کشورهایی که در بازار عرضه و  •

 تقاضا نفت تاثیرگذارند.



 نفت و انرژی
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که همواره در ذهن محققان وجود دارد این استت   از سؤاالت مهمی

تتوان آیتنتده را   که با استفاده از چه ابزار و وسایل و عواملی متی

بندی نسبتاً جام  از عوامل مؤثر در شتکتل   ساخت؟ در یک جم 

خوریم که با  های هشتگانه تأثیرگذاری برمی دادن به آینده، به مؤلفه

ای شکل   توان شرایط آینده را به گونه  ها می گیری مناسس از آن  بهره

داد که آینده تا حد امکان آن گونه که مطلوب و مورد نظر است، به 

که در این میان نباید فرامو، شود ایتن  وقوع بپیوندد. نکته مهمی

است که وقوع آینده زمانی به بهترین شکل ممکن محقق ختواهتد 

کارگیری شتونتد. حضتور  های هشتگانه به این مؤلفه می شد که تما

هایی رو به رو   ها، وقوع آینده را با دشواری  ناقص یا ناتمام این مؤلفه

خواهد ساخت و این احتما  وجود دارد که با کارکرد غتیترجتامت  

پوشاندن جامه عمل «گاه به هدف غایی یعنی   ساز، هیچ  عوامل آینده

دست نیابیم. در ادامه، به معرفی و تشریح هر یک از ایتن  »به آینده

دهتی بته آیتنتده   های هشتگانه شتکتل ابزارها یا به عبارتی مؤلفه

 پردازیم. می

 

 0مولفه او : آموز،

.اگر آموز، نتواند به تغییر رفتار یک فرد پس از طتی فترایتنتد 0

یادگیری بینجامد، باید گفت به هدف اصلی خود نا،ل نشده استت. 

پژوهی نیز باید همین پیامد را داشتتته  آموز، در چارچوب آینده

پژوه پس از طی  ترین تغییری که باید در رفتار فرد آینده باشد. مهم

پژوهی مشاهده شود، تغییر نتگتر،  های آموزشی آینده نمودن دوره

مندی  او نسبت به مقوله آینده و تعامل او با آینده است. ایجاد عالقه

به آینده و رصد امور آینده، گام نخست در این مسیر است که آثتار 

پژوه  و شواهد آن باید در رفتار و دیدگاه فردی و اجتماعی فرد آینده

عتوامتل  می پژوه دریابد که آینده برآیند تما دیده شود. اگر فرد آینده

آشکار و پنهانی است که شاید همیشه در قلمروی اختتتیتارات و 

هتای  تتریتن هتدف کنتر  ما نیستند، در واق  به یکتی از متهتم

و »0خردمندانته«اندیشی دست یافته است که همان دیدگاه  آینده

و » 5گتزیتنتی  روحیه آینتده«به آینده است. تقویت » 9نگر واق «

کوشش برای شکل دادن به آینده و ایجاد شرایط مطلوب متناستس 

هتای  تتریتن هتدف با امکانات موجود و بالقوه، یکی دیگر از متهتم

پژوه بتا  پژوهی است. آشنا ساختن فرد آینده آموزشی در حوزه آینده

هتای  پتژوهتی، تتأکتیتد بتر شتیتوه های آینتده ها و رو، تکنیک

ای و  های سلتیتقته پژوهی، پرهیز از رو، پذیرفته شده آینده علمی

هتای  نگتر، از گتام های آینده نگری در پژوهش  جانبه بنیان و یک بی

 باشد. پژوهی می صحیح آموز، در زمینه آینده

 

 4گذاری مؤلفه دوم: سرمایه

در دنیای امروز که اقتصاد و سرمایه به عنوان یتکتی از عتوامتل 

تتوان  باشد، نمتی مطرح می تأثیرگذار در موفقیت هر کوشش علمی 

نگتر نتادیتده  های آینده ساز آن را در کوشش نقش مهم و سرنوشت

پژوهی در مراحل نخستت بتا  گرفت. ممکن است یک فعالیت آینده

منتدان بته  گیری از بودجه و امکانات شخصی گروهی از عالقه بهره

هتا  تدریج رشد کند، اما ادامه این فعتالتیتت امور آینده پا بگیرد و به

هتای  ها در محیتط های مالی و اقتصادی آن که جنبه می ویژه هنگا به

گذاران دولتی یا خصوصتی را  شود، وجود سرمایه تجاری مطرح می

سازد. امتروزه و در شترایتط  ای کامالً ضروری نمایان می گونه به

نامطمئن بازار، بدون برخورداری از پشتیبانی مالی قتابتل تتوجته 

پژوهی نا،ل شتد.  توان به دستاوردهای ملموسی در حوزه آینده نمی

نگتر  های آینده های دولتی به سوی کوشش جلس اعتبارات و سرمایه

های نخستین در این زمینه را تتجتربته  ویژه در جوامعی که گام به

ها در نظتر  حل تواند به عنوان یکی از راه مدت می کنند، در کوتاه می

در نظر گرفته شود. البته، برای درازمدت تدابیر بهتری نظیر ایجتاد 

اندیشتی  های پژوهشی از جمله آینده بهابازارهای سرمایه برای حوزه

 پژوهی باید اندیشید. و آینده
  

 محمد رسولی

 دهی به آینده هشت مؤلفه شکل

1. Training 
2. Advisedly 
3. Realistic 

4.  Futur selection 
5. Investment  
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 »7هوشیاری محیطی«یا همان  3مؤلفه سوم: سواد آینده

پژوهان سواد آینده یا همان هوشیاری محیطتی را  بسیاری از آینده

دانند. در حتقتیتقتت، بتدون  ترین ابزار برای ساختن آینده می مهم

هایتی کته بترای  ها و رو، برداری از تکنیک محیطی، بهره 8پایش

روند، میسر نختواهتد بتود. یتک  آگاهی از شرایط آینده به کار می

گتیترد و  پژوه همواره شرایط پیرامونی خود را زیر نظتر متی آینده

کند. آگاهی از شرایط محیطتی از  های تغییر را شناسایی می نشانه

بتیتنتانته در  های واقت  ریزی جهت حا،ز اهمیت است که برنامه  آن

کتنتنتد. از  هماهنگی با تغییرات محیطی رشد یافته و تغییتر متی

ریزی بهتر در شرایتطتی  پژوهی، کمک به برنامه دیدگاه دانش آینده

پذیر خواهد بود که آگاهی مناسبی از متغیرهای محیطتی و  امکان

های خود داشته باشیم.  بدین  ها و انتخاب ها بر تصمیم تأثیرهای آن

های فنی، تتجتاری، ستیتاستی و   ای از هوشیاری  سبس، مجموعه

 یابند. اجتماعی ضرورت می

 1هوشیاری فنی*

هتا و  گام نخست برای برخورداری از سواد آینده فراگتیتری رو،

فنونی است که ما را در آگاهی از ساختار و ترکیس اجزای محیطتی 

کنند. برای آنکه بدانیم در چه شرایط یا محیطی هستیتم،  یاری می

باید ضمن شناسایی متغیرهای محیطی، روابط موجود و بتالتقتوه 

ها را نیز دریابیم. عوامل و بازیگران اصلی و فرعی حاضر در  میان آن

هایی  یک محیط اجتماعی یا سازمانی، هر یک دارای تأثیرها و نقش

زنتد و  ها در مجموع شرایط نهایی را رقم می هستند که کارکرد آن

 نامیم.    می »آینده«آورد که آن را  وضعیتی را پدید می

هتا و  برای اینکه بدانیم این اجزا هر یک چه نقشی دارند و کتنتش

های ما دارند، ابتتتدا بتایتد  ها چه تأثیری بر تصمیم های آن واکنش

ها را از یکدیگر تفکیک کنیم و هر یک را به طور جداگانه متورد  آن

مطالعه قرار دهیم. به طور کلی هوشیاری فنی مبتنی بر سه اصتل 

( شتنتاستایتی 0محتیتطتی  01( شناسایی متغیرهای0کلی است: 

متغیرها. دستیتابتی  00( شناسایی روابط9هر متغیر و  00کارکردهای

به چنین درکی از متغیرهای موجود در شرایطی که در آن به ستر 

کند فرایند تغییتر را بته  بریم، پیش از هر چیز به ما کمک می می

 درستی طراحی کنیم. 

 09*هوشیاری تجاری و سیاسی

تتری  شود تصویر مناسس درک شرایط بازار و روابط تجاری سبس می

از شرایط تجاری و اقتصادی پیش رو داشته باشیم. هتمتچتنتیتن، 

های اجتماعی همواره دستخو، تغییرات سیاسی هستتتنتد.  محیط

ای و فترا  های متنتطتقته های جدید سیاسی در حوزه ظهور قدرت

هتا بترای  ای، پیامدهایی را به دنبا  دارد که آگاهی از آن منطقه

حضور در جهان آینده بسیار مهم است. معادالت جهانتی هتمتواره 

متغیری از سیاست را به همراه دارند و طبیعی است که این متغیتر 

زند که گاهی حتتتی  ای رقم می گونه به نوبه خود شرایط آینده را به

دهد. هر فرد یا سازمتانتی  دیگر متغیرها را تحت تأثیر خود قرار می

برای حضور در شرایط آینده باید بداند در چه شرایط سیتاستی از 

 خواهد حضور یابد. نظر اجتماعی و اقتصادی می

 05هوشیاری اجتماعی*

خورد که در مدتی کتوتتاه  ای رقم می گونه گاهی شرایط اجتماعی به

نسبت به آنچه در گذشته بوده، چندان قابل مقایسه نیست. این که 

کنند، مهم نیستت؛  تغییر می می شرایط اجتماعی به سرعت یا به آرا

کتنتد کته  مهم این است که شرایط جدید محیطی را فراهم متی

بازیگران پیشین ناچارند به ایفای نقش در این محیط تازه بپردازند. 

آیند که کارکردهای اجتمتاعتی را  متغیرهای جدیدی به میدان می

، کتارکتردهتای 04کنند. شناسایی روندهای اجتتمتاعتی تعیین می

و  08های اجتماعی ، ارز، 07، عوامل و بازیگران اجتماعی03اجتماعی

 01در ارتقای هوشمندی اجتتتمتاعتی 01معیارهای توسعه اجتماعی

گیری  بنیان که عوامل گوناگون را در شکل نقش دارند. نگر، دانش

داند، شکل نهایی یک جامعه را  و تکامل نهادهای اجتماعی مؤثر می

دانتد. تتقتویتت ایتن عتوامتل و  محصو  کارکرد این عوامل می

تتوانتد  های مطلوب در یک جامعه، می ها با ارز، سازی آن هماهنگ

های اجتمتاعتی گتردد و در مستیتر  سبس قدرتمند شدن بنیان

گرا برای رشد و تتکتامتل جتامتعته  های آینده پشتیبانی از کوشش

 کارگیری شود. به

 

 00بینی مؤلفه چهارم: پیش

ها به یک رویه ثابت ذهنی برای ما متبتد   ریزی برای فعالیت برنامه

شده است و آن قدر برای ما عادی شده که شناسایی و تمایز آن از 

های ذهنی ممکن است کار دشواری باشد.  تصتور  مجموعه فعالیت

ریزی برای آن به عتنتوان یتک فتعتالتیتت  شرایط آینده و برنامه

پژوهی در  و هدفمند آینده ای باید متمایز از فعالیت علمی  غیرحرفه

 نظر گرفته شود. 

6. Futur Literacy 
7. Environmental Awareness 
8. Scanning 
9. Technical Awareness  
10. Variables 
11.Functions 
12.Relations 
13.Bussiness and Political 
Awareness  

14. Social Awareness 
15. Social trends 
16. Social functions 
17. Social roles and actors 
18. Social values 
19. Scoail development 
20. Social intelligence  
21. Forecsting  
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شود و ساختن آینده  بینی آینده مطلوب تعیین نمی معموالً در پیش

شود. به بیانی دیگر، انگیزه چندانی برای شکل  هم بررسی نمی

دادن به آینده وجود ندارد و در بهترین حالت با مشارکت خبرگان 

ای متمرکز شد و به تحلیل و بررسی آینده  شاید بتوان بر حوزه

پژوهی دانست، اما  بینی را شکل خام آینده توان پیش پرداخت. می

های پایه برای ساختن آینده  ها و مهارت به عنوان یکی از گرایش

 مورد نیاز است. 

 

 00مؤلفه پنجم: نوآوری

اندیشی، با سه رویکرد اساسی  در اندیشه پیرامون آینده یا آینده

و  05اندیشی تجویزی ، آینده09اندیشی تحلیلی سروکار داریم: آینده

. در رویکرد سوم، نیازمند نوآوری 04پردازانه  اندیشی تصویر آینده

تواند ما را در ساخت آینده  خواهیم بود. خلق تصاویر نو و بدی  می

یاری کند. تحلیل محتوای آینده و آنچه در راه است، ذهنی نوپرداز 

طلبد. از آنجا که آینده از نظر زمانی با ما فاصله دارد،  و نوآور می

سازی، آن نیازمند نواندیشی و  خلق آن در زمان حا  و شبیه

ورزی همیشگی   های اندیشه نوآوری است. رها ساختن افکار از شیوه

تواند  ها می های نوین تفکر به آن و نشان دادن روندها و راه

های  های نوآوری را در اذهان مستعد بیدار کند. تدوین نظریه زمینه

های  از تال، هاست که بخش مهمی یافته این نوآوری نو، شکل بلوغ

 دهد. گرا را به خود اختصاص می آینده

 

 03مؤلفه ششم: رقابت

حضور کارآمد در محیط آینده، نیازمند شناسایی رقبا و آشنایی با 

ها و شرایط رقابت است. از آنجا که هر تالشی که برای آینده  مهارت

گیرد با هدف جلوگیری از غافلگیر شدن در آینده به  صورت می

رسد، ناخواسته با نوعی رقابت ضمنی و ذاتی سر و کار  انجام می

 07محور  کوشد نگر، فرصت پژوهی می داریم. از آنجا که دانش آینده

ترین عامل در کسس  کند، مهم 08محور  را جایگزین نگر، مشکل

های موجود و  ها، استفاده مطلوب از فرصت موفقیت در این رقابت

های بهتر،  های نوین است. اتخاذ تصمیم تال، برای ایجاد فرصت

استقبا  آزادانه از آینده و شرایط جدید، ارا،ه خدمات و محصوالت 

توانند سبس ارتقای یک  جدید و دیگر عوامل تأثیرگذار، می

 کننده در رقابت شوند.  مشارکت

 
 
 

 07مؤلفه هفتم: رهبری

ویژه زمانی که بر پایه شکل بخشیدن  انجام هر فعالیت هدفمند به 

به آینده و ساختن آن بنا شده باشد، نیازمند رهبری است. اگر چه 

در آغاز یک حرکت فردی یا اجتماعی ممکن است نشانه یا اثری از 

های  تدریج و با قوام یافتن کوشش رهبری وجود نداشته باشد، اما به

شود. شرایط امروز  گرا، آثار هدایت و رهبری در آن پدیدار می آینده

ای است که هر رهبری در گام نخست خود را متعهد  گونه جهان به

ها را بر عهده گرفته  داند که هدایت آن به خویش و جمعی می

فراتر شایسته است خود و محیط پیرامونش را به  می است، اما در گا

تر ببیند که همان جهان است.  ای بزرگ عنوان بخشی از مجموعه

های  داشتن دیدگاه جهانی و آگاهی و هوشیاری جهانی، توانمندی

دهد و  فردی ویژه یک رهبر را به شکل چشمگیری افزایش می

بخشد.  جایگاه او را هم از نظر داخلی و هم از بعد جهانی، تعالی می

نگری، قلمرو رهبری را از حا  به  نگر، به سوی آینده و آینده

ترین شرایط الزم برای  دهد و یکی از مهم آینده گستر، می

 آورد.  ساختن هدفمند آینده را فراهم می

 

 91ناپذیر مؤلفه هشتم: کوشش خستگی

دستیابی به هدف مهم ساختن آینده، نیازمند شکیبایی و استقامت 

بسیار است و گاهی گذشت و مرور زمان، بسیاری از موان  و مسا،ل 

های به  کند. استمرار و تداوم کوشش را خود به خود برطرف می

ها و موان  پیاپی باید پیگیری شود و انجام  عمل آمده با وجود وقفه

ای از رشته اصلی در  هر فعالیتی برای ساختن آینده به مثابه زنجیره

ها به یکدیگر، رشته  نظر گرفته شود که بر اثر متصل ساختن آن

نهایی یعنی همان آینده ساخته خواهد شد. از آنجا که در مسیر 

ساختن آینده همواره با مشکالت و مسا،ل گوناگونی رو به رو 

گرا ادامه داد و از موان  و  های آینده شویم، باید به کوشش  می

 مشکالت خسته نشد.

های   گیری مطلوب از مؤلفه  در نتیجه، باید اشاره شود که بهره

پژوهی را در   تواند نتایج مطالعات آینده  هشتگانه معرفی شده می

راستای ساختن آینده مطلوب به واقعیت نزدیک سازد. امید است 

ها در کشور عزیزمان شاهد اعتالی   گیری از این مؤلفه  که با بهره

 مان در آینده نه چندان دور باشیم. روزافزون پرچم کشور اسالمی

22. Innovation 
23. Analytical futurism 
24. Prescriptive futurism 
25. Illustrative futurism 
26. Competition 

27. Oppurtunity-oriented 
28. Problem-oriented  
29.  Leadership 
30 Tireless effort  
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 سازی انرژی و اهمیت آن ذخیره

ذخیره انرژی عبارت است از نگهداری انرژی تولید شده در یک 

تواند  در اشکا   زمان برای استفاده در زمان بعدی. انرژی می

مختلفی از جمله تابش، مواد شیمیایی، پتانسیل گرانشی، پتانسیل 

الکتریکی و گرمای وجود داشته باشد. ذخیره انرژی شامل تبدیل 

تر است.  تر و اقتصادی سازی راحت انرژی به اشکالی با ذخیره

های متداو  ذخیره انرژی عبارتند از باتری قابل شارژ، که  مثا 

؛  انرژی شیمیایی قابل تبدیل به برق برای کار با تلفن همراه است

سد برقآبی که انرژی را در یک مخزن به عنوان انرژی پتانسیل 

سنگ و  های فسیلی مانند زغا  کند؛ سوخت گرانشی ذخیره می

های مدفون، به  بنزین، که در واق  انرژی ذخیره شده در ارگانیسم

چنین مواد غذایی  ها تبدیل شدند.  هم مرور زمان به این سوخت

شوند( نوعی  های فسیلی ساخته می )که با همان فرآیند سوخت

 شود. انرژی هستند که به شکل شیمیایی ذخیره می

 

 سازی انرژی؟ چرا ذخیره

امروزه با پیشرفت جوام ، انرژی الکتریکی به عنوان یکی از 

شود. در شبکه   ترین و تمیزترین انواع انرژی شناخته می کاربردی

های  انرژی قرن بیستم، نیروی برق تا حد زیادی با سوزاندن سوخت

های مربوط به آلودگی هوا، واردات و  شد. نگرانی فسیلی تولید می

های فسیلی و حواشی سیاسی امنیتی حاکم بر آن،  صادرات سوخت

های فسیلی و گرم شدن کره زمین باعث  محدودیت ذخایر سوخت

های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی،  کارگیری انرژی افزایش به

 گرمایی شده است. باد، آب و زمین

های انرژی تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ، به طور  تولید از سیستم

کنندگان انرژی را مانند  ای مصرف طبیعی نیازهای دقیق و لحظه

های  کند. در نیروگاه های فسیلی، تأمین نمی های سوخت نیروگاه

توانند به راحتی تولید  های فسیلی، مدیران می معمولی با سوخت

انرژی را در صورت نیاز بیشتر مردم افزایش دهند، اما این کار 

پذیر نیست. انرژی باد کنتر   همیشه با باد یا خورشیدی امکان

نشده است و ممکن است در زمانی که  نیروی اضافی الزم نباشد، 

تولید شود. انرژی خورشیدی با پوشش ابر متفاوت است و در 

باشد،  بهترین حالت فقط در ساعات نور روز در دسترس می

که تقاضا برای برق اغلس پس از غروب آفتاب خواهدبود. ما  درحالی

به یک شبکه الکتریکی نیاز داریم که بتواند مناب  متغیر انرژی را 

های مختلف ذخیره یا تولید انرژی را در صورت  کنتر  کند، و رو،

 نیاز در اختیار داشته باشد.

آ  برای مطابقت دادن تولید از  سازی انرژی ایده های ذخیره سیستم

های  مناب  تجدیدپذیر با تقاضای انرژی کاربران است: سیستم

توانند انرژی اضافی را هنگام تولید بیش از تقاضا،  سازی می ذخیره

که تولید زیر آنچه که برای خدمت به  می جذب کرده و هنگا

سازی، تولید  کنندگان الزم است، رها کند. بدون ذخیره مصرف

سازی،  و بدون ذخیره شود »محدود«اضافی تجدیدپذیر باید 

کمبود مناب  انرژی تجدیدپذیر باید با مناب  سنتی انرژی مانند 

سازی  تأمین شود. بنابراین بدون ذخیره های گاز طبیعی  نیروگاه

کارگیری از مناب  انرژی تجدیدپذیر محقق  انرژی هدف اصلی به

گردد. به همین دلیل، ذخیره انرژی الکتریکی مؤثر نقش مهمی  نمی

 در انتقا  جهانی به سیستم انرژی کم کربن خواهد داشت. 

های ذخیره انرژی در حا  توسعه هستند. تال،  تعدادی از فناوری

های فنی طیف وسیعی  ها و ویژگی برای درک چگونگی بهبود هزینه

ها، برنامه توسعه بخش بزرگی از انیستیتوهای  از این فناوری

ترین  هایی با امیدوار کننده باشد.  ارا،ه مد  تجاری می-تحقیقاتی

کربن تولید  عنوان بخشی از یک سیستم انرژی کم ها، به آوری فن

شده از مناب  متناوب و تجدید پذیر و ادغام آن در توان شبکه، از 

 باشد. ها می اهداف اصلی این گروه

 

 فاطمه صا،س

 سازی انرژی؛ چرا و چگونه ذخیره
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 آیا ذخیره سازی انرژی به صرفه است؟

% از کل ظرفیت خورشیدی و 07ظرفیت ذخیره انرژی فعلی فقط  

دهد. هزینه ذخیره انرژی در پنتج ستا   باد نصس شده را نشان می

هتای  گذشته تقریباً نصف شده است اما به طور کلی برای بترنتامته

هشدار قرمز در متورد «مقیاس باال بسیار گران است. در سناریوی 

، افزودن ظرفیت انرژی تجدیدپذیر ستاالنته  »تغییرات آب و هوایی

در سطح جهان خواهد رسید. تحلیتلتگتران  گیگاوات311تا 411به 

04  +UBS  در شش تیم  در سطح جهان، وضعیت و سناریتوهتا ،

ها و پیشرفت فناوری  برای ذخیره انرژی را با توجه به کاهش هزینه

دهنده ظرفیت و قابلیت ذخیره انرژی برای  اند که نشان بررسی کرده

های آینده، انتظار داریتم  رسیدن به یک نقطه مطلوب است. در دهه

% نسبت به امتروز بته دالیتل 81-33های ذخیره انرژی  که هزینه

های پویا و متراکم سازندگان باتری بترای  ( برنامه0زیرکاهش یابد: 

( تتجتربتیتات 0گذاری تحقیق و توسعه و گستر، ظرفیت.  سرمایه

کاهش هزینه  ( 9های وسایل تقلیه الکتریکی،  آمده از باتری دست به

های سیستم  مواد در تجهیزات انرژی تجدیدپذیر برای کاهش هزینه

دهتد کته ذختیتره انترژی  ها نشتان متی انرژی. تجزیه و تحلیل

ها، بیشترین پتانسیل کاهش هزینه را  الکتروشیمیایی، مانند باتری

های تجدیدپتذیتر  سازی + هزینه دارند و برابری شبکه کامل )ذخیره

هتای  تتوانتد در ستا  های دیگر مناب  انرژی( می تر از هزینه پایین

 دست آید.  به01 0104-07

 

 بازار مخاطس چقدر است؟ 

میلیارد دالر، شش برابر در حا  حاضر،  503حداکثر  0191تا سا  

بازار مصرف ذخیره سازی انرژی وجود خواهد داشت. طبق تخمیتن 

 0108ظرفیت خورشیدی و باد جهانی نصس شده در پایان ستا  

بود در حالی که ظرفیت ذخیره سازی تنهتا  گیگاوات0،014برابر با 

بود. برای کارآمدتر شدن کارآیی تجدیدپذیرها ، بایتد  گیگاوات088

( افزایتش 0( تسری  در کاهش هزینه؛ 0چند نکته را درنظر گرفت: 

% انرژی تجدیدپذیر قابل دستتتیتابتی 011مقیاس تجدیدپذیر )آیا 

 ( رشد تقاضای برق. 9است؟(؛ و 

بینی شده است که بازار جهانی ذختیتره ستازی انترژی تتا  پیش 

در ستا   گیگاوات091در مقابل  گیگاوات0505-540،  0191سا 

میلیارد دالری در  503-095خواهد بود. این حاکی از ارز،  0101

درصد ظرفیت جهانتی  09تأمین حداکثر  بازار و ذخیره انرژی برای 

 است. 0101درصد در سا   9در مقابل تنها  0191انرژی در 

 

 سازی انرژی چه فوایدی دارد؟  ذخیره

ذخیره انرژی یک مؤلفه اصلی در فراهم کردن انعطاف پتذیتری و 

حمایت از انرژی تجدیدپذیر در ادغام با سیستم انرژی استت کته 

تواند تولید برق متمرکز و توزی  شده را متعاد  کند، در عتیتن  می

کند. بسته به برنامه کاربردی و  حا  به امنیت انرژی نیز کمک می

نوع فناوری انتخاب شده برای پاسخگویی به نیاز برنامته، متزایتای 

زیادی در انتخاب ذخیره انرژی وجود دارد. اهمیتت و جتذابتیتت 

های متنتبت   عنوان بخشی جدایی ناپذیر در سیستم ذخیره انرژی به

ای از طیف وسیعی از ذینفعان  تغذیه، انتقا  و توزی ، توجه گسترده

از جمله خدمات شهری، کاربران نهایی، اپراتورهای سیستم شبکه و 

 کند. ها را به خود جلس می کننده تنظیم

گذاری در آن قابلیت اطمینان طوالنی مدت را ایتجتاد  سرمایه •
گذاری ما در ذخیره انرژی با شبکه ما تکتامتل  سرمایهکند:  می

هتای  یابد و سود و قابلیت اطمینان درازمدت را برای ستا  می

کند. ذخیره انرژی یک قطس مهم بترای کتل  آینده ایجاد می

هتای  شبکه است، از مناب  باد، خورشیدی و آبتی، ستوختت

وری  ای و فسیلی  برای تقاضای مناب  جانبتی و بتهتره هسته

عنوان یتک دارایتی  تواند به کند. یعنی می سیستم استفاده می

ها  تولید، زیرساخت انتقا  یا شبکه توزی  عمل کند و همه این

 گذاری واحد. در یک سرمایه

هتای  تواند هتزیتنته ذخیره انرژی میکند:  انداز می پو  را پس •

چتنتیتن  جویی کند. هم عملیاتی را در زمینه شبکه برق صرفه

کنندگان برق که در خانه و مشاغل خود ذختیتره  برای مصرف

تتوانتد  کند. ذخیره انرژی متی انداز ایجاد می انرژی دارند، پس

های ذختیتره  ای را برای تهیه تنظیم فرکانس و سرویس هزینه

هزیتنته و  چنین با ذخیره انرژی کم ای کاهش دهد. هم شبکه

های اوج با نترخ بترق بتاالتتر،  استفاده بعدی از آن در دوره

 کنندگان را جبران کند. های مصرف هزینه

ذخیتره انترژی بخشد:  قابلیت اطمینان و مقاومت را بهبود می •

تواند هنگام اخال  ، قدرت پشتیبانی را فراهم کند. هتمتان  می

که در مورد قدرت تهیه نسخه پشتیبتان بترای یتک  می مفهو

تواند در کل ساختمان یا حتتی  دستگاه خاص اعما  شود، می

پذیری  سازی انعطاف گیری شود. ذخیره طورکلی اندازه شبکه به

کند تا از داشتن برق بدون وقفه بترای  را برای شبکه فراهم می

کنندگان، در هر زمان و هر کجا که بته آن احتتتیتاج  مصرف

 داشته باشند، اطمینان حاصل کند. 
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پذیری برای قابلیت اطمینان هم بسیار مهم استت. بتا  این انعطاف

ادامه یافتن هزینه خاموشی، ارز، اطمینان و افزایش مقاومتت در 

 یابد. برابر مقاومت نیز افزایش می

تواند با ذخیتره  ذخیره انرژی میکند:  مناب  متنوع را ادغام می •

انرژی اضافی در هنگام وز، باد و تابش خورشید، تتحتویتل 

مناب  متغیر یا متناوب مانند باد و خورشیدی را بهبود دهد و 

پذیری بیشتتتر  در زمان نیاز آن را تحویل دهد. با ورود انعطاف

تواند به ادغتام بتیتشتتتر انترژی  به شبکه، ذخیره انرژی می

خورشیدی، باد و توزی  انرژی کمک کتنتد. حتتتی انترژی 

هتای  استحصا  شده از آب و سدهای برقآبی و حتی ستوختت

سازی در یک زمان و رهاسازی در شبتکته  فسیلی قابل ذخیره

 در زمان دیگر است.

تتر،  عتبتارت ستاده : بهدهد محیطی را کاهش می اثرات زیست •

شود تا بعداً در زمتان و جتایتی کته  ذخیره انرژی باعث می

بیشترین میزان نیاز وجو دارد از انرژی استتفتاده کترد. ایتن 

هایی را برای شبکه الکتریکی ایتجتاد  موضوع کارآیی و قابلیت

ای.  کند  از جمله امکان کاهش انتشار گازهتای گتلتختانته می

وری از شبکه، افزایش ضریس ظرفتیتت  تواند بهره چنین می هم

هتای  مناب  موجود، را بهبود بخشد و نیاز به ایجتاد نتیتروگتاه

جدید افزاینده آلودگی را جبران کند. با مخلوط کردن منتبت  

شود و  تر می انرژی با مناب  کم و بدون کربن تولید انرژی پاک

 کند.  ذخیره انرژی به این امر کمک می

توانتد  سازی یک فناوری توانمند است. این امر می در نهایت، ذخیره

پذیری  شود، قابلیت اطمینان و انعطاف  جویی در مصرف باعث صرفه

را بهبود بخشد، مناب  تولید را ادغام کند و به کتاهتش تتأثتیترات 

 محیطی کمک کند. همه این اهداف در یک وسیله! زیست

 

 کاربردهای ذخیره انرژی

های تکنولوژیکی است کته  بازار ذخیره انرژی نقطه کانونی پیشرفت

های ذخیره انرژی بتا  ناشی از نیاز به نوآوری محصو  است. سیستم

های برق و پتذیتر،  کمک به مدیریت افزایش پیچیدگی در شبکه

توانند کلید بهتری برای آیتنتده بتاشتنتد.  های هوشمند می شبکه

های  توانند به فراهم آوردن زیرساخت ها می براین، این سیستم عالوه

ونقل از تبدیل وسایل نقلیه با ستوختت  مورد نیاز برای بخش حمل

 فسیلی به وسایل نقلیه برقی کمک کنند.

 هایی استت کته  ترین سیستم شبکه الکتریکی یکی از پیچیده

تأمین برق را برابر کنتد.  تواند در هر لحظه از زمان تقاضا و  می

بنابراین  تنظیم فوری در منب  تغذیه با توجه به نوسان تقاضتا 

کنندگان زیتادی  برای حفظ ثبات شبکه ضروری است. مصرف

وقتفته  از برق، مانند صنای  و فضاهای تجاری، به منب  برق بی

های ذخیره انرژی در چتنتیتن  نیاز دارند. استفاده از سیستم

تواند خطر بروز هرگونه وقفه یا خسارت ناشتی از  مناطقی می

در شبتکته  »کیفیت خوب«تأمین لوازم را از بین ببرد. حفظ  

مثا ، فرکانس و  عنوان توزی  برای ثبات آن بسیار مهم است. به

ولتاژ برق باید در محدوده ثابت نگه داشته شود تا اطمتیتنتان 

حاصل شود که تجهیزات پایدار هستند و تجهیزات مشتتتری 

های ذختیتره  کند. سیستم مطابق انتظار و بدون آسیس کار می

العاده مؤثر برای دستتتیتابتی بته  توانند ابزاری فوق انرژی می

نیازهای کیفیت انرژی در شبکه توزی  باشند و به نوسانات در 

تر از بسیاری از ابزارهای جایگتزیتن  کیفیت انرژی بسیار سری 

 پاسخ دهند.

 توان برای خدمات پشتیبتانتی  می های ذخیره انرژی  از سیستم

های خارج از شبکه در بخش برق استتتفتاده  شبکه و سرویس

های تجدیدپذیر در کشورهای  زیادی کرد. افزایش ادغام انرژی

مختلف جهان منجر به افزایش متناوب منب  تغذیته شتده و 

تواند بر پایداری شبکه تأثیر بگذارد. از این رو استتتقترار  می

های ذخیره انرژی در مقیاس بزرگ در آیتنتده بترای  سیستم

 خدمات بهتر تعاد  شبکه مورد نیاز خواهد بود.

 های ذختیتره  ونقل احتماالً پایگاه بزرگی از سیستم بخش حمل

انرژی را در آینده نیاز خواهند داشت. با افزایش در پتذیتر، 

شود که روند مورد نیاز بترای  بینی می ، پیشوسایل نقلیه برقی

در مقیاس جهتانتی  های شارژ خودروهای الکتریکی زیرساخت

گتیتر در  افزایش یابد. این مسأله احتماالً منجر به رشد چشتم

 های ذخیره انرژی الکتروشیمیایی خواهد شد. بازار سیستم

 

 ها   سازی انرژی و مقایسه آن های ذخیره فناوری

ای از رویکردهای فنتاوری  های ذخیره انرژی، طیف گسترده سیستم

سازی مختلف طی چتنتد  را دربرگرفته است. چندین فناوری ذخیره

اند، اما پیشرفت تکنولتوژیتکتی  سا  گذشته به سرعت توسعه یافته

های بزرگ ضروری استت. از  بیشتر و رقابت در هزینه برای مقیاس

رستد  های دیاگرام ذخیتره انترژی بته نتظتر متی بین تکنولوژی

گتذاری  رویکردهای خاصی در حا  حاضر رو به گستر، و سرمایته

 ها در صفحات بعدی آمده است: هستند که نمودار آن
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های مختلف ذخیره انرژی براساس ظرفیت ذختیتره  مقایسه فنآوری

تتوان یتک  می انرژی و زمان مورد نیاز برای تخلیه است. بنابراین ، 

تأمین انرژی متانتنتد  فناوری خاص را برای انجام خدمات مختلف 

ذخیره و پاسخ ، پشتیبانی انتقا  و توزی  و منب  تتغتذیته بتزرگ 

های ذخیره انرژی فوق را با یکدیگتر  انتخاب کرد. شکل زیر فناوری

دهد که ذخیره انرژی هیتدرولتیتک  می کند. نتایج نشان  می مقایسه 

ستازی  تأمین انرژی بزرگ است. و ذخیتره پمپ مناسس ترین منب  

چتنتیتن  حرارتی نمک مذاب برای پشتیبانی و انتقا  و توزی  و هم

برای منب  تغذیه بزرگ مناسس است. با این حا  ، باتری مبتنی بر 

سدیم نیز خدمات پشتیبانی انتقا  و تتوزیت  متنتاستس استت. 

انتداز و  سازی باتری لیتیوم یونی مناسس برای خدمات پتس ذخیره

 پاسخ و انتقا  و توزی  مناسس هستند.
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هتای  های ذخیره انرژی مانند باتتری آوری های فن با توجه به هزینه

هتا  بزرگ که به سرعت در حا  نزو  هستند و پتانسیل عظیتم آن

هتای ذختیتره انترژی، رو،  شود. در میان تتکتنتیتک روشن می

تریتن  الکتروشیمیایی با همان ذخیره انرژی در باتری یکی از جذاب

های زیادی بتر روی  گذاری هاست که سرمایه ترین رو، و کاربردی

 آن انجام شده است:
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 مقدمه:

جهان در حا  تغییر تدریجی اما   رسد صنعت پتروشیمی به نظر می

گسترده است. بسیاری از فشارهای ناشی از بازارهای پایانی و بخش 

های متواد  باالدستی نفت و گاز، رو، افزایش و استفاده از ظرفیت

دهند. انتخاب متواد اولتیته )ختوراک(،  شیمیایی پایه را تغییر می

وری سرمایه  های بهره های دولتی و شاخص الگوهای تقاضا، بخشنامه

ای مواد شیمتیتایتی پتایته  های منطقه بر چگونگی افزایش ظرفیت

ای موجود یا بیشتر تترجتیتح داده  تأثیرگذارند که کدام ماده اولیه

های جدید در تولیتد متواد  این، استفاده از فناوری بر شود. عالوه می

دهد کته  کامالً تغییر می 0191شیمیایی، نقش ظرفیت را تا سا  

های ملی در کاهش وابستگتی بته  بسیاری از آنها ناشی از سیاست

از  واردات برخی از مواد شیمیایی پایه اساسی یا جذب بخش اعظمی

رود نتوستانتات  است. بنابراین، انتظار می بازارهای صنای  پتروشیمی

هایی  قیمت نفت خام و گاز طبیعی بر چگونگی، کجا، و چه ظرفیت

 یابد، تاثیرگذار باشد. از مواد شیمیایی پایه در آینده افزایش می

های مربوط به وسایل نقلیه و نفت و گاز، کلید اصتلتی رشتد  بخش

 است صنای  پتروشیمی

تفاسیر بسیاری در مورد عدم رشد بازارهای سوخت بیان شده کته 

بزرگتریتن عتامتل  ، صنعت پتروشیمی0191رود تا سا   انتظار می

رشد تقاضای نفت در جهان باشد، که از بنزین یا گازو،یل پتیتشتی 

عمدتتاً بته دلتیتل رشتد  بگیرد. پیشی گرفتن صنعت پتروشیمی

خودروهای الکتریکی و افزایش عملکرد آنها است. مقررات دولتتتی 

نیتز CO2در افزایش عملکرد سوخت خودروها و کاهش انتشار گاز  

شتود،  تری نسبت به تقاضای سوخت می انداز مناسس منجر به چشم

در کوتاه مدت همچنان وجود دارد.  های تنظیمی گرچه عدم قطعیت

پایه اصتلتی تتمتام  عالوه بر این، به احتما  زیاد صنای  پتروشیمی

کاالهای صنعتی یا مصرفی خواهد بود که جتهتان روزانته از آن 

رسد که فعاالن اصتلتی  کند. بنابراین طبیعی به نظر می استفاده می

پاالیش و یکپارچه حوزه نفت و گاز، کارخانجات خود را به ستمتت 

تولید بیشتر مواد پتروشیمی هدایت کنند. از دید بخش باالدستتتی 

نفت و گاز، انقالب گاز شیل موجی از تولید مواد اولیه شیتمتیتایتی 

(یا اتان NGLsارزان قیمت، در درجه او  میعانات گازهای طبیعی )

یا اتان، از سا    NGLsاند. ظرفیت اتیلن مبتنی بر اندازی کرده را راه

درصد در سا  رشد داشته  9به طور متوسط بیش از به بعد  0118

  NGLsاست. با ظهور واحدهای کراکر اتان و اخیراً صادرات اتان یا

تمایل بته   های جدید پتروشیمی ایاالت متحده، بسیاری از کارخانه

 (.0)شکل   حداکثر تولید اتیلن از اتان را دارند

 

 

 سیده فاطمه میرعزیزی

 آینده پتروشیمی

 رشد فراگرفته با عدم قطعیت  

 توسط فرآیند تولید. (  (CAGR( و رشد0107ظرفیت اتیلن و پروپیلن جهانی در سا  ) :0شکل 

  نرخ رشد مرکس ساالنه اشاره داردبه  CAGR ها توسط فناوری فرآیند است، ها نشان دهنده سهم نسبی ظرفیت اندازه دایره
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 تأمین خوراک: سود در کجاست؟ ای در  پویایی منطقه

های کلی و اختالط خوراک در مناطق مختلف، متفاوت است  هزینه

که آمریکای شمالی و خاورمیانه کمترین هزینه تولید در صتنتعتت 

را دارند. در حالی که اتان به عنوان خوراک اصتلتی در  پتروشیمی

شود، در اروپا و چتیتن  آمریکای شمالی و خاورمیانه  محسوب می

نفتا خوراک اصلی است. با کاهش شکاف بین آمریکای شمالتی یتا 

خاورمیانه، و اروپا یا چین در طی رژیم کاهتش قتیتمتت نتفتت، 

هتای کتلتی ختوراک  آمریکای شمالی و خاورمیانه از نظر هزیتنته

رغتم  (. با این وجود، علی0همچنان بیشترین مزیت را دارند )شکل 

های مواد شیمیایی  دسترسی به خوراک ارزان قیمت و رشد محموله

هتای  آمریکای شمالی که طی ده سا  گذشته ثابت بوده، محمتولته

 چینی بیش از سه برابر شده است.

با توجه به نوسانات قیمت و انفصا  سوخت در صنعت نفت و گتاز، 

انعطاف پذیری و عوامل اقتصادی خوراک همچنان رو به رشد است. 

تتا  0100در سطح جهانی، افزایش اعتماد به نفتا در آینده، از سا  

تری از نتفتتتا  متنوع  ، ناشی از تولید  محصوالت پتروشیمی0104

ای در استتتفتاده از  نسبت به اتان است، گرچه، تغییرات منطقته

رود کته  خوراک همچنان ادامه دارد. به عنوان مثا ، انتتظتار متی

ایاالت متحده همچنان به اتان به عتنتوان   های پتروشیمی کارخانه

 0101دستی تا سا   خوراک برای تولید مواد شیمیایی و مواد پایین

وابسته باشند که افزایش تقاضای اتان در آمریکا احتتمتاالً بتاعتث 

های موسسه  بینی افزایش قیمت آن خواهد شد. همزمان طبق پیش

کتراکتر  واحتدهتای ، درصد نفتا در ختوراکIHS Markitآماری 

درصتد تتا ستا   45به  0101درصد در سا   79اروپای غربی از 

یابد. همچنین، چین نیز به دلیل اتخاذ متقتررات  کاهش می 0101

هتای  محیطی، کمبود آب و کاهش قیمت نفت، به جای رو، زیست

ها، به سمت تتولتیتد  سنگ به الفین و متانو  به الفین تبدیل زغا 

 اتیلن از نفتای نفت خام و اتان گاز طبیعی روی آورده است. 

های ملی در خاورمیانته و چتیتن  های دولت در این زمان، سیاست

گیری آینده صتنتعتت  ای در شکل شوند تا نقش برجسته پدیدار می

داشته باشند. به عنوان مثا ، دولت عربستان ستعتودی  پتروشیمی

برای حضوری چشمگیر در صنای  پایین دستی، به ویژه صتنتعتت 

کند تا اقتصاد کشور را به دور از وابستتتگتی  پتروشیمی، تال، می

ستازی  بیش از حد به نفت خام متنوع کند. این شامتل خصتوصتی

ها در تحقق هم افزایتی  های ملی نفت و انرژی، ادغام شرکت شرکت

هتای  گذاری در بازارهتای رشتد و فتنتاوری بین مشاغل، سرمایه

پذیتر  پیشرفته تولید که عملکرد بیشتری از مواد شیمیایی را امکان

تتری  رسد چین دیدگاه متتفتاوت شود. البته به نظر می کند، می می

خواهد وابستگی واردات مواد شیتمتیتایتی  برای کشور، دارد و می

پایه را کاهش دهد. بنابراین طی ده سا  گذشته کسری تتجتارت 

(، و چتنتد 9مواد شیمیایی خود را به تدریج کاهش داده )شکل 

شرکت بزرگ شیمیایی چینی برای تولید مستتقتیتم تترکتیتبتات 

 اند. آروماتیک )معطر( مانند پارازایلن از نفت خام، با هم ادغام شده

سرانجام، از نقطه نظر نظارتی، مقررات سوخت بتانتکتر ستازمتان 

ها را ملتزم بته کتاهتش  (، پاالیشگاهIMOالمللی دریانوردی ) بین

های دریایی، اساساً نفت سنگین یتا  میزان گوگرد موجود در سوخت

کند تا گازو،یل کم گوگرد برای کشتیترانتی  ها می مانده پاالیشگاه ته

تولید کنند. به دلیل افزایش این مقررات، قیمت گازو،یل به سرعت 

 یابد که  رشد و اختالف قیمت بین گازو،یل و بنزین افزایش می

 های خوراک )سهم گازو،یل به عنوان خوراک در نظر نگرفته است( ای در اختالط و هزینه های منطقه موقعیت :0شکل 
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هتای  تواند انگیزه کمتری به ادامه تولید بنزین )عمدتاً از بتختش می

ها بدهد، و آنها را مجاب بته دایتر  تر( به پاالیشگاه نفت خام سبک

وری  (با نرخ بتهترهFCCکردن واحدهای کراکر کاتالیزوری مای  )

کنند  وری کمتر کار می که با نرخ بهره FCCکمتر کند. واحدهای 

از  احتماالً میزان کمتری نفتا که خوراک اولیه انواع مواد پتروشیمتی

کنند. چنتانتچته نتیتازهتای  جمله اتیلن و پروپیلن است تولید می

تأمین کرد زیرا اتان عمدتاً از  توان تا حد زیادی  خوراک اتیلن را می

تر  شود، اما عملکرد پایین تأمین می های فرآوری گاز طبیعی  کارخانه

، تولید پروپیلن را با چتالتش روبترو FCCاز حد بهینه واحدهای 

تأمین پروپیلن از طریتق ایتن واحتدهتا  کند؛ زیرا بخش عمده  می

، تتأثتیتر IMOگیرد. بنابراین، مقررات سوخت بانتکتر  صورت می

 وارد کرده است. فاحشی بر عرضه صنعت پتروشیمی

 

احتماالً رشد ظرفیت تولید اتیلن وجود دارد، اما ظرفیت تتولتیتد 

 چگونه است؟  C4پروپیلن، مواد شیمیایی و آروماتیک  

ویژه اتیلن  طی ده سا  گذشته، رشد تقاضای مواد شیمیایی پایه، به

سازی با افزایش تقاضا،   گیر بوده است. برای همگام و پروپیلن، چشم

جهانی و فعتاالن حتوزه نتفتت و گتاز بترای  صنعت پتروشیمی

(. بتا ایتن حتا  5اند )شکل  سازی جدید مدام تال، کرده ظرفیت

هایی در افزایش ظرفیت وجود داشته، کته در  ها و تعلل محدودیت

وری از ظرفیت، از مترز  مورد اتیلن به این دلیل است که نرخ بهره

وری از ظترفتیتت بتاال  %  عبور کرده است. بطور کلی نرخ بهره11

زمانی که تقاضا باال باشد خوب است اما در صورت تعطیلی یا تعمیر 

تواند یک نقطه ضعف نیز باشد زیرا متمتکتن  و نگهداری واحدها می

تأمین و باعتث  است ظرفیت فعلی تولید نتواند تقاضای مورد نیاز را 

 نوسانات قیمت مواد شیمیایی پایه شود.

متدت و کتامتالً  با این حا ، چنین نوساناتی ممکن است کتوتتاه

ای باشد. سوا  این است که چگونه ظرفیت جدید، حتی اگر  منطقه

تأمین و به مقصتد متورد  تواند مناب  را  ای شود، می آنالین و لحظه

نظر خود برسد. این امر به ویژه در مورد افزایش ظرفتیتت جتدیتد 

رود در سواحل خلیج ایاالت متحده به صتورت  اتیلن که انتظار می

آنالین وارد شود، درست است اما به دلیل عدم تتدارکتات کتافتی 

نتواند به بازارهای پایین دستی در جهان دسترسی یابد، که احتماالً 

 شود. باعث افزایش قیمت جهانی اتیلن می

، در درجته او  NGLکه به  های پتروشیمی اکنون، بیشتر کارخانه

اتان به عنوان خوراک وابسته هستند، به صورت آنالین در دسترس 

هستند. عملکرد سایر مواد شیمیایی اساسی پایه مانند پروپیلتن و 

که از اتان به عنوان ختوراک  می ترکیبات آروماتیک به خصوص هنگا

شود، با محدودیت همراه است زیرا عملکرد اتیتلتن )از  استفاده می

درصد( است، که امکتان  81اتان( به طورقابل توجهی باالتر )حدود 

دهد. از جهتی، عملکترد  به تولید سایر مواد شیمیایی پایه می کمی 

تتر  تولید انواع مواد شیمیایی پایه از نفتا )به عنوان خوراک( متوازن

است. با توجه به چنین وابستگی شدید استفاده از اتان به عتنتوان 

 FCCخوراک، و همچنین عملکرد کمتر از حد بهینه واحدهتای 

پاالیشگاه که قبالً توضیح داده شد، افزایش ظرفیت پروپیلن ممکن 

 تأمین تقاضای آینده کافی نباشد.   است برای 

.2017و  2007های  : تراز تجاری مواد شیمیایی )میلیاردها دالر آمریکا( بر اساس منطقه در سا 3شکل   

واردات مواد شیمیایی -تراز تجاری مواد شیمیایی = صادرات مواد شیمیایی   
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بنابراین، نیاز به تغییر رو، تولید اختصاصی پتروپتیتلتن متانتنتد 

هتا ) ( ، تبدیل متانو  بته التفتیتنPDHزدایی پروپان) هیدروژن

MTO ) و ذغا  سنگ به اولفین (هاCTOباشد که انتظار می )  رود

و  MTOهای  رشد تقاضای پروپیلن کم شود. در واق ، رشد رو،

CTO  برای تولید مواد شیمیایی پایه، طی ده سا  گذشتتته کته

هتا بتوده استت، بستیتار  های چینی گذاری اساساً ناشی از سرمایه

مسکوت گذاشتتن  (. هنوز هم، به دلیل 5العاده است، )شکل  خارق

در چین به دلیل مستا،تل  CTOو  MTOهای  بسیاری از پروژه

محیطی و کمبود آب، رشد ظرفیت اختصاصی پروپیتلتن بتا  زیست

هایی روبرو است که ممکن است باعث افزایش قتیتمتت  محدودیت

مدت شود. بنابترایتن استتتفتاده از  مدت تا میان پروپیلن در کوتاه

تواند روند بهتری  های تولید اختصاصی پروپیلن می ظرفیت کارخانه

 داشته باشد. 

 

کننده اصلی اقتصاد صتنتعتت  ای: تعیین ها و کارایی سرمایه هزینه

 پتروشیمی

ای همچنان عامل اصلی تعیین کننده تتأستیتس  های سرمایه هزینه

در مناطق خاص است. در برخی موارد، آنها  های پتروشیمی کارخانه

کتنتنتد.  های باالی خوراک ایجاد متی رو، موثری در مقابل هزینه

ای ساخت یک کراکر اتیلن مبتنتی  های سرمایه مثالً در چین هزینه

درصد هزینه آن در ایاالت متحده است. مضاف بر  71تا  41بر اتان 

ونتقتل  ای پایین باعث کاهش هزینه حمتل های سرمایه اینکه هزینه

های باالتر خوراک )اتان(  شود که هزینه محصو  نهایی در چین می

 کند. ها را رقابتی می را جبران و ظرفیت مبتنی بر اتان چینی

گتذاری  به میلیاردها دالر سرمایه با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی

و بازه زمانی طوالنی نیاز دارد، بنابراین در نظر گرفتن ارز، واقعتی 

هتای  ها اهمیت دارد کته تتوستط هتزیتنته محصو  برای شرکت

شود. به عنتوان متثتا  در  ای، فرآیند و خوراک تعیین می سرمایه

هتای  از نتظتر هتزیتنته (CTO)چین، اگرچه رو، تولید اتیلن 

هتای  تر )تولید از نفتا( است، اما هتزیتنته ای پنج برابر گران سرمایه

پایین ماده اولیه )ذغا  سنگ(، تا حد قابل توجهی این مسئله را در 

( جبران 0104تا  0100های  مدت رژیم قیمت باالی نفت )در سا 

کند. با این حا ، با ادامه روند نزولی قیمت نفت پس از ستا   می

تتر  اقتصتادی CTO، تولید اتیلن از نفتا در مقایسه با رو، 0104

 است.

های مختتتلتف  های جدید مانند بخش ترتیس، برای فناوری همین به

هتای  (، هتزیتنتهCOTCتبدیل نفت خام به مواد شیمتیتایتی )

که در  COTCهای  ای متفاوتی وجود دارد. مثالً، مجتم  سرمایه

ای  هتای سترمتایته درصد هزینته 41شوند تقریباً  چین تاسیس می

 شوند دارند.  کمتری نسبت به آنهایی که در خاورمیانه تاسیس می

.2017تا  2008های  ای در سا  : روند رشد ظرفیت اتیلن و پروپیلن جهانی و منطقه4شکل   

CAGR به نرخ رشد مرکس ساالنه )سرمایه گذاری در طو  یک سا ( اشاره دارد 
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این شدت سرمایه کمتر همراه با افزایش تقاضای بازارهای پایتانتی، 

چین، به ویتژه  یک مزیت رقابتی باال را به فعاالن صنعت پتروشیمی

 دهد. در یک محیط نفتی با قیمت پایین، می

تتر  های سبتک طی پنج تا ده سا  گذشته تغییر رویکرد در خوراک

و ترکیبتات آرومتاتتیتک  C4تأثیر زیادی بر تولید مواد شیمیایی 

وری از  مانند بنزن، پارازیلن و بوتادین گذاشته است. نترخ بتهتره

ظرفیت بنزن، پارازایلن و بوتادین روند نزولی داشته، گرچه بازار از 

بهبود یتافتتته استت،  0104تا  0105های  ترین سطح سا  پایین

، بازارهای مواد شیمیایی و تترکتیتبتات 0104(. از سا  4)شکل 

با افزایش تقاضا روبرو است، هرچتنتد آیتنتده آن  C4آروماتیک 

نتاپتذیتری  نامطمئن است. این عدم اطمینان ناشی از انعطتاف کمی

خوراک واحدهای کراکر بخار جدید و آینده مبتتنتی بتر اتتان و 

است که همزمان تترکتیتبتات  CTOهای جدید  همچنین کارخانه

کنند. تولید کمتتتر واحتدهتای  آروماتیک مانند بنزن را تولید نمی

و کاهش تقتاضتا در چتیتن کته یتکتی از  FCCپاالیشگاهی 

های عمده مواد شیمیایی و ترکیتبتات  کنندگان و واردکننده مصرف

است تاکنون برای بازارهای پایانی داخلی خودشتان  C4آروماتیک 

، 0100بکار رفته است. با وجود عدم اطمینان موجود، تتا ستا  

های تولید مواد شیمیایی از نفت خام، در چتیتن  بسیاری از مجتم 

رود تمرکز اصلی آنها بر تولید ترکیبات  آیند که انتظار می بوجود می

آروماتیک، عمدتاً پارازایلن و بنزن باشد که در صتورت افتزایتش 

 تواند عرضه ترکیبات آروماتیک را مدیریت کند. تقاضا، می

 

 های پیشرفته فرآیند: تغییر پویایی صنعت فناوری

انتداز متواد  های جدید فرآیند ممکن است کتلتیته چشتم فناوری

را تغییر دهند. در این متیتان، فترایتنتد  0104شیمیایی تا سا  

COTC  به دلیل عملکرد باالی مواد شیمیایی آن، بتیتشتتتریتن

قادر به تولید مستتقتیتم متواد  COTCپتانسیل را دارد. فناوری 

% استت. بستیتاری از 51شیمیایی از نفت خام با عملکرد باالی 

، در حا  راه انتداری در چتیتن و  COTCهای فناوری مجتم 

کامالً عملیاتتی  0101خاورمیانه هستند که بیشتر آنها قبل از سا  

 (.4اند )شکل  شده

هتای بتزرگ و  ، عمدتاً توستط شترکتتCOTCهای  این پروژه

شود که امیدوارند در صتنتایت  متواد  یکپارچه نفت و گاز انجام می

تأثیرگذار باشند. به عنوان مثا ، یک واحتد متجتتتمت   پتروشیمی

COTC توانتد ستاالنته  که در خاورمیانه در حا  تولید است، می

میلیون تن مواد شیمیایی تولید کند، که برای اولین بتار  01حدود 

در تاریخ، تولید مواد شیمیایی در مقیاس پاالیشگاهی توسعه یافتته 

 باشد. می

و  برای تولیدکنندگان موجود صنای  پتتروشتیتمتی می این چه مفهو

هتای  های یکپارچه نفت و گاز که به دنبا  این فناوری سایر شرکت

پیشرفته نیستند، خواهد داشت؟ احتما  زیادی دارد که روند فعلی 

و پاالیشگاه که توسط این فتعتاالن  افزایش ادغام صنای  پتروشیمی

 COTCهای فناوری  شود، با مقیاس و دامنه مجتم  پیگیری می

توانند از نتظتر راهتبتردی بتا  ها می مطابقت نداشته باشد. شرکت

های یکپارچه نفت و گاز که به دنتبتا  فتنتاوری  همکاری شرکت

COTCدستی در زنجیتره  گذاری بیشتر در صنای  پایین یا سرمایه

یا ختاص با ارز، مواد شیمیایی، یعنی تولید مواد شیمیایی واسطه 

های  توانند با ارتباط با شرکت چنین می هستند پاسخ دهند. آنها هم

را به طور مستقل پیش ببرند. امتا COTCفناوری فرآیند، فناوری 

پذیری بیش از حد معمو  نیاز دارد کته  مناب  مالی زیاد و ریسک

 ممکن است هر کس توانایی آن را نداشته باشد.

 0107تا  0118های  در سا   C4نرخ جهانی استفاده از ظرفیت مواد شیمیایی و ترکیبات آروماتیک :4شکل 
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تتوانتد تتوستط  متی COTCهای پیشرفته فرآیند مانند  فناوری

(، پتهتپتادهتا، IoTهای دیجیتالی مانند اینترنت اشتیتاء) فناوری

چیتن  ها، هو، مصنوعی، دید ماشینی، رایانش ابری و بالک رباتیک

های دیجیتالی، تتولتیتد متواد  تقویت و مدیریت شوند. این فناوری

هتای  های شترکتت ای از دارایی شیمیایی را از طریق نظارت لحظه

هتا، نتگتهتداری و  بینی خترابتی پیش شیمیایی، افزایش دقت در 

تعمیرات، مقرون به صرفه بودن نظارت بر موارد ایمتنتی، بتهتبتود 

هتای  وری و اطمینان از مدیریت و اجرای طرح در زنتجتیتره بهره

 مختلف عرضه، متحو  کنند.

باعث نادیده گرفتن متوارد  های رشد صنای  پتروشیمی  بینی پیش 

 شود اساسی می

های مواد شیمیایی پتایته متانتنتد  شود رشد ظرفیت بینی می پیش

درصد در ستا   5بیش از  0100اتیلن، پروپیلن و پارازایلن تا سا  

ها تقاضای شدید بازارهای پایانتی را  بینی پیش (. این 3باشد )شکل 

گیرد که به دنبا  آن تمام فتعتاالن عتمتده صتنتایت   در نظر می

ها بپردازند. با ایتن  توانند به ساخت و افزایش ظرفیت می  پتروشیمی

هتای  الوقوع در ستا  هایی از رکود قریس حا ، در حا  حاضر زمزمه

بینی اقتصادی اخیر شترکتت ختدمتات  پیش آینده وجود دارد که 

ای دیلویت نیز احتما  کاهش رشد در سا  آیتنتده را نتیتز  حرفه

 افزایش داده است.

تواند متفاوت باشد. ممکن است  اما این بار، ماهیت رکود جهانی می

به بازارها ضربه زده نباشد و  0111تا  0118های  به شدتی که سا 

کنند که پس از یک  ها هنوز هم احتیاط می خفیف باشد، اما شرکت

دوره بسیار طوالنی توسعه اقتصادی به ختوبتی آمتاده بتاشتنتد. 

(، یک شاخص بترجستتته CABهای شیمیایی ) فشارسنج فعالیت

چرخه تجارت اقتصاد ایاالت متحده است که اخیتراً در سته متاه 

متوالی کاهش یافته است که نشان دهنده رکتود اقتتتصتادی در 

 مدت است. کوتاه

تواند بترای  با توجه به احتما  افزایش یک رکود، چه پیامدهایی می

مدت وجود داشته بتاشتد؟  مدت تا میان در کوتاه صنای  پتروشیمی

ناشی از یک رکود، منجر به  ابتدا، کاهش تقاضای صنای  پتروشیمی

مازاد ظرفیت اضافی و کاهش نرخ بهره وری از ظرفیت برای تتمتام 

هتای  شود. دوم، ممکن است احداث کارخانته مواد شیمیایی پایه می

به تأخیر بیفتد و یا حتی برخی از آنهتا از بتیتن  جدید پتروشیمی

هتا و  ها، کاهش هتزیتنته ها درگیر حفظ مارجین برود، زیرا شرکت

ها هستند. سوم، شکاف عملکرد در  منطقی کردن تخصیص سرمایه

مبتنی بر نفتا در بترابتر  مارجین نقدینگی بین تولیدات پتروشیمی

NGL رود که قتیتمتت  تواند کاهش یابد، زیرا انتظار می یا اتان می

نفت خام کاهش و ثابت بماند. این امر باعث ایتجتاد انتگتیتزه بته 

هتای  استفاده از نفتای بیشتر به عتنتوان ختوراک در کتارختانته

شود. چهارم، ظرفیت مواد شیمیایی پایه ممکن  آینده می پتروشیمی

 است به سمت تقاضای بازارهای چین و هند ادامه یابد.

 0100تا  0107های  بینی ظرفیت و تقاضای مواد شیمیایی پایه جهانی در سا  پیش :3شکل 
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رود آمریکای شمالی و خاورمیانه همچنان از طریق  اگرچه انتظار می

صادرات ارزان قیمت به اعما  قدرت خود ادامه دهتنتد. پتنتجتم، 

های تجارت جهانتی  ، جریانCOTCهای نوین تولید مانند  فناوری

تأمین انواع خاصی از مواد شیمیایی پایه به خصتوص  های  و زنجیره

بخشند. و سرانجام، با تتوستعته  ترکیبات آروماتیک را کامالً نظم می

پایداری به عنوان روندی بزرگ ، قابلیت استفاده مجدد و بازیتافتت 

ها، و تقاضا برای مواد شیمیایی پایه، به ویژه اتیتلتن کته  پالستیک

 دهد. بینی شده باشد، را افزایش می پیش ممکن است کمتر از حد 

 

 های پالستیکی پایداری و اقتصاد مدور: تأثیر ممنوعیت زباله

های پالستیکی در چین باعث ایتجتاد  ممنوعیت اخیر واردات زباله 

یافته که در گتذشتتته  های گسترده در میان مناطق توسعه نگرانی

کردند شده استت.  مقادیر زیادی زباله پالستیکی به چین صادر می

های پالستیکی در  درصد از زباله 54، حدود 0110در واق ، از سا  

میلیون تن زباله  7جهان به چین صادر شده است که ساالنه معاد  

باشد. این وضعیت یک چالش برای کشورها و مناطق  پالستیکی می

هایی را نیز برای فعتاالن اکتوستیتستتتم،  پیشرفته است اما فرصت

های نوپای بازیافت کته  کنندگان معتبر و شرکت خصوص بازیافت به

هتای  وکار قابل قبو  برای عرضه و بازار فتنتاوری اکنون یک کسس

هتای  کند. در حا  حاضر برخی از شرکتت بازیافت، دارند فراهم می

سازی  نوپا، فناوری بازیافت مواد شیمیایی اختراع خودشان را تجاری

های پالستیکی را به متوادی  تواند انواع مختلف زباله اند که می کرده

معاد  قیمت نفت خام تبدیل کند. اکنون حتی برخی از فتعتاالن 

سازی  معتبر در حا  تال، برای نوآوری و تجاری  صنای  پتروشیمی

ای پلیمرهای تولید شده از مواد اولیه حاصل از ضایعتات  تولید دایره

پالستیکی مخلوط هستند. همچنین، تعدادی از فعاالن این حتوزه 

های بازیافت هستتنتد تتا تتقتاضتای متواد  در حا  خرید شرکت

پالستیکی بازیافتی مشتریان خود را در انحصار خود کنتنتد. ایتن 

های ادغتام و  گذاری تواند موج جدیدی از سرمایه تحوالت اخیر می

را در بتازیتافتت  (R&D)و تحقیق و توستعته  (M&A)تملک 

مند و تولیدکنندگان صنای  پتروشیمتی،  پالستیک با اشخاص عالقه

 اندازی کند. کنندگان پالستیک راه تولید و تبدیل
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، کشور آلمان  BPبر اساس گزار، مروری آمار انرژی جهان توسط

کتنتنتده  کننده انرژی در اروپا و هفتمین مصترف ترین مصرف بزرگ

بزرگ انرژی در دنیاست. این کشور چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا بعد 

از ایاالت متحده آمریکا، چین و ژاپن بر اساس تتولتیتد نتاختالتص 

باشد. موقعیت و ابعاد کشور آلمان تاثیتر  می(GDP)داخلی اسمی 

قابل توجهی بر بخش انرژی اتحادیه اروپا دارد، هرچند این کشتور 

ا،، نیازمند واردات  خود برای تأمین میزان زیادی از تقاضای انرژی

 است. 

 BTUکوادرلیون  05.130مصرف انرژی در آلمان  0107در سا  

، 9.918، سهم گاز طبیعتی 0.159سنگ  بوده است که  سهم زغا 

های نتو و  و سهم انرژی 4.187های مای   سهم نفت و سایر سوخت

کوادرلیون بوده است. این در حالی است کته   0.395تجدید پذیر 

بوده است کته  BTUکوادرلیون  5.733تولید انرژی در آلمان تنها 

کتوادرلتیتون 0.77های نو و تجدید پتذیتر بتا  در این میان انرژی

بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. رتبه بعدی در  تولتیتد 

کوادرلیون از انترژی  0.34انرژی به ذغا  سنگ اختصاص دارد که 

 کند.  تأمین می مورد نیاز آلمان را 

از طرفی آلمان صادر کننده برق است و هشتادهزار گیگاوات ساعت 

کند. آلمان در بین کشورهای صادرکننده نفت جایگاه  برق صادر می

چنین، هفتمین کشور  او  را به خود اختصاص داده است. آلمان هم

از لحاظ مصرف انرژی و نهمین کشور مصرف کننده نفت و ستایتر 

 مایعات سوختی است. 

میلیون نفر جمعیت دارد و سترانته مصترف  89آلمان در حدود  

بوده استت. مصترف BTUمیلیون  071، 0107انرژی آن در سا  

به ازای 9531BTUانرژی به ازای تولید ناخالص داخلی در آلمان 

 هر دالر بوده است. 

فدا ترانه جان سیده  

 وضعیت انرژی آلمان
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در شکل زیر توزی  مناب  

انرژی مورد استفاده برای 

هتای  تولید برق بین سا 

 0107تتتتا  0111

ی  ی استفاده دهنده نشان

سنگ بین آن  باال از زغا 

ها و رسیدن آن بته  سا 

درصد از میزان کتل  93

باشتد.  می 0107در سا  

ای را  دولت آلمان برنامه

اعالم نموده است که تتا 

بته طتور  0198سا  

تدریجی استتتفتاده از 

سنگ را کتاهتش  زغا 

 دهد. 

 0101در ژانویه ستا  

دولتتت آلتتمتتان در 

کمیسیونی که برای کم 

کردن تدریجی مصترف 

سنگ برگزار نمود،  زغا 

نقشه راهی را برای ایتن 

منظور معرفی نمود کته 

این برنتامته تتا ستا  

محقق گردد. این  0198

برنامه همراه با عملیتات 

اجرایی توقف تدریتجتی 

استفاده از انرژی اتمتی، 

سبس تغییرات بیشتتری 

در تولید ترکیبی بترق 

آلمان خواهد گردیتد و 

ای در آن  بطور فزاینده

های تولیتد  از تکنولوژی

با استتتفتاده متنتابت  

تجدیدپذیر استتتفتاده 

گردد. ایتن تتوقتف  می

قسمتی از برنامه انتقا  به تولید انرژی داخلی با کتربتن پتایتیتن 

توزی  استفاده شده از مناب  فستیتلتی و نتیتز متنتابت  باشد.  می

های باال نشتان  در شکل 0108تا  0111های  تجدیدپذیر بین سا 

 اند. داده شده
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دهنده سهم هر یک از مناب  انرژی در تولید برق در  شکل زیر نشان

 باشد: می 0108سا  

 

ستنتگ  های تجدیدپذیر و ذغتا  شود انرژی طور که دیده می همان

ای در تولید برق در آلمان دارند. در بین تجدیدپذیترهتا  نقش عمده

های بادی، انرژی خورشیدی و بایومس به ترتیس دارای  هم نیروگاه

 تأمین برق هستند.  بیشترین سهم در 

ای از وضعیت و مصرف مناب  متختتتلتف  در زیر به تفکیک خالصه

 انرژی کشور آلمان آمده است:

 

 نفت و سایر مایعات

میلیون بشکه نتفتت بته  0/9، آلمان در حدود 0104در سا   •

ازای روز استفاده نموده است که این به معنای سهم باالتتر از 

 درصد از کل انرژی مصرفی اولیه در این سا  بوده است.  95

با بیشتر از دو میلیون بشکه به ازای روز ظرفیت پاالیشگتاهتی  •

تتریتن  کشور آلمان یتکتی از بتزرگ 0104در انتهای سا  

های پاالیش را در بین کشورها و نیز دومین جایگاه را  ظرفیت

 در بین کشورهای اروپایی داشته است.

کشور آلمان واردات نفت را از طریق چندین خط لوله و بنتادر  •

ی  ها، خط لوله دهد. از بزرگترین این خط لوله دریایی انجام می

آلپیتن از  دروژبا از روسیه با گذر از بالروس و خط لوله ترانس

باشند. تنها بتنتدر  تریستا، ایتالیا، از مسیر دریای آدریاتیک می

شاون، بخش  های عمیق در آلمان، یعنی بندر ویلهلم دارای آب

 المللی نفت آلمان را در اختیار دارد. ای از تجارت بین عمده

دولت آلمان مصمم به ایجاد شرایطی است که یک متیتلتیتون  •

و شش میلیون وسیله نقلیته  0101وسیله نقلیه برقی تا سا  

ها مورد استفاده قرار گیرد. تتا پتایتان  در جاده 0191تا سا  

وسیله نقلیه برقی در آلتمتان بته  04111تقریبا  0104سا  

 اند. ثبت رسیده

 

 گاز طبیعی 

میلیون فوت مکعس در روز بتزرگتتتریتن  7/0آلمان با مصرف  •

 بوده است.  0104کننده گاز طبیعی اروپا در سا   مصرف

تأمین گاز طبیعی آلمان از طریق واردات صتورت  درصد  11 •

 51پذیرد، بیشتر این واردات از طریق سه کشور روسیته ) می

درصد(  01درصد(  و هلند ) 00(، نروژ )0104درصد در سا  

 بوده است.
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درصد  04کشور آلمان واردات گاز طبیعی از هلند را به میزان  •

کاهش داد. همچنین کشور  0109نسبت به  0105در سا  

ا، را به  ای دارد که طی آن واردات گاز طبیعی آلمان برنامه

 از گروگینگن هلند متوقف نماید. 0191طور کامل تا سا  

ای  شده ی گاز طبیعی مای  کشور آالن هیچ گونه پایانه •

(LNG)  ندارد، ولی به بسیاری از خطوط لوله کشورهای

دیگر در اروپا متصل است. کشور آلمان گاز طبیعی مورد نیاز 

وارداتی خود را از طریق کشور روسیه با استفاده از خط لوله 

 0100نورداستریم گذرنده از مسیر دریای بالتیک که در سا  

ایوروپ که در  -تکمیل گردید و نیز از طریق خط لوله یاما 

نماید. واردات  تأمین می سرتاسر بالروس و هلند جریان دارد 

 IIو Iگاز به آلمان از طریق نروژ توسط خطوط لوله ایوروپایپ 

پذیرد. آلمان همچنین از طریق  و نیز نورپایپ صورت می

ا، )دانمارک، هلند،  خطوط لوله به دیگرکشورهای همسایه

بلژیک، لوگزامبورگ، فرانسه، سو،یس، اتریش، جمهوری چک 

تواند از طریق آنها واردات و یا  و لهستان( متصل است و می

 صادرات داشته باشد.

 

 سنگ زغا 

و به وفور قابل دسترس در  می  سنگ از مناب  انرژی بو زغا  •

درصد کل انرژی مصرفی آلمان در  05آلمان است و شامل 

 بوده است. 0104سا  

هشتمین کشور تولیدکننده در جهان با  0104آلمان در سا   •

 سنگ بوده است.  میلیون تن زغا  019تولید 

درصد تولید کل برق آلمان به  04با حدود  0104در سا   •

های صنعت  سنگ از نوع لیگنیت،  بخش رو، سوزاندن زغا 

 اند.  سنگ بوده ترین منب  زغا  کننده و تولید برق پرمصرف

ی برق دولت فدرا  آلمان، در آغاز  مطابق گزار، آژانس شبکه •

گیگاوات ظرفیت تولید عملیاتی برق به  01باالی 0104سا  

 0104رو، سوزاندن لیگنیت وجود داشته است. در جوالی 

 0/7دولت آلمان اعالم نمود که تولید ظرفیتی به میزان 

ترین واحدهای تولید برق، به رو،  گیگاوات از قدیمی

سوزاندن لیگنیت، برای محقق شدن تدریجی اهداف سا  

 متوقف گردد. 0101

 

 

 ای های هسته تولید برق و توقف تدریجی نیروگاه

ای، کشور آلمان در سا   برطبق گزار، انجمن جهانی هسته •

ای در دنیا با  هفتمین تولیدکننده بزرگ انرژی هسته 0104

درصد  03باشد که این معاد   تراوات ساعت می 83.8تولید 

تولید کل انرژی برق آن کشور است. البته کشور آلمان نسبت 

تراوات ساعت برق  133، یعنی با  0101به تولید سا 

درصد از تولید کل انرژی برق آن کشور،  08ای معاد   هسته

را شاهد  0104ای در سا   کاهش ظرفیت تولید قابل مالحظه

 0100بوده است. دلیل آن نیز، اتفاق صورت پذیرفته در سا  

در فوکوشیمای ژاپن است، که بعد از آن دولت آلمان، به سبس 

 8و تظاهرات مردمی، تصمیم به بستن  می  اعتراضات عمو

اندازی شده بودند.  راه 0181راکتوری نمود که قبل از سا  

 1همچنین کشور آلمان مصمم به متوقف نمودن و بستن 

 است. 0100ای باقیمانده تا قبل از سا   راکتور هسته

ای و جهانی در استفاده از  ترین رهبر منطقه کشور آلمان بزرگ •

، 0104های تجدیدپذیر است. در سا   چندین گروه از انرژی

درصد انرژی الکتریسیته ایجاد شده در آلمان از طریق  91

تأمین شده است. دولت آلمان اظهار نموده است  تجدیدپذیرها 

که این روند برای جایگزینی مناب  تولید برق کشور از 

ای به مناب  انرژی تجدیدپذیر ادامه خواهد  های هسته نیروگاه

 داشت.

 

، GDPدهنده چگونگی روند افزایشی های صفحه بعد نشان منحنی

روند کاهشی مصرف انرژی و کاهشی شدت انرژی )و در نتیجه 

 0103تا  0111های  وری انرژی( در آلمان طی سا  افزایش بهره

 باشد. می

 

کننده مصرف انرژی نهایی بین  چنین بیان این نمودارها هم

کننده  های مختلف مصرف توسط بخش 0103تا  0111های  سا 

ونقل، صنعت، خانگی، کشاورزی  های حمل کشور آلمان شامل بخش

 باشد. ها می و دیگر قسمت
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Energy consumption, GDP and primary energy intensity, 2000-2016 

Final energy consumption by sectors in Germany, 2000-2016 
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 0141های انرژی کشور آلمان تا سا   انداز و سیاست چشم

برای مشاهده چگونگی روند تحقیقات علمی صورت گرفته برای 

انداز آلمان، به عنوان نمونه، به تحقیق انجام شده در  نوشتن چشم

زیست دولت  گردد. در این سا ، آژانس محیط اشاره می 0101سا  

های انرژی و  های سیستم فدرا  آلمان با کمک موسسه فناوری

، نتایج پروژه تحقیقاتیشان را IWESمناب  انرژی باد فرانهوفر، 

سنجی تأمین  ارا،ه نمودند. هدف از این مطالعه چگونگی و امکان

توسط  0141صددرصدی انرژی الکتریکی کشور آلمان تا سا  

مناب  تجدیدپذیر بوده است و این تحقیق را با استفاده از مدلسازی، 

اند. در این  های انرژی انجام داده سازی سیستم محاسبات و شبیه

تحقیق بین سناریوهای مختلف برای ایجاد یک منب  پایدار از 

های تکنولوژیک متمرکز بر  انرژی تجدیدپذیر توجه خاصی به رو،

ذخیره انرژی هیدروژن شده است و کارایی برتر این رو، نیز 

 سازی مقایسه شده است. های دیگر ذخیره نسبت به رو،

، آخرین 0101در فوریه  (IEA)المللی انرژی آژانس بین

های انرژی کشور آلمان را با مروری کامل بر آن منتشر  سیاست

توان ذکر نمود سیاست کشور آلمان، تحت عنوان  نمود. می

Energiewende  به معنای انتقا  و گذر به مناب  دیگر انرژی ،

باشد.  انداز انرژی برای کشور آلمان می است که ویژگی اصلی چشم

ی جام  برای تبدیل سیستم انرژی این  انداز شامل برنامه این چشم

کشور به یک سیستم انرژی کارآمدتر است که عمدتا نیازهای 

گردد. یکی از اهداف  انرژی آن از طریق مناب  تجدیدپذیر تأمین می

ای تا پایان سا   این برنامه، پایان دادن به تولید برق از انرژی هسته

هایی را برای پایان دادن  است. اخیراً نیز دولت آلمان برنامه 0100

اعالم نموده است.  0198سنگ تا پایان سا   به استفاده از زغا 

وهوایی تا  های ملی کشور آلمان برای ایجاد تغییرات آب استراتژی

 Climate Actionی اجرایی تحت عنوان  در برنامه 0141سا  

Plan 2050 اند. در واق  این برنامه، قسمتی از پروژه  تعریف شده

Energiewende ای در  است که کاهش تولید گازهای گلخانه

طی یک بازه زمانی طوالنی مدت را درنظر دارد. هدف اصلی این 

ای تا سا   درصدی انتشار گازهای گلخانه 51طرح کاهش حداقل 

است.  0141درصدی تا سا   14-81و نیز کاهش انتشار  0101

ای  گیری در کاهش تولید گازهای گلخانه آلمان پیشرفت چشم

 0101در فوریه   IEAداشته است، چنانچه طبق اطالعاتی که

، این کشور در بین کشورهای اتحادیه 0101منتشر نموده، در سا  

اکسیدکربن مربوط به  اروپا، بیشترین کاهش در انتشار گاز دی

بخش انرژی را داشته است. در این طرح عالوه بر افزایش قابل 

توجه سهم تولید برق از مناب  تجدیدپذیر، برای حمایت بیشتر از 

نقش مناب  تجدیدپذیر، به توسعه و ارتقای فناوری تبدیل مازاد 

سازی هیدروژن و نیز به  های تجدیدپذیر به هیدروژن، ذخیره انرژی

شود. در این مطالعه  گستر، شبکه انتقا  هیدروژن پرداخته می

ذکر نموده است که با توجه به نیازهای ایجاد  IEAمروری، 

ی تجدیدپذیرها در کشور آلمان، به مواردی از قبیل  ظرفیت افزوده

های  گذاری پیوسته، مطمئن و مقتدرانه برای تولید انرژی سرمایه

های اجتماعی جدید و نیز اخذ مجوزهای الزم و موثر  بادی، پذیر،

روزرسانی  چنین به شود، هم در بخش انرژی بادی پرداخته می

ی بخش مناب  انرژی بادی و نیز  شده خارج تجهیزات قدیمی و از رده

ایجاد ساختارمند انتقا  ظرفیت اضافه انرژی مناب  بادی از شما  

شوند. در  به جنوب کشور نیز بخوبی در این کشور درنظرگرفته می

العاده در تولید  این گزار، بیان شده است با وجود پیشرفت فوق

ای و نیز صادرات  برق تجدیدپذیر، توقف تدریجی تولید انرژی هسته

ای  اند برخی از مسا،ل مرتبط با گازهای گلخانه بیشتر برق توانسته

 را جبران نمایند. 

ریزی انجام شده برای توقف تدریجی استفاده از  همچنین برنامه

سنگ در بخش برق نیز به این کشور در مسیر دستیابی به  زغا 

کند. تا  ای کمک می اهداف بلند مدت کاهش انتشار گازهای گلخانه

های پروژه  ها و پیشرفت به امروز، سهم قابل توجهی از هزینه

Energiewende  را بخش برق برعهده داشته است، البته سایر

ها نیز باید در این مسیر همراهی کنند. با تکیه بر موفقیت  بخش

های  صورت گرفته در بخش برق، اکنون دولت آلمان باید تال،

ای  خود را برای دستیابی به کاهش شدیدتر انتشار گازهای گلخانه

ونقل و بخش گرمایش نیز متمرکز نماید. سازمان  در بخش حمل

IEA 0191ی برنامه عملیاتی شرایط اقلیمی  روز شده از برنامه به  ،

ونقل و بخش گرمایشی  گذاری کربن در بخش حمل که شامل قیمت

باشد، به عنوان گامی مهم در حرکت به سمت یک مسیر صحیح  می

 کند.  استقبا  می

ها و مراحل مهم انجام شده به صورت خالصه در جدو  صقحه  قدم

 بعد آورده شده است:
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های عملیاتی این برنامه اجرایی برای کاهش  نمودار زیر قسمت

ای مرتبط با انرژی، صنعت، ساختمان،  انتشار گازهای گلخانه

 داری را تشریح نموده است.  ونقل، کشاورزی و جنگل حمل

 

فراتر از موارد ذکر شده، این برنامه برای 

های  پشتیبانی از پروژه انتقا  انرژی به انرژی

هایی در  تجدیدپذیر، متمرکز بر توسعه فناوری

جهت استفاده بیشتر از وسایل نقلیه برقی و 

های انرژی مبتنی بر هیدروژن نیز  سیستم

باشد. همچنین برای اطمینان از ایجاد یک  می

های  زمین بازی هم تراز در میان بخش

نفعان، این برنامه به توزی  و  مختلف و ذی

ها و اهداف نیز  سهم اثرات هر یک از سیاست

 توجه خاصی دارد.
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در این گزار، به امنیت انرژی کشور آلمان نیز پرداخته شده است، 

چنانچه این کشور، در حد باالیی، امنیت تامین برق، گاز طبیعی و 

نیز نفت را همچنان حفظ نموده است. از آنجایی که توقف تدریجی 

ستنتگ  ای و توقف تدریجی استتفتاده از زغتا  های هسته نیروگاه

یابد، این مورد اهمیت رو به افزایش نقطه اتکای آلتمتان  افزایش می

به تامین قسمتی از انرژی کشورشان از طریق گاز طبیتعتی بترای 

دهد. چنانچه برای حفظ گاز طبیعی  ایجاد امنیت انرژی را نشان می

شود، البتته  تر بطور پیوسته تال، می جهت داشتن یک سبد متنوع

 باشد  این شامل واردات گاز طبیعی مای  نیز می

در شکل زیر چگونگی تغییر وضعیت تدریجی مناب  انرژی آلمان از 

مناب  بیشتر فسیلی به مناب  بیشتر تجدیدپذیر برای تولید برق طی 

 نمایش داده شده است.  0141تا  0114سالهای سا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق و توسعه تکنولوژی در بخش انرژی کشور آلمان 

تفکیک برای تحقیقات در هتر بتختش  به RD&Dمیزان هزینه 

هتای  مختلف از صنعت انرژی کشور آلمان در نمودار زیر برای ستا 

آمده است. در این نمودار مشخص است کته   0107تا  0101بین 

های تجدیدپذیر و نیز بخش مرتبط با افزایش بازدهتی  بخش انرژی

از بودجه تحقیق و توسعه انرژی این کشور را بته  انرژی حدود نیمی

رغم خروج تدریجی کشتور آلتمتان از  اند. علی خود اختصاص داده

طور کته در ایتن نتمتودار  ای لیکن همان استفاده از انرژی هسته

ای، جهت تحقیتق در  مشخص است هزینه تحقیق در بخش هسته

 خصوص فیوژن )گداخت( و نیز ایمنی، باال باقی مانده است.

 

Government energy RD&D spending by category, 2010-17 
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 های برق نیروگاه

 نیروگاه حرارتی

 نیروگاه بادی

 نیروگاه آبی

 نیروگاه خورشیدی

 نیروگاه بخار

 نیروگاه گازی

 نیروگاه سیکل ترکیبی

ای نیروگاه هسته  

 ساختار نیروگاه بخار
کند ها، آب مقطر را تبدیل به بخار می : با حرارت مشعلبویلر  

های توربین نشود. کند. تا قطرات ریز بخار سبس خوردگی پره : بخار را به بخار خشک، تبدیل میسوپرهیتر  

: دارای سوخت گاز طبیعی، ذغا  سنگ، نفت و یا حتی زبالهمشعل  

العملی : تبدیل انرژی جنبشی بخار به حرکت دورانی و چرخاندن ژنراتور، در دو نوع ضربه ای و عکستوربین  

ای : میعان بخار خروجی از توربین، و تولید آب مقطر؛ در دو نوع سطحی و فوارهکندانسور  

: خنک کننده خروجی کندانسورکننده برج خنک  

 های نیروگاه بخار: ویژگی

  94راندمان نسبتا باال حدود% 

 هزینه اخداث باال و هزینه حاری)سوخت( متوسط 

 زمان احداث نسبتا طوالنی 

 عمر نسبتا طوالنی 

 آهنگ تغییر بار متوسط 

 آلودگی زیست محیطی نسبتا زیاد 
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 ساختار نیروگاه گازی
 اساس کار نیروگاه گازی مانند هواپیمای جت است.

باشد. دارای فیلتر، کمپرسور، سوخت، محفظه سوخت، توربین و اگزوز می  

تواند با توربین یا کمپرسر کوبل شود. ژنراتور می  

های گاز معموال گاز طبیعی یا گازو،یل است. سوخت توربین  

 های نیروگاه گازی: ویژگی

  91تا  04راندمان نسبتا پایین حدود% 

 هزینه احداث متوسط و هزینه حاری)سوخت( باال 

 تر و هزینه تعمیر و نگهداری بیشتر سوخت گران 

 زمان احداث کوتاه 

 عمر نسبتا کمتر به دلیل دمای باالی توربین 

 آلودگی زیست محیطی نسبتا زیاد 

 ساختار نیروگاه سیکل ترکیبی:
توان آن را برای تولید بخار به کار برد. به این ترکیس،  برای جلوگیری از هدررفتن انرژی گازهای داغ خروجی از اگزوز توربین می

شود. شامل دودکش، بویلر و واحد بخار و اگزوز است. نیروگاه سیکل ترکیبی گفته می  

 های نیروگاه سیکل ترکیبی: ویژگی

  44راندمان باال حدود % 

 هزینه احداث زیاد و هزینه جاری باال 

 زمان احداث نسبتا زیاد 

 عمر نسبتا کمتر به دلیل دمای باالی توربین 

 آهنگ تغییر بار متوسط 

 آلودگی زیست محیطی نسبتا زیاد 

ای ساختار نیروگاه هسته  
ای گفته  تر از نیروی الکتروستاتیک است که به آن نیروی هسته ها درون هسته اتم بیانگر وجود نیروی قوی جم  شدن پروتون

دهد.  جوشی رخ می ای به دو شکل شکاف و هم شود. واکنش هسته می  

 ای: های نیروگاه هسته ویژگی

 صرفه نیست به راکتور کوچک مقرون 

 هزینه اولیه بسیار زیاد و هزینه جاری بسیار کم 

 آهنگ تغییر بار بسیار کند 

 ای دارد. آلودگی جوی ندارد اما زباله هسته 
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 ساختار نیروگاه آبی
 توان نیروگاه آبی به فشار آب عبوری از آن بستگی داردیعنی به ارتفاع آب پشت سد.

های کاپالن با محور عمودی یا افقی، برای ارتفاع بین صد تا سیصد متر از  برای سدهای با ارتفاع کمتر از صد متر توربین

های پلتون ضربه ای با محور عمودی یا افقی  های فرانسیس با محور عمودی و برای ارتقاع بیش از سیصد متر از توربین توربین

گیرد. شود. تنظیم توان نیروگاه با تنظیم دبی آب توربین انجام می استفاده می  

 های نیروگاه آبی: ویژگی

  81راندمان نسبتا باال بیش از % 

 هزینه احداث بسیار زیاد و هزینه جاری ناچیز 

 )آهنگ تغییر بار بسیار سری )استفاده به عنوان تنظیم کننده فرکانس شبکه 

 گذاری پشت آن  عمر نسبتا طوالنی بسته به عمر سد و رسوب 

  .امکان احداث سد به موقعیت جغرافیایی بستگی دارد 

 .آلودگی زیست محیطی ندارد اما در مناب  آب ممکن است اشکاالتی ایجاد کند 

 ساختار نیروگاه بادی:
ای از چند توربین بادی در دریا یا خشکی است.  مجموعه  

کیلووات  70تا  50توانند  متر می 7.5تا  0.5هایی بین  های کوچک با پره شود. توربین ها انرژی باد تبدیل به برق می با چرخش پره

 برق تولید کنند. 

کیلووات برق تولید کنند.  750تا  500توانند  متر می 30تا  7.5هایی بین  های متوسط با پره توربین  

مگاوات برق تولید کنند.  3تا  2توانند  متر می 60تا  30هایی بین  های بزرگ با پره توربین  

 های نیروگاه بادی: ویژگی

 ها قیمت پایین توربین 

 آلودگی زیست محیطی ندارد 

 تولید آلودگی صوتی 

: ابوالفضل یعقوبیگردآوری  

افروز : افسانه آتشطراحی  
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تریلیون دالر در بخش  03گذاری  نیاز به سرمایه 0191آسیا تا سا  

تواند سهم شایانی را در  ها دارد که در این میان چین می زیرساخت

از  0تأمین بخشی از این سرمایه داشته باشد. این مقتالته فصتل  

در ستا   OECDگزار، چشم انداز تجارت و اقتصاد کشورهتای

را بتازنتویستی و  0108

 روزرسانی کرده است.  به

اختتتتتالف زیتتاد در 

های متوجتود،  زیرساخت

سبس متحتدودیتت در 

تجارت و ارتباط موثر و 

تتتوستتعتته کشتتورهتتای 

شود. اختیترا  آسیایی می

بته   BRIچین با طرح 

دنبا  کم کتردن ایتن 

اختتتتتالفتتات و ارتتتقتتاء 

هتتتای  زیتتترستتتاختتتت

افتتتاده  کشورهای عقتس

ها  باشد. تخمین آسیا می

بیانگر آن است که بترای 

 01طتی  BRIاجرای 

نیتاز   0107سا  آتی از 

بتاشتد. هتر  ها می گذاری در زیرساخت به یک تریلیون دالر سرمایه

ای تحت عنوان  بودجته جتاده ابتریشتم  چند برای این امر بودجه

گذاری مورد نیاز از طتریتق  اختصاص یافته است؛ اما بیشتر سرمایه

شتود. چتیتن  تأمین می های دولتی فعا   در تجارت و توسعه  بانک

گذاری از جمله توسعه چتنتد  چنین از رویکرد چندجانبه سرمایه هم

 کند. پشتیبانی می می جانبه و  مشارکت خصوصی و عمو

نکته مهم این است که کشورها در اولین مرحله، اهداف تعیین شده 

را مستندسازی کنند و صرفا به  آنچه  شاید در آینده به آن برسند، 

اقدام به  BRIاکتفا نکنند. چین نیز در همین راستا و در پی اجرای

برنامه ملی چین «و  »دانش جهانی توسعه «تاسیس مراکزی برای 

 نمود. » 0191برای توسعه پایدار تا 

 

 های جهانی نیاز به زیرساخت

گتذاری  مناب  اطالعاتی به وجود کمبودهای شدید در سرمایه می تما

گتذاری  ها اشاره دارند. اکثر کتمتبتودهتا در سترمتایته زیرساخت

بتدان   BRIهایی است که در طترح  ها مربوط به حوزه زیرساخت

 ونقل، انرژی، آب و ارتباطات جمعی. اشاره شده است: حمل

های مراکز تحقیقاتی مختلف در متورد  ای از تخمین مقایسه0جدو 

 دهد. های جهانی را ارا،ه می گذاری در زیرساخت نیازهای سرمایه

 

 پویا محمدعلیزاده

انداز  در چشمکمربند و جاده چین تأثیر ایده 

 گذاری و اقتصاد جهان تجارت، سرمایه

 های جهانی گذاری در زیرساخت های مراکز تحقیقاتی مختلف در مورد نیازهای سرمایه ای از تخمین مقایسه0-جدو 
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گتذاری در حتوزه  در سطح جهانی بیشترین نیتاز بته سترمتایته

ونقل  شود، خصوصا حمل ونقل دیده می های انرژی و حمل زیرساخت

 31تأمین انرژی  کته حتدود  های  مربوط به  ای و زیرساخت جاده

ها را به ختود  گذاری مورد نیاز در زیرساخت درصد از حجم سرمایه

هتای  هتای حتوزه اند. پس از این دو مورد، زیرساخت اختصاص داده

 GIونقل ریلی، ارتباطات جمعی و آب قرار دارند.  تختمتیتن حمل

HUB  گتذاری در  حاکی از این بود کته سترمتایته 0107در سا

تریلتیتون دالر و در  1.5ای شاهد کمبود ساالنه  ونقل جاده حمل

تریلیون دالر است.  1.04های انرژی شاهد کمبود ساالنه   زیرساخت

ونتقتل  گذاری  در حمتل در واق  مقدار واقعی کمبود ساالنه سرمایه

 تریلیون دالر است.  1.55بصورت دقیق 

های  بانک توسعه آستیتا در ستا   در مورد آسیا بر طبق ارزیابی

0107   (ADB) متیتالدی  0191تریلیون دالر تا سا   03، حدود

 41و مکنزی هر دو معتقدند که حدود  GI HUBمورد نیاز است.

ها،  مربوط به  گذاری در زیرساخت در صد از نیازهای جهانی سرمایه

متیتالدی   0151کند  تا سا   بینی می پیش GI HUBآسیاست.

تریلتیتون  5.3به حدود  BRIهای  کمبود تجمعی سرمایه در پروژه

ها باالخص برای آستیتا از آن  گذاری زیرساخت دالر برسد. سرمایه

جهت حا،ز اهمیت است که باعث افزایش رشد  منطقه و کتاهتش 

شود. بیشتتتریتن  اثرات آب و هوایی و فقر موجود در این ناحیه می

گذاری مورد نیاز در آسیا بته صتورت درصتدی از   حجم سرمایه

GDP( جتنتوب آستیتا       1.0به ترتیس مربوط به اقیانوس آرام  ،)%

باشد. این مقادیر برای جنتوب  %( می7.8%(  و آسیای مرکزی )8.8) 

% است. با توجه بته عتدم 4.0% و برای آسیا شرقی 4.7شرق آسیا 

شود  کمبود  بینی می گذاری تاکنون، پیش تأمین این احجام سرمایه 

میلیارد دالر معاد  بتا  541در آسیا حدود   0101سرمایه تا سا  

این منطقه باشد. باالخص کشورهای کم درآمد  در  GDP% از0.5

نقش بیشتری نسبت بته  GDP)درصد از 4.7حدود (جنوب آسیا 

در ایتن کتمتبتود  GDP)درصد از 5.0جنوب شرق آسیا )حدود 

ست که این کمبود در چین با اختتتالف زیتاد  دارند. این، درحالی

 ست.GDPدرصد  0.0نسبت به همسایگانش، تنها در حدود

های موثر در این کمبودها، مشخص شد که حدودا  در بررسی بخش

گذاری مورد نیتاز  از حجم سرمایه تریلیون دالر )بیش از نیمی 05.7

 511( مربوط به انرژی است. چرا که هنوز 0191در آسیا  تا سا  

 (. 0میلیون نفر از دسترسی به الکتریسیته محرومند  )شکل 

تریلیون  دالر در جایگتاه بتعتد  8ونقل با  پس از الکتریسیته، حمل

% از 1تریلیون دالر )معاد   0.9قرار دارد. سپس ارتباطات جمعی با 

های آسیا  تتا ستا   گذاری مورد نیاز برای زیرساخت حجم سرمایه

میلیتارد دالری  811تأمین آب با کمبود  (  و سپس نیاز به 0191

( 0191گذاری در آسیا تا ستا   % از حجم کمبود سرمایه9)معاد  

میلیون آسیایی دسترسی به آب  911های بعدی قرار دارند.  در رتبه

میلیارد انسان نیز از بهداشت اولتیته  0.4پاکیزه نوشیدنی ندارند و 

 محروم هستند.

 

 

 ها در آسیا های مختلف زیرساخت گذاری در بخش : نیاز به سرمایه0-شکل
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BRI استراتژی  ارتقاء و رشد پایدار ، 

را ارا،ه داد.کشورهای عضو BRI، چین برنامه اجرایی 0104در مارچ 

BRI   بیش از یک سومGDPاز جتمتعتیتت  جهانی و بیش از نیمی

 دهند. جهان را تشکیل می

مشکل ظرفیت مازاد در برخی محصوالت تولیدی چین باعث شتد  

تا ایده عرضه در سطح جهانی در این کشور پر رنگ شود و همتیتن 

، چتیتن بتایتد  BRIرا بنا نهاد. در حین اجترای  BRIایده، طرح

اطمینان حاصل کند که ظرفیت مازاد و مناب  انرژی که کمتتر بتا 

زیست سازگار هستند به کشورهایی که مشارکت کمتری در  محیط

در BRIاین دورنمای جهانی دارند، سرازیر نشود. از ایتن دیتدگتاه 

 مشارکت ویژه ای دارد.   0191ایجاد طرح توسعه پایدار 

 

 جهانی  GDPبرحسس درصدی از   BRIجهانی  با مناطق موجود در   GDP:  مقایسه سهم مناطق موثر در 0-شکل

 اقتصادهای مشارکت کننده نام منطقه

 جمهوری چین، مغولستان آسیای شرقی

آسیای جنوب 

 شرقی
 برونئی، کامبوج، اندونزی، جمهوری دموکراتیک ال،وس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام

 افغانستان، بنگالد،، بوتان، هند، مالدیو، نپا ، پاکستان، سریالنکا آسیا جنوب

خاورمیانه و 

 شما  آفریقا
 بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرا،یل، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، فلسطین، سوریه، امارات، یمن

اروپا و آسیای 

 مرکزی

آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، بالروس، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، استونی، یونان، لهستان، لیتوانی،  التویا، 

 مقدونیه، مونتگرو، مولداوی، مجارستان، رومانی، صربستان، اسلواکی، ترکیه، اوکراین

جاده ابریشم 

دریایی قرن 

 بیست و یکم

 اتیوپی، کنیا، مراکش، نیوزلند، پاناما، کره، آفریقای جنوبی

 مشارکت دارند.  BRIکشور اقتصادی که در  34لیست  -0جدو  
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 رشد اقتصادی از طریق اتصا  و ارتباط  جاده:-کمربند اهداف ویژه

های متعدد مقامات چینی  و  توان در سخنرانی می را BRIاهداف 

برنامه پنج ساله سیزدهم چین مشاهده کرد. این اهداف  40فصل 

 عبارتند از :

 افزایش جاده: -گذاری در کمربند افزایش تجارت و سرمایه

ها،  های دو و چندجانبه با تأکید بر یکپارچگی سیاست همکاری

سازی تجارت، جریان نقدینگی  ها، آسان اتصا  زیرساخت

 یکپارچه و مبادالت مردم با یکدیگر 

 افزایش مناطق آزاد تجاری در طو  جاده ابریشم :

تأمین سرمایه  های اقتصادی در منطقه با هدف  همکاری

های  ها، شامل تقویت همکاری با سازمان ساخت زیرساخت

المللی به منظور  های اقتصادی بین المللی از جمله سازمان بین

و بانک توسعه جدیدی که مقرر است  AIIBتوسعه بانک 

 تأمین کنند. سرمایه جاده ابریشم را 

 الملل در زمینه  : تقویت روابط بیندستیابی به مناب  طبیعی

های فرآیندی  انرژی و مناب  و زنجیره تولید و افزایش فعالیت

 بر روی محصو  خام در کشور 

 ونقل در کریدورهای اقتصادی های حمل تقویت زیرساخت: 

ها،  های چندگانه که شامل بزرگراه ونقل بهبود توسعه حمل

خطوط ریلی، خطوط دریایی و خطوط هوایی و ساخت دفاتر 

عنوان مبدأ جاده  جیانگ به شود. توسعه ژین المللی می بین

 عنوان مبدأ جاده ابریشم دریایی. ابریشم  خشکی و فوجیان به

  :تعمیق  مبادالت فرهنگی در منطقه
های  هدایت و راهبری همکاری

های آموز،، علم،  المللی در زمینه بین

تکنولوژی، فرهنگ،  ورز،،  توریسم، 

زیست، بهداشت و طس سنتی  محیط

 چین. 

مناطق آزاد با استانداردهای باال که در 

اند، باعث  اهداف مورد اشاره قرار گرفته

شود.  مقابله  با قاچاق در این مناطق می

 810منطقه آزاد وجود دارد که  0859حدود

منطقه در آسیا واق  شده است. این مناطق 

همواره با معضل صادرات کاالهای تقلبی 

مواجه هستند. حذف این مهم در طرح 

BRI   باعث ایجاد محیط مناسس  برای

 های اقتصادی جهانی خواهد شد. همکاری

  BRIگذاری برای سازندگی در حجم سرمایه

چین  0108تا  0114های  در مجموع طی سا  9مطابق شکل 

هزینه کرده است.   BRIمیلیارد دالر برای شرکای  خود در 581.9

درصد از کل تجارت جهانی در  41گذاری معاد   این حجم سرمایه

های   گذاری میلیارد دالر( است. اهداف بعدی سرمایه 805این  بازه )

میلیارد دالر( 07.17وساز، جنوب صحرای آفریقا ) چین برای ساخت

میلیارد دالر( و کشورهایی از  39.5سپس آمریکای التین )

مشارکت ندارند BRIکه در  (MENA)خاورمیانه و شما  آفریقا 

های سازندگی چین در کشورهای  میلیارد دالر(، است. پروژه 95)

OECD   07.05کوچکتر هستند. در میان این کشورها، استرالیا 

ها در آمریکا و کانادا(  گذاری میلیارد دالر )شش برابر مجموع سرمایه

 گذاری را به خود اختصاص داده است. بیشترین حجم سرمایه

 

 انتقا  صنای  با تکنولوژی پایین به خارج از کشور

در پی طرحهای جهانی برای خروج تکنولوژیهای ضعیفتر به خارج 

از کشورها، صنای  آهن، استیل  و سیمان  به استانهای غربی چین 

منتقل خواهند شد. این انتقا  به BRIو سایر کشورهای شریک در 

 کاهش آلودگی هوای پکن کمک خواهد کرد. 

)مقدار تجمعی برحسس  0108تا  0114: سرمایه گذاری خارجی چین در بخش ساخت و ساز طی سالهای 9-شکل

 میلیون دالر(
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محیطی برای  صنای  ستیتمتان  چین با وض  مقررات جدید زیست

کند تا در امتتداد جتاده ابتریشتم  داخل کشور،  آنها را تشویق می

جدید، جابجا شوند. براساس گزار، گلوبا  تایمز، استان هبتی در 

  4میلیون تن استتتیتل،  4.0ظرفیت تولیدی معاد    0107سا  

میلیون شیشه  را به خارج منتقتل کترده  9میلیون تن سیمان  و 

میلتیتون   01به   0109است و برنامه دارد تا این مقادیر را تا سا  

میلیون شیشته افتزایتش  01میلیون تن سیمان و  91تن استیل، 

 دهد.

 BRIهای وابسته به هم در طرح  تأمین سرمایه پروژه 

، بانک تتوستعته  BRIهای  تأمین سرمایه پروژه مناب  اصلی برای 

عتنتوان  میلیارد دالر بودجه اختصاص یافته بته 51، (CDB)چین 

ترین  بودجه جاده ابریشم و دو بانک دولتی بزرگ چین هستند. مهم

انتد. بتودجته   عنوان  شده 5تأمین سرمایه  نیز در جدو   ابزارهای 

 باشد. تأمین می نیز در حا   BRIها در  مربوط به زیرساخت

  CDB ،511  میتلتیتارد  001کشور با ارز،  97پروژه را در

ای  های پروژه کند و درصدد کشف سایر ظرفیت تأمین می دالر 

 است. 

   بانک صنعت و تجارت چین(ICBC)  پتروژه  بتا  000در

رود ستهتم  میلیارد  دالر مشارکت دارد و انتظار می 37ارز، 

 میلیارد دالر افزایش یابد. 041مشارکت این بانک به  

  کشتور بتا  51پروژه در   0111تأمین مالی  بانک اگزیم چین

 میلیارد دالر را برعهده دارد. 81ارز، 

  میتلتیتارد  011، 0108تا  0103های  بانک چین نیز طی سا

 دالر تعهد کرده است.

 هتای  بانک سازندگی چین نیزدر حمتایتت متالتی از پتروژه

BRIکند.  نقش ایفا می 

  ،میلیارد دالر در مقایسته بتا  51بودجه جاده ابریشم به ارز

تتأمتیتن متالتی دارد امتا در  سایر مناب ، سهم کمتری در 

 قرار دارد.BRIکنندگان  تأمین کنسرسیوم 

 رنگتی  بانک توسعه  جدید نیز هر چند در حا  حاضر نقش کم

رود در آینتده نتقتش  دارد اما انتظار میBRIتأمین مالی  در 

 تری را ایفا کند. مهم

 های آسیایی  گذاری در زیرساخت بانک سرمایه(AIIB) نیز بتا

میلیارد دالر وام، بخش کوچکتی از  0.9سهم ناچیزی معاد  

 را عهده دار شده است. BRIتأمین مالی  

   اعالم کرد که ایتن بتانتک  0107ر،یس بانک جهانی در سا

کشور عضتو  34میلیارد دالر در  83.8های آتی با ارز،  پروژه

BRI  کند.  را حمایت می 

کشور دارای رتبه سرمایه گذاری برابر یا بیشتر از  07، 5-در شکل

–BBB  کشتور هتر  01هستند و  00با امتیاز برابر یا بیشتر از

کشور نیز در رتتبته بتنتدی 05هستند.  00ناحیه زیر رتبه بندی 

 سهمی ندارند )کشورهایی که در سمت راست عراق قرار گرفته اند(. 

 نسبت به سرمایه گذاری صورت گرفته توسط چین در بخش ساخت و ساز BRI: امتیاز اعتبار تخصیصی توسط کشورهای 5-شکل
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بنتدی،  ها در این دسته بدون رتبه گذاری در ایجاد زیرساخت سرمایه

تتا  0114از سا   BRIهای  گذاری از سرمایه بیش از نیمی سهمی

را به خود اختتصتاص داده استت. بته عتبتارت دیتگتر،  0108

میلیارد دالر در متقتایسته بتا کتل  049.8گذاری حدود  سرمایه

میلتیتارد دالر  501که معاد   0114از سا    BRIگذاری سرمایه

ایتن استت کته   BRIاست. یکی از مشکالت  اساسی در پروژه 

 91دهد که چین همیشه هرینه طرح را حدود  تحقیقات نشان می

هتای  درصد کمتر از هزینه واقعی تخمتیتن زده استت و پتروژه

زیرساختی اجرایی این کشور )خصوصا خطوط ریلی( بتا تتاختیتر 

چشمگیری نسبت به زمان  تخمین انجام شده است. ایتن بتاعتث 

 ها کمتر از یک باشد. شود نسبت سود به  هزینه در این پروژه می

 

 های برتر گذاری در بخش تکنولوژی سرمایه

شامل تقویت تکنولوژی چینی،  »0104ساخت چین تا «استراتژی 

نیز  BRIاستانداردها، تجهیزات و دانش مهندسی است که با طرح 

همسویی دارد. همچنین این استتراتتژی بتا استتتراتتژی ختروج 

های با تکنولوژی ضعیف به سمت جتاده ابتریشتم  نتیتز  فعالیت

همخوانی دارد )این همان استراتژی است که کشورهای غربی  پس 

 از جنگ در پیش گرفته اند(.

ها با هدف ارتقاء تکنولوژی همراه با انتتقتا  آن  گذاری این سرمایه

های صتورت گترفتتته  گذاری است و مجموع آنها از مجموع سرمایه

( بسیار بیشتر است. در ایتن 3وساز )شکل  های ساخت برای پروژه

گذاری صورت گرفته در کشورهای شتریتک در  مورد، کل سرمایه

درصد از کتل  03میلیارد دالر است که معاد   BRI ،078.4طرح 

میلیارد دالر( است. ایتن در  0111.9گذاری صورت گرفته ) سرمایه

گذاری در آمریکا، کانادا و اروپا  با اختتتصتاص  حالیست که سرمایه

گتذاری بتختش  میلیارد دالر، بیشترین سهم را در سترمتایته 400

 تکنولوژی داشته است. 

% کتل 1میلیارد دالر )بتیتش از  14.5استرالیا به تنهایی          

گذاری( را به خود اختتتصتاص داده استت. اکتثتر ایتن  سرمایه

های فعا  در انرژی، معتدن و کشتاورزی  گذاری در شرکت سرمایه

تأمین مناب  انرژی و غذا برای چتیتن هتم  بوده است که با اهداف 

 راستاست. 

و پس از آن،  0104به منظور تحقق زنجیره ارز، افزوده تا سا  

چین باید از صنای  مربوط به انرژی و صنای  سنگین )آهن، استیل، 

هتای قتدیتمتی( و  های پایه و اتومتبتیتل فلزات غیرآهنی، ماشین

تر متمایل شود. این  یتکتی از  وساز به سمت صنای  مطلوب ساخت

اهداف  اصلی مطرح شده در برنامه پنج ساله سیزدهم چین استت 

ایتنتتترنتت  «و  »0104ساخت چین تا  «های  استراتژی می که حا

 عبارتند از : 0104است.  صنای  مورد نظر برای اهداف  »پالس

نسل بعدی  فناوری اطالعات، تجهیزات و رباتهای دیجیتتتالتی بتا 

نتوردی و  کارایی باال، فضانوردی، تجهیزات مهنتدستی اقتیتانتوس

های  ونقل ریلی پیشرفته، اتومبیل دریانوردی با تکنولوژی باال، حمل

های جدیتد، متواد و فتلتزات، داروهتای  کم سوخت و با سوخت

های اختتتراع  بیولوژیک، تجهیزات پزشکی با تکنولوژی برتر و پروژه

 تجهیزات سطح باال.

میلیتارد دالر  583از  ، نیمی0105تا قبل از سا   4براساس شکل 

میلیارد دالر در بخش فتلتزات )روی هتم  88.8در بخش انرژی و 

گتذاری  گذاری تا این سا (  سرمایته درصد از کل سرمایه 38حدود 

میتلتیتارد  98.9های مسکن با  سا  او ،  بنگاه1شده است. در این 

میلیارد دالر )غالبا  از طتریتق   97.7تأمین مالی  با حدود  دالر و 

های با وضعیت  اقتصادی متوسط در ستا   گذاری در بانک سرمایه

گذاری را به خود اختصاص  های سوم و چهارم  سرمایه ( رتبه0118

 اند.  داده

 0104 0101 0104 معیارهای انتخابی با ارز، افزوده باال

 4.4 3.4 - (0104افزایش بهره وری کارگران )درصد تغییرنسبت به 

 5 0 - (0104افزایش نرخ ارز، افزوده)درصد تغییرنسبت به 

 80 71 41 گستر، نفوذ اینترنت  با پهنای باند باال)درصد دارندگان اینترنت خانگی(

 85 70 48 )تعدد سیستم  عاملها به درصد(R&Dبکارگیری طراحی دیجیتا  در 

 - CO2 - 00- 51تغییر در میزان انتشار 

 »0104ساخت چین تا  «: اهداف تعیین شده در استراتژی 9-جدو 
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هتای  گذاری در ستا  میزان سرمایه

سا  قبل  1بیشتر از  0108تا  0104

بوده است  و ترکیس آن از انترژی، 

تأمین مالی  به سمت  سایتر  فلزات و 

تریتن  صنای  متمایل شده است. مهم

اند  صنایعی که از این تغییر سود برده

هتا، متواد  عبارتند از: کشاورزی )دانه

شیمیایی کشاورزی و فترایتنتدهتای 

کشاورزی(، تکنولوژی )بخصتوص در 

حوزه رباتیک، پزشکی، متحتاستبتات 

ابری، تصویربترداری و ارتتبتاطتات 

ونقتل )خصتوصتا در  جمعی(، حمل

حوزه هوایی، دریتایتی و ریتلتی(، 

های امالک و ستایتر  توریسم، بنگاه

ها ماننتد کتاالی مصترفتی و  دسته

 بافندگی.

های اخیتر  های قراردادی در سا  جز،یات مربوط به حوزه 5-جدو 

)کشاورزی پیشرفته، محاسبات ابری، هوانوردی، تکنولوژی ستیتار، 

های جتمتعتی و  تصویربرداری دیجیتا ، رباتیک، فلزات پایه، بازی

وید،وها، گاز شیلی، نفت ماسه سنگی، قدرت بخار و انرژی پاک( را 

 دهد. نشان می

 

 ارتقاء استانداردهای فنی و خدمات چینی

های چین در خارج از مترزهتای  گستردگی فعالیت

این کشور باعث شده استت تتا ایتن کشتور در 

موقعیت قدرتمندی قرار گیرد و استانداردهای آن 

ها به عنوان استانداردهای جهتانتی  در برخی زمینه

بترای  5Gشناخته شود. به عنوان مثا  اینترنتت 

ساخت وسایل نقلیه خودکار، هواپیمتاهتای بتدون 

هتای  سرنشین، شهرهای هوشمند و سایر فعالتیتت

هوشمندسازی ضروریست. استانداردهای هر نستل 

از اینترنت توسط افرادی که حق مالکیت معنوی و 

شود و چتیتن،  سهم بازار شبکه را دارند، تعیین می

آمریکا، کره جنوبی و اروپا در زمتیتنته راهتبتری 

 با یکدیگر در حا  رقابتند. اینتترنتت5G اینترنت 

5G :دو ویژگی اصلی دارد 

 گیگاهرتز( 05باند موج میلیمتری )بیش از  •

که به این تترتتیتس  (MMIMO)خروجی چندگانه سنگین  •

توان از یک ایستگاه اصتلتی  می صدها آنتن و دریافت کننده را 

 )به جای چند ایستگاه( هدایت کرد.

سرمایه گذاری چین در شرکتهای خارجی )سرمایه گذاری تجمعی بر حسس میلیون دالر طی  ::3-شکل

 (0108تا  0114سالهای 

: سرمایه گذاری چین در بخشهای مختلف اقتصاد جهانی )مقایسه سرمایه گذاری تجمعی بر حسس میلیون دالر طی سالهای 4-شکل

 (0108تا  0105با بازه  0109تا  0114
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جایگاه خود را تثبیت کرده استت و  5Gچین به خوبی در رقابت 

هوآوی نیز تا کنون بزرگترین تولیدکننده تجهیزات تلفتن هتمتراه 

 جهان بوده است. 

 تأمین خطوط برق ولتاژ بتاالستت مثا  دیگر، نقش اصلی چین در 

(Ultra High Voltage Power Lines: UHV)  که مقام

او  دنیا را به خود اختصاص داده است. گستردگی و فتراگتیتری 

هتای  قدر باالست که به شترکتت های چین در این حوزه آن فعالیت

چینی اجازه داده شده است تا استانداردهای داخلی ختود را بته 

 المللی در این حوزه بگنجانند. عنوان بخشی از استانداردهای بین

 

 

 های مربوط به انرژی   ارتقاء تکنولوژی 

نیاز به انرژی دارد و بتدون شتک چتیتن یتکتی از  BRIطرح 

هتای  ، ستلتو UHVسردمداران تکنولوژی انرژی در جهان است: 

هتای  درصد از تولید برق جهانی توسط سلو  31خورشیدی )چین 

خورشیدی را در اختیار دارد(، انرژی بادی، انرژی هیدروالکتتریتک، 

، چین از شرکت تسال 0101رود تا انتهای سا   ها )انتظار می باطری

درصد از  30در این حوزه پیشی بگیرد( و استخراج کبالت که چین 

 تولید جهانی این ماده را برعهده دارد. 

 های قراردادی در سالهای اخیر : جز،یات مربوط به حوزه5-جدو 
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BRI  طرحی برای ارتقاء تجارت 

درصد از صادرات چین بته کشتورهتای  30حدود  0111در سا  

OECD  درصد به کشورهای عضو  01وBRI  بوده است؛ ولتی تتا

درصد افزایش یافته و  95به  BRIسهم کشورهای عضو 0103سا  

درصتد رستیتده  51با کاهش تدریجی به  OECDسهم کشورهای

مقاصد اصلی صادرات چین در کشورهای عضتو  00-است. در شکل

BRI شتود،  نشان داده شده است. همانطور که در شکل دیتده متی

بیشترین سهم مشارکت مربوط به کشورهای با اقتصاد قتویتتتر و 

 باشد. کشورهای همسایه چین می

 

 نتایج و پیشنهادات 

BRI  ،قادر است به صورت چشمتگتیتری بتر تتجتارت جتهتانتی

 تأمین مالی جهانی تاثیر بگذارد.  گذاری و  سرمایه

یک استتتراتتژی  BRI: با نگاه از دیدگاه چین، سرمایه گذاری -0 

برای توسعه بازار محصوالت چینی از طریق ایجاد ارتباط فیزیتکتی 

گذاری  های جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی(  و به عالوه سرمایه )راه

باشد کته در  افزوده می در انتقا  تکنولوژی به منظور افزایش ارز،

مدت با استراتژی تعدیل ظرفیت مازاد صنعتی چین هماهنگی  کوتاه

دارد و در بلندمدت نیز باعث ایجاد طرحی جهانی در تتجتارت بتا 

نتیتز از  BRIمحوریت چین خواهد شد. همانند چین سایر اعضای 

شوند. یکی از فواید اصلی ارتبتاط  این مشارکت جهانی برخوردار می

تأمین انرژی و الکتریسیته  فیزیکی کشورها، یکپارچگی و اتصا  در 

در جاده ابریشم مدرن است. چندین نوع منب  انرژی در طو  جاده 

گتذاری  ابریشم وجود دارد که چگونگی اتصا  آنها به هم و قیتمتت

 5Gباشد. چین در زمینه ایتنتتترنتت  ای بسیار مهم می آنها مساله

را در  رسد نقش مهتمتی  می بسیار پیشرفت داشته است و به نظر 

و توسعه شتهترهتای  (Big Data)های بزرگ بکارگیری بانک داده

های هتوشتمتنتدستازی  ونقل خودکار و سایر پروژه هوشمند، حمل

 داشته باشد. 

 0107های توسعه ای انرژی چین در سا   : پروژه4-جدو 
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تجارت در کشورهایی که ارتباط بینشان مشکل نباشتد تجارت:  -0

یابتد.  تر و بیشتر رواج می و تضادهای سیاسی  نداشته باشند، سری 

تر و  قوی می هنگا BRIضمنا صادرات و واردات برای کشورهای عضو

هتای تتجتاری  تر بوده است که چین یا آمریکا جز،ی از بلوک موفق

 اند. مبدا بوده

:  چین به تنهایی قادر به حمایت مالی کل نیازهتای تأمین مالی -9 

زیرساختی آسیا نیست. حجم این نیازها بسیار زیاد است و چین بتا 

های مالی در کشور خود مواجه استت. ایتن بته  برخی محدودیت

به کشورهای عضو  OECDمعنای نیاز به کمک بیشتر کشورهای 

BRI باشد. وقتی رشد اقتصادی یکسان در جهان رخ  و بالعکس می

شود. ایتن متهتم، نتیتازمتنتد  دهد، آینده همه کشورها بهتر می

هتای  گذاری وسی  و اطمینان از حفظ ارزشمندی هتزیتنته سرمایه

 ها، است. گذاری صورت گرفته در کشورهای مقصد این سرمایه

 

 0107تا  0119های  طی ساا  OECDبا کشورهای  BRI: مقایسه میزان صادرات چین به کشورهای عضو 7-شکل
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 مقدمه 

شتمتستی  0991ایجاد صنعت پتروشیمی در کشتور بته دهته 

گردد. در اواخر این دهه وزارت اقتصاد وقت به منظور گستر،  برمی

و توسعه صنعت پتروشیمی در کشور بنگاه شیمتیتایتی کشتور را 

طرح احداث کارخانته  0997تاسیس نمود و شرکت مزبور در سا  

کود شیمیایی مرودشت فارس )پتروشیمی شتیتراز( را بته اجترا 

گذاشت. اولین مجتم  پتروشیمی کشور تحت عنوان پتروشتیتمتی 

بترداری  جهت تولید کود شیمیایی به بتهتره 0959شیراز در سا  

مجتم  پتروشیمی در کشتور در حتا   41رسید. در حا  حاضر 

میلیون تن در  33تولید محصوالت پتروشیمیایی به ظرفیت اسمی 

 07منطقه ویژه اقتصادی ماهشتهتر،  مجتم  در 00هستند.  سا  

سایتر متنتاطتق  مجتم  نیز در 01و همچنین  عسلویه مجتم  در

طرح پتروشیمی نتیتز در کشتور  03در حا  تولید هستند.  کشور

جهت تولید محصوالت مختلف پتروشیمی برنامه ریزی شده است و 

پیش بینی می شود میران تولید صنعت پتروشیمی بته بتیتش از 

 برسد.   0511میلیون تن محصو  تا پایان سا   17

های متختتتلتف  عملکرد صادراتی صنعت پتروشیمی ایران در سا 

های اخیر به علتت اعتمتا   دستخو، تغییراتی بوده است. در سا 

های یکجانبه و غیرقانونی کشورهای جهان عتلتیته ایتران،  تحریم

های آن و بالطب  محصوالت پتتتروشتیتمتی  صادرات نفت و فرآوده

تتریتن  یکی از سختت 0917خو، تغییراتی شده است. سا   دست

های کشور از لحاظ ارزآوری دولت و فرو، محصوالت نفتی و  سا 

پتروشیمی بود. در این مقاله تحلیلی کوتاه قصد داریم عتمتلتکترد 

متحتصتو  اصتلتی  7صنعت پتروشیمی را در سا  گذشته و در 

هتای اصتلتی ایتن  پتروشیمی بررسی کنیم. همچنیتن مشتتتری

محصوالت که عمدتا همسایگان کشورمان هستند برای هر محصو  

 شوند.  معرفی می

 

 متانو 

ها عتلتیته  کاهش قیمت متانو  در بازارهای جهانی و تشدید تحریم

جی و پلیمر ایرانی در چتیتن،  پی های ا  ایران، سرگردانی محموله

همچنین جنگ تجاری چین و آمریکا و افزایش ذخیره متانتو  در 

ونقل دریایی، همه از دالیلی استت کته  این کشور و مشکالت حمل

 نگرانی در خصوص صادرات متانو  ایران را افزایش داده است. 

الدین طباطبایی سیدحسام  

 بررسی صادرات محصوالت صنعت پتروشیمی ایران 

احمدی حامد اقبا   
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در همین حا  نیمی از صادرات متانو  دنیا توسط خاورمیانه انجام 

درصدی صادرات متانو  را به چتیتن  95می شود و ایران هم سهم 

ها علیه ایتران  داراست. با گذشت یک سا  و چند ماه از آغاز تحریم

هتا  رسد پرداخت پو  و بیمته کشتتتی در چهارم نوامبر به نظر می

تر شده و نگرانی برای کاهش قیمت متانتو  در بتازارهتای  سخت

جهانی و همچنین صادرات متانو  ایران بته چتیتن ادامته دارد. 

صادرکنندگان اصلی این محصو  در کشور معتقدند؛ با تتوجته بته 

هتای آیتنتده  ها، حجم صادرات متانو  ایران به چین در ماه تحریم

ها تحریم نیتستتتنتد و اگتر  بینی نیست، اما پتروشیمی قابل پیش

های آنهتا را حتمتل  ای که محموله شرکتی تحریم باشد یا کشتی

 کند، تحریم باشد با مشکل مواجه خواهد شد.  می

 911میلیون و  5ایران حدود  0917با همه این مشکالت در سا  

ترین مقاصد صادراتی آن  هزارتن متانو  صادر کرده است که اصلی

اند. کارشناسان معتقدند متاسفانته و بته  چین و هند و ایتالیا بوده

ها، پای این دالالن بته  دلیل عدم بازاریابی هوشمند، با ورود تحریم

بازار صادراتی متانو  کشور بیش از گذشته باز خواهد شد. وقتتتی 

صنعت بازار صادراتی خود را معطوف به دو منطقه خاص )چیتن و 

زنی آن نیز به مراتس کاهش ختواهتد  هند( کرده است؛ قدرت چانه

یافت. همین امر کافی است تا خریدار ایران را در متوضت  ضتعتف 

ببیند تا به حداکثر مقدار ممکن حاشیه سود صادرکننده را کاهتش 

 591ای از عربستان با قیمتت  دهد.  به عنوان نمونه اخیرا محموله

به مقصد هند صادر گردیتده استت کته  CFRدالری به صورت 

همین قیمت برای کشورمان و به دلیل شرایط تحریمی و بتازشتدن 

  31تتا  41دالر خواهد بود. تتفتاوتتی  971ها، حدود  پای واسطه

دالری که به جیس آربیتراژگرها رفته است. بته عتنتوان نتمتونته 

های چینی با واردات متانو  از ایران به این کشور، حتاشتیته  واسطه

توانند این  دالری به ازای هر تن خواهند داشت و حتی می 55سود 

 05محموله را از چین به هند صادر نمایند که در این صورت حدود 

 دالر دیگر نیز بدست خواهند آورد.

 

 آمونیاک

آمونیاک در بین سایر مواد پایه صنعت پتروشیمی، بزرگترین بازار 

های  ترین متقاضی آمونیاک ایران در سا  را در جهان دارد. بزرگ

همواره هند بوده است. پس از هند، کشورهای کره  0917-0988

های بعدی را به خود  جنوبی، تایوان، ترکیه، اندونزی و فیلیپین رتبه

و کره  0910اختصاص می دهند. البته اندونزی و فیلیپین از سا  

جنوبی و برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، بلژیک، هلند و 

اند و روند  از بازار تقاضای این محصو  کنار رفته 0911نروژ از سا  

کاهش صادرات این محصو  نیز از همین دوره آغاز شده است. هر 

های صورت گرفته علیه پتروشیمی ایران را نیز  توان تحریم چند، می

 0911از عوامل مؤثر بر این کاهش صادرات دانست. ایران از سا  

ترین مبدأ وارداتی آمونیاک بدون  به این سو، پس از عربستان بزرگ

پنجم نیاز وارداتی این کشور از طریق  آب هند بوده و بیش از یک

شود. رقبای ایران در بازار هند در این محصو ،  ایران تأمین می

اند. تایوان و ترکیه دو مقصد  عربستان سعودی، قطر و اوکراین بوده

صادراتی دیگر برای آمونیاک ایران هستند در بازار تایوان ایران رتبه 

هشتم را در صادرات آمونیاک بدون آب به این کشور داشته است. 

پیش از ایران کشورهای عربستان، اندونزی، استرالیا، اوکراین، 

های  مالزی، ترینیدادوتوباگو و کویت قرار دارند. قبل از این در سا 

تنها اندونزی، مالزی و عربستان باالتر از ایران قرار  0100و  0101

گرفته بودند و ایران پس از این سه کشور، چهارمین صادرکننده 

 0109و  0100های  مهم آمونیاک بدون آب به تایوان بود. در سا 

مجدداً از  0105صادرات ایران به تایوان قط  شده بود اما در سا  

سا   9سر گرفته شد. جدو  زیر صادرات امونیاک را از کشور در 

 دهد. اخیر نشان می

 کشورهای اصلی ارز، دالری)میلیون دالر( وزن)هزارتن( سا 

 چین، هند و ترکیه 911 4307 1395

 چین، هند و مصر 1178 4044 1396

 چین، هند و ایتالیا 1349 4313 1397
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 پلی اتیلن 

نقطه براثر  5، تخریس خط لوله اتیلن غرب از 18در فروردین 

های  سیالب و رانش زمین در آن روزها و توقف پتروشیمی

زیرمجموعه هلدینگ باختر؛ لرستان، کرمانشاه، کردستان، مهاباد، 

ماهه نخست  3کاویان و ایالم باعث کاهش صادرات پلی اتیلن در 

ها در ایران بیش از هر  شد. در حا  حاضر بازار پلی اتیلن 18

فاکتور دیگری، به قیمت دالر وابسته است. از این رو بازار 

های ایرانی متاثر از نوسانات قیمتی دالر، ثبات ندارد و  اتیلن پلی

ها دشوار شده است. در حا  حاضر مشتریان در بازار  بینی پیش

شرق آسیا به خصوص کشور چین خواهان خرید پلی اتیلن از 

های ایرانی هستند، همچنین بزرگترین بازار مقصد برای  پتروشیمی

های ایران در حا  حاضر کشور ترکیه، عراق، افغانستان و  پلی اتیلن

است. همچنین در حا  حاضر صادرات پلی اتیلن از مبدا  CISحوزه 

ایران به مقصد هندوستان به دلیل تولیدات باالی این کشور انجام 

 شود. نمی

 کشورهای اصلی ارز، دالری )میلیون دالر( وزن)هزارتن( سا 

 چین و کره جنوبی 60 321 1395

 چین و هند 103 533 1396

 چین و ترکیه 178 727 1397

 کشورهای اصلی ارز، دالری)میلیون دالر( وزن)هزارتن( سا 

 چین، ترکیه و هند 3122 2734 1395

 چین، ترکیه و هند 3692 3213 1396

 چین، ترکیه و عراق 3385 3030 1397

 پلی پروپیلن

در شرایط فعلی ظرفیت تولید گاز مای  شامل پروپان و بوتان از 

میلیون تن در سا  رستیتده  01فازهای پارس جنوبی به حدود 

 01که این ظرفیت تولید پروپان می تواند برای مدت دست کم 

های تبدیل پروپان به پروپیلتن و پتلتی  سا  آینده طرح 04تا 

پروپیلن در صنعت پتروشیمی ایران را تضمین کند. بتنتابترایتن 

تولید و صادرات پلی پروپیلن به عنوان دومین پلیمر پر مصترف 

هتای اصتلتی صتنتعتت  جهان از ایران میتواند یکی از برنتامته

های آتی باشد. هم اکنون ظرفیتت تتولتیتد  پتروشیمی در سا 

اندازی واحدهتایتی  پروپیلن در صنعت پتروشیمی ایران با راه پلی

های پتتروشتیتمتی بتنتدر امتام، متارون، رجتا ،  در مجتم 

 011شیمی، جم و پلی نار به بیش از یک متیتلتیتون و  زر نوید

بترداری از  شود با بهره بینی می هزارتن در سا  رسیده که پیش

سه طرح جدید، ظرفیت تولید این محصو  استراتژیک پلیمتری 

میلیون  0در برنامه ششم توسعه با افزایشی دو برابری به بیش از 

 011سا  حتدود  9تن در سا  برسد. صادرات این محصو  در 

هزارتن در سا  بوده است و بازارهای اصلی وارد کتنتنتده ایتن 

خصوص ترکتیته و  محصو  از ایران بیشتر کشورهای همسایه به

 آذربایجان هستند. 

 کشورهای اصلی ارز، دالری)میلیون دالر( وزن)هزارتن( سا 

 ترکیه، هند و آذربایجان 154 143 1395

 ترکیه، ازبکستان و آذربایجان 129 116 1396

 ترکیه، آذربایجان و ازبکستان 124 97 1397
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 اوره

های مرکزی و  بازیگردانان اصلی بازار اوره ایران عمدتا در بخش

اند و در این نواحی مشغو  فعالیت  جنوبی کشور مستقر شده

های  هستند. البته این ادعا بیانگر این نیست که همه آنها به آب

آزاد و دریاها دسترسی داشته و از این طریق به تجارت با دیگر 

های استراتژیک انجام  پردازند. طبق بررسی کشورهای دنیا می

های رازی، هنگام و پردیس از جمله  گرفته پتروشیمی

های آزاد  کننده کود اوره هستند که به آب های تولید پتروشیمی

توانند به داد و ستد با دیگر  دسترسی داشته و از این طریق می

های مسجد سلیمان و هنگام به  کشورها بپردازند و پتروشیمی

اند وکمابیش از موقعیت  فاصله دورتری نسبت به دریا واق  شده

 برند. جغرافیایی خود در جهت صادرات بهره می

میلیون  58نیز میزان تجارت این محصو  حدود  0104در سا  

درصد از تولید این محصو  می باشد.  91تن بوده است که نزدیک 

با در مدار  0915در ایران نیز ظرفیت تولید اوره کشور در سا  

اوره شهدای مرودشت شیراز از   –تولید قرار گرفتن واحد آمونیاک 

میلیون تن افزایش یافته است. میزان تولید  4.5میلیون تن به  5.5

میلیون تن بوده است )با اعما   5کشور در این سا  نیز حدود 

میلیون تن مصرف داخلی و  0.4درصد(، که از این بین  11راندمان 

های  گردد که با اتمام طرح مابقی آن صادر گردیده است.  برآورد می

میلیون  00.4در حا  برنامه ریزی جهت احداث، ظرفیت به حدود 

در همین مقدار باقی بماند.  0515تن افزایش یابد و تا سا  

میلیون تن گردد؛ با یک  0همچنین اگر مصرف داخلی اوره حدود 

 11میلیون تن )با اعما  راندمان  8حساب سر انگشتی یعنی حدود 

درصدی(، مازاد تولید داشته و امکان صادرات برای کشور فراهم 

گردد. در حا  حاضر عمده صادرات اوره کشور به هند و  می

باشد و برای کسس بازار بیشتر در  کشورهای همجوار منطقه ای می

بایستی با بررسی  های آتی با توجه به مازاد مصرف کشور می سا 

موقعیت دیگر کشورهای منطقه که مزیت رقابتی مشابهی با ایران 

دارند )نظیر عمان، کویت، عربستان و قطر(، فراهم ساختن الزامات 

الزم برای ورود مناسس و به موق  امری ضروری است. جدو  زیر 

 9میزان صادرات و کشورهای اصلی مقصد اوره صادراتی ایران را در 

 دهد.  سا  اخیر نشان می

 نتیجه:

با توجه به اطالعات ذکر شده در مورد تولیدات پنج محصو  اصلی 

های ایران به منظور خارج شدن از فشار تحریم و پویایی  پتروشیمی

ی او   بازار نیازمند ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف در درجه

و نیز تولید زنجیره ارز، محصوالت ذکر شده در درجه دوم 

گذاری در این حوزه این  باشد. چرا که در صورت عدم سرمایه می

محصوالت همانند نفت و گاز، دچار تغییرات بازار گسترده خواهند 

های مختلف و رایزنی در راستای ایجاد بازار  شد. لذا با ایجاد پارک

 توان این صنعت را از بحران خارج کرد. پایدار می

 کشورهای اصلی ارز، دالری )میلیون دالر( وزن)هزارتن( سا 

 هند، ترکیه و چین 763 3362 1395

 هند، ترکیه و چین 750 3549 1396

 هند، چین و ترکیه 833 3537 1397
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های گذشته، بارها از پایان عصر نفت سخن به میان آمتده  در سا 

تر بحث از کاهش عرضه و پایان ذخایر نفت بود امتا در  است. پیش

هتا  بینتی تر، پارادایم پیک تقاضا بر بسیاری از پیش های نزدیک سا 

حاکم شده است که البته دور از انتظار هم نتیتستت. پتیتشترفتت 

هایی برای تنوع منابت   یافته، راه ویژه درکشورهای توسعه فنآوری، به

دهتد.  ها برای نفت را کاهتش متی کند و تقاضای آن انرژی ارا،ه می

های ذخیتره و تتوزیت   های سوختی هیدروژن و سایر رو، سلو 

بینی  انرژی دیگر یک رویای دور نیست؛ بلکه یک واقعیت قابل پیش

 است. 

ظهورکرونا تصویری از جهان پس از نفت ارا،ه کترد کته متوجتس 

گذاری در  های نو و کاهش سرمایه ها در انرژی گذاری افزایش سرمایه

 نفت شده است.

، جهان در یک شوک انرژی گرفتتار شتده 01امروز با ظهور کووید

است که حرکت به سمت نظم نوین را تسری  می کند. این بیماری 

گیر در اوایل سا  جاری میالدی به اقتصاد جهانی ضربه زد و  همه

در پی آن، تقاضا برای نفت بیش از یک پنجم کاهش یافت و قیمت 

نفت سقوط کرد تا جایی که در مقطعی شاهد قیمت منفتی نتیتز 

هتای زیتادی را  های فسیلی آسیتس تولیدکنندگان سوختبودیم. 

اند. کشورهای نفتی برای تعاد  بودجه خود به قیمتت  متحمل شده

انتد بته  دالر در هر بشکه نیاز دارند و  مجبتور شتده 81-71نفت 

 سمت بناهای اقتصادی متفاوتی حرکت کنند. 

کنند، اما با  های بزرگ نفتی، گرچه تولید نفت را متوقف نمی شرکت

هتای  ستوی انترژی توجه به تغییر ذا،قه مصرف انرژی در جهان، به

کنند و بیشتر تمرکز خود را روی تولتیتد گتاز  کربن حرکت می کم

 طبیعی، برق و به احتما  زیاد هیدروژن، قرار خواهند داد. 

های پاک برای جلوگیری از پیامدهتای تتغتیتیترات  صنعت انرژی 

های  کند. حمایت از طرح وهوایی با شتاب  رو به جلو حرکت می آب

زدایی در دستتور کتار کشتورهتای  زیرساختی انرژی سبز و کربن

رسد سیستم انرژی قترن  اتحادیه اروپا قرار گرفته است.  به نظر می

ویکم قرار است ثبات سیاسی و صرفه اقتصادی داشته باشد و  بیست

های کمتری برای سالمتی انسان داشته باشتد.  تر آسیس از همه مهم

تواند ژ،وپلتیک را تغییر دهتد و  های نو می حرکت به سمت انرژی

 نظم جهانی را دگرگون کند. 

تصویر جدیدی از سیستم انرژی نو، در حا  ظهور است. استفاده از 

سنگ کاهش خواهد یافت، اگرچه گاز طبیعی به عنوان  نفت و زغا 

چنان محور توسعه خواهد بود. این معمتاری نتو  سوخت تمیزتر هم

تتر از  انرژی، در نهایت مزایای زیادی به همراه خواهد داشت. مهتم

کربن از تغییرات آب و هوایتی کتنتتتر  نشتده  همه، انرژی بدون

)خشکسالی های ویرانگر ، قحطی ، سیل و انقراض نسل( جلوگیری 

های پاک باید پس از طتی دوره  رسد انرژی خواهد کرد. به نظر می

رشد و رسیدن به بلوغ ، از نظر سیاسی نیز ثبات بیشتری داشتتته 

 باشند، زیرا از نظر جغرافیایی و فنی عرضه متنوع خواهد بود. 

البته اگر این گذار با سرعت اتفاق بیفتد تهدیدهتایتی را در پتی 

خواهد داشت. کاهش تقاضای نفت باعث خواهد شتد کشتورهتای 

نفتی همزمان با اصالحات ساختاری درونی، برای تصاحتس ستهتم 

بازار با یکدیگر وارد جنگ شوند. این کشورها نهصد میلیون شهروند 

 درصد از تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند. 8و 

هتای  درصتد متاژو  70های چینی  از طرف دیگر، اکنون شرکت

درصتد  54های لیتیوم یون و  درصد باتری 31خورشیدی جهان ، 

چنتیتن بستیتاری از  ها هم کنند. آن های بادی را تولید می توربین

روندهای تصفیه مواد معدنی حیاتی برای انرژی پاک مانند کبالت و 

تواند بته یتک  کنند. جمهوری خلق چین می لیتیوم را کنتر  می

تبدیل شود. با گذار تغییر سری  سیستم انرژی،  »دولت الکتریکی«

 مدت، قطعی خواهد بود.  سیطره چین بر جهان حداقل در کوتاه

 

 

افروز افسانه آتش  

 گذار انرژی در دوران پس از کرونا
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 مقدمه

های معتبر فعا  در حوزه نفت و گاز، هر ستالته  ها و شرکت سازمان

اقدام به ارا،ه آمار ذخایر موجود، عرضه و تقتاضتا در کشتورهتا و 

و اوپتک از  BPنمایند. از این میتان،  می مناطق گوناگون جهان 

معتبرترین مناب  هستند. در این مقاله به مقایسه آمار این دو منب  

معتبر در خصوص مناب  و عرضه و تقاضای نفت و گاز در جهان در 

 پردازیم. می  0101سا  

 

I. ذخایر نفت و گاز 

، هرچند ذخایر ارا،ه شده توسط سازمان اوپتک 0-بر اساس نمودار

توسط شترکتت   می در اکثر موارد )بجز کانادا( بیشتر از ذخایر اعال

BP  است؛ اما در هردو مرج ، ایران اولین رتبه را در جهان از نظتر

هتای  ذخایر نفت و گاز دارد و روسیه و ونزو،ال با جابجایی جتایتگتاه

دوم و سوم را دارند. البته ترتیس کشورهای جایگاه دوم و ستوم در 

متفاوت است. اختالف زیاد آمار ذخایراعالم شتده  BPآمار اوپک و 

روزرسانتی  ، ناشی از عدم بهBPبرای ایران و روسیه توسط اوپک و 

، میادین تتازه BPتوسط  می باشد. در آمار اعال می  BPآمار شرکت 

آوران و ارم و مینو لحاظ نشده است ولی ذخایر  کشف شده نظیر نام

این میادین در آمار اوپک لحاظ شده است. در سایر موارد اختتالف 

چندانی میان آمار این دو مرج  وجود ندارد. در مورد روسیه نتیتز 

اندکی بیشتر از اوپتک استت؛ ولتی  BPکه آمار نفت  رغم آن علی

است و بنابرایتن  BPتوسط اوپک بسیار بیشتر از  می ذخایر گاز اعال

 BPدر مجموع ذخایر نفت و گاز روسیه، آمار اوپک بیشتر از آمار 

 باشد.  می 

در مورد ذخایر کانادا نیز ناشی از عدم  BPتفاوت زیاد آمار اوپک و 

لحاظ نمودن ذخایر ماسه سنگی نفت کانادا در آمار اوپک است کته 

 شده است.  BPباعث کاهش شدید آمار اوپک نسبت به 

 پویا محمدعلیزاده

در خصوص  BPو   OPECمقایسه آمار 

 وضعیت نفت و گاز در جهان 

 : مجموع ذخایر نفت و گاز کشورهای جهان0-نمودار
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 ذخایر نفت

ده کشور شناخته شده دارای بیشترین ذخایر نفتتی  0-طبق نمودار

 باشند : به شرح ذیل می  BPتوسط 

روستیته   -3عراق   -4ایران  -5کانادا  -9عربستان  -0ونزو،ال  -0

 لیبی  -01آمریکا -1امارات -8کویت  -7

 باشد :  این آمار توسط سازمان اوپک به شرح ذیل می

 -7امارات   -3کویت -4عراق  - 5ایران -9عربستان  -0ونزو،ال -0

 نیجریه -01لیبی  -1آمریکا  -8روسیه  

آنچه از آمار اوپک میتوان مد نظر داشت تفاوت چشمتگتیتر آمتار 

برای کشورهای ایران) بیشتتتر  BPذخایر نفتی در مقایسه با آمار  

بعلت کشف میادین جدید( و کمتتتر بترای کشتورهتای   BPاز 

 عربستان و روسیه است .

نشان دهنده آن است که بیشترین اختالف در ذخایر نفت   9-نمودار

مراج  مذکور ناشی از اختالف در آمار اروپا، روسیه و آمتریتکتای 

 شمالی  است.

 : ذخایر نفت کشورهای جهان0-نمودار

 : ذخایر نفت بر حسس منطقه جغرافیایی9-نمودار
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 ذخایر گاز

پنج کشور شناخته شده دارای بیشتتریتن ذختایتر  5-طبق نمودار

 باشند : به شرح ذیل می  BPنفتی توسط 

 آمریکا  -4ترکمنستان  -5قطر  -9ایران  -0روسیه  -0

 باشد :  این آمار توسط سازمان اوپک به شرح ذیل می

 ترکمنستان -4آمریکا  -5قطر  -9ایران  -0روسیه  -0

کشور دارای  4حضور ایران و سه کشور همسایه این کشور در بین 

 ایست که با توجه به دهه گذر انرژی از  بیشترین ذخایر گازی نکته

 

 نظر ژ،وپلیتیکی و دیپلماسی بیشتر باید به آن پرداخته شود.

 آید، آمار اوپک در خصوص  گونه که از نمودار فوق برمی همان

است که عمدتا ناشی از اختتتالف  BPذخیره گاز جهان بیشتر از 

آمار روسیه و کشورهای خاورمیانه است و از آنجا که این کشتورهتا 

 BPحجم باالیی از ذخایر گاز را دارا هستند؛ لذا علیرغم آمار باالی 

در اقیانوسیه و آسیا، در سطح جهان، ذخایر اعالمی اوپک افزونتر از 

 شده است. BPذخایر اعالمی 

  

 : ذخایر گاز کشورهای جهان5-نمودار

: ذخایر گاز بر حسس منطقه جغرافیایی5-نمودار  
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 . تولید نفت0

مربوط بته  0101، بیشترین تولید نفت در سا  BPبر اساس آمار 

کشورهای آمریکا، ، عربستان ، روسیه ، عراق، کانادا و امارات  است 

ولی در آمار ارا،ه شده توسط اوپک جایگاه کانادا به چین اختصتاص 

داده شده است که احتماال علت آن عدم احتساب تولید از ذختایتر 

 باشد. نامتعارف این کشور می

 

 

 : تولید نفت در کشورهای مختلف جهان3-نمودار

: تولید نفت بر حسس منطقه جغرافیایی 7-نمودار  
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 . تولید گاز9

هم در زمینه مقدار تولیتد و  BPدر مورد تولید گاز آمار اوپک و  

هم ترتیس کشورها شباهت زیادی دارد و هر دو مرج  به تترتتیتس 

عنوان کشورهتای  پنج کشور آمریکا، روسیه، ایران، کانادا و قطر را به

با بیشترین میزان تولید گاز معرفی کرده اند. در این میان، اختالف 

 آمریکا و روسیه با سایر کشورها بسیار واضح است و تولید این 

 

 9و  5کشورها نسبت به ایران که مقام سوم را دارد، به ترتتیتس 

، ذخایر گاز روسیه و 5-برابراست. این در حالیست که مطابق نمودار

 برابر ذخایر گاز آمریکاست. 0و  9ایران به ترتیس 

 : تولید گاز در کشورهای مختلف جهان8-نمودار

 : تولید گاز بر حسس منطقه جغرافیایی1-نمودار
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آید، بیشترین تولید گاز در منتاطتق  بر می 1-همانطور که از نمودار

مختلف جهان، مربوط به آسیا و اقیانوسیه و در رتبه بعد، آمریکتای 

در افتزایتش  باشد. هرچند چین و استرالیا نقش مهمتی می شمالی 

تولید گاز از منطقه آسیا و اقیانوسیه دارند؛ ولی علت اصلی کستس 

مقام او  توسط این منطقه، تعداد زیاد کشورهای عضو این منطقته 

و تجم  تولید گاز این کشورها است. آمریکا و کتانتادا هتر دو از 

کشورهای بزرگ تولیدکننده گاز هستند که همین امر باعث شتده 

را در تولید گاز داشتتته  است تا منطقه آمریکای شمالی نقش مهمی

باشد. هرچند ایران و قطر دو کشور با ذخایر عظیم گازی هستتنتد؛ 

اما نسبت تولید به ذخایر گازی در این دو کشور همچنان در حتد 

نامطلوبی است و به همین دلیل خاورمیانه از نظر تولید گاز رتتبته 

تری را نسبت به آسیا و اقیانوسیه و آمریکای شمالتی کستس  پایین

 کرده است. 

 

 . نسبت ذخیره به تولید نفت5

دهنده آن  نسبت ذخیره به تولید نفت معیاری نسبی است که نشان

است که هر کشور با فرض حفظ تولید کنونی، تا چند ستا  بتعتد 

در  BPتولید نفت خواهد داشت. با توجه به اختالف آمار اوپک و 

ذخایر نفت کشورها، قطعا نسبت ذخیره به تولیتد بترای ایتن دو 

مرج  دارای اختالف شدید خواهد بود. اختالف این نسبت در مورد 

ایران، عالوه بر اختالف در ذخیره، ناشی از اختالف در تولید استت. 

ها را مبنای محاسبات ختود  و بعد از تحریم 0101اوپک تولید سا  

تولید قبل از تحریم را مالک قرار داده استت  BPقرارداده است و 

هتا(، در  که با توجه به توان واقعی تولید ایران )تولید قبل از تحریم

 کمتر از اوپک است.  BPمورد ایران، نسبت ارایه شده توسط 

 

 . نسبت ذخیره به تولید گاز4

 

 در کشورهای جهان نفت نسبت ذخیره به تولید: 01-نمودار

 در کشورهای جهان گاز نسبت ذخیره به تولید: 00-نمودار
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در آمار ارا،ه شده توسط اوپک مقادیر اندک ذخایر و تتولتیتدهتای 

کشورها را به صورت تجمعی و با عنوان سایر کشورها ذکتر کترده 

است و بنابراین امکان محاسبه نسبت ذخیره به تولید گتاز بترای 

برخی کشورها که ذخایر کم یا تولید کم دارند، مقدور نیست ولتی  

BP تری ارا،ه داده استت.  تر و جز،ی این نسبت را به صورت دقیق

 BP، برای برخی کشورها صرفا آمار 00-به همین دلیل در نمودار

شود، ترتیس  مشاهده می 00-ارا،ه شده است. همانطور که از نمودار

متفاوت است که این نتاشتی از  BPکشورها نیز در آمار اوپک و 

 باشد. می تفاوت آمار در ذخایر و بعضا تولید 

 

 . مصرف نفت3

آمریکا هم بزرگترین تولید کننده و هم بزرگترین مصرف کتنتنتده 

میلیون بشکه نفت نیاز دارد  01نفت دنیاست. آمریکا روزانه حدود 

میلیون بشکه را از تولید داختلتی و  4/00که از این میزان، حدود 

مابقی را از واردات نفت تامین می کند. پس از آمریکتا چتیتن بتا 

 4/9میلیون بشکه مصرف روزانه قرار دارد. اما چین تنها  05حدود 

میلیون از نفت مورد نتیتاز  01میلیون تولید داخلی دارد و بیش از 

کند. به همین دلیل، علیرغم آنکه آمریکا بزرگتریتن  خود را وارد می

مصرف کننده نفت دنیاست؛ اما چین بزرگترین متقاضی نتفتت در 

بازار جهانی است و تامین نیاز چین و عقد قرارداد طوالنی مدت بتا 

این کشور برای تامین کنندگان نفت از اهمیت ویژه ای بترختوردار 

است. پس از این دو کشور، هند با اختالف زیادی در رتبه سوم قرار 

دارد. از آنجا که تولید داخلی نفت در هند نیز بسیار ناچیتز استت 

)کمتر از یک میلیون بشکه در روز(، لذا هند نیز نیتاز بته واردات 

میلیون بشکه نفت دارد و این بته متعتنتای یتک  5روزانه حدود 

 موقعیت خوب برای کشورهای تامین کننده نفت است.

علیرغم آنکه آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت است؛ اما به دلیل 

تعدد کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه، این منطقه بتزرگتتتریتن 

مصرف کننده است و آمریکای شمالی و اروپا به ترتیس پس از ایتن 

، مصترف BPمنطقه قرار دارند. طبق آمار هر دو مرج  اوپک و 

 میلیون بشکه است. 011روزانه نفت در جهان حدود 

 : مصرف نفت در کشورهای مختلف جهان00-نمودار
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 مصرف گاز .7

در مورد مصرف گاز نیز، مشابه مصرف نفت، آمریکا اولین مقام را به 

میلیارد متر مکعس  841خود اختصاص داده است و ساالنه بیش از 

درصد کتاهتش  41کند. روسیه با فاصله زیاد)حدود  گاز مصرف می

نسبت به آمریکا( پس از آمریکا قرار دارد و سپس به ترتیس چین و 

ایران قرار دارند. با توجه به جمعیت باالی چین و گستر، ستریت  

رود در آینده  چین مقام او  یا دوم را  صنای  این کشور، انتظار می

آیتد،  طور که از نمودار بترمتی در مصرف گاز داشته باشد. اما همان

ایران وروسیه در زمینه مصرف گاز، اختالف اندکی نسبت به چیتن 

دارند. این امر ناشی از وجود ذخایر فراوان گاز در این دو کشتور و 

باشد که باعث شده است تتا  در نتیجه قیمت پایین این سوخت می

عنوان یکی از مناب  اصتلتی گترمتایتش و  ایران و روسیه از گاز به

سرمایش و مصارف صنعتی استفاده نمایند و به همین دلیل میتزان 

ها بتاالتتر  مصرف این دو کشور نسبت به جمعیت و پیشرفتگی آن

است. در مورد ایران، عالوه بر موارد فوق، هدررفت انرژی نیز نقتش 

 بسزایی در افزایش مصرف گاز دارد. 

 

 بر حسس منطقه جغرافیایی مصرف نفت: 09-نمودار

 : مصرف گاز در کشورهای مختلف جهان05-نمودار
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 0541انداز  دوماهنامه کارگروه نفت و انرژی چشم 

مشابه مصرف نفت، آسیا و اقیانوسیه و آمریکای شمالی به ترتتیتس 

مقام او  و دوم را در مصرف گاز در میان مناطق گوناگون جتهتان 

تریلیون متر مکعس  5تا  4/9دارند. مصرف روزانه گاز در دنیا حدود 

 است.

 خالصه و نتیجه گیری مطالس

و اوپک در خصوص ذخایر نفت و گاز بترای بتعتضتی از  BPآمار 

کشورها دارای تفاوتهای چشمگیری است . با مقایسه آمار ایران بتا 

آمار ارا،ه شده در این دو مرج ، به نظر می رسد آمار ذخایراوپتک، 

آمار به روز و قابل قبو  تری باشند.. آنچه در مورد تولید و ذخیتره 

مورد توجه است، این است که کشورهایی نظیر ایتران و ونتزو،تال 

علیرغم برخورداری از ذخایر باالی نفت و گاز، تا کنتون قتادر بته 

توسعه و تولید مناسس از این ذخایر نبوده اند. نسبت باالی ذخیتره 

به تولید از یک نظر نقطه مثبت است که نگرانی برای تولید نفت و 

گاز را در آینده کم می کند ولی از سوی دیتگتر بتا تتوجته بته 

تغییرمرحله گذر انرژی و تغییر  ذا،قه جهانی به سمت استفتاده از  

انرژیهای تجدیدپذیر ، وجود حجم باالی ذخایر تولید نشتده متی 

تواند همراه با خطر عدم امکان تولید در آینده و هدررفت سرمتایته 

کشورها باشد. چراکه تولید تنها در صورت وجود تقاضا ممکن است 

و با توجه به تغییر تدریجی ذا،قه مصرف کنتنتدگتان و افتزایتش 

تدریجی تقاضا برای سایر مناب   انرژی در صورت عدم برنامه ریتزی 

واق  بینانه برای تولید صیانتی ذخایر، بدون استفاده ماندن حتجتم 

 بزرگی از این ذخایر در چند دهه آتی دور از تصور نیست.  

 بر حسس منطقه جغرافیایی مصرف گاز: 04-نمودار
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مشابه مصرف نفت، آسیا و اقیانوسیه و آمریکای شمالی به ترتتیتس 

مقام او  و دوم را در مصرف گاز در میان مناطق گوناگون جتهتان 

تریلیون متر مکعس  5تا  4/9دارند. مصرف روزانه گاز در دنیا حدود 

 است.

 

 . خالصه مطالس8

و اوپک در خصوص ذخایر نفت و گاز اختتالف فتراوانتی  BPآمار 

دارند. با مقایسه آمار ایران با آمار ارا،ه شده در این دو مرجت ، بته 

رسد آمار ذخایراوپک، آمار به روز و قابل قبو  تری باشنتد.  می نظر 

در خصوص تولید نفت هم شواهد نشان دهنده آن است کته آمتار 

BP شامل تولید نفت و محصوالت نفتی است ولی آمار اوپک تنها ،

دهد. بنابراین برای محاسبات باالدستتتی  می تولید نفت خام را ارا،ه 

نفت، آمار اوپک مورد قبو  است. آنچه در مورد تولید و ذختیتره 

مورد توجه است، این است که کشورهایی نظیر ایتران و ونتزو،تال 

رغم برخورداری از ذخایر باالی نفت و گاز، تا کنون قتادر بته  علی

توسعه و تولید مناسس از این ذخایر نبوده اند. نسبت باالی ذخیتره 

به تولید از یک نظر نقطه مثبت است که نگرانی برای تولید نفت و 

کند ولی از سوی دیگر با توجه به تتغتیتیتر  می گاز را در آینده کم 

های تجدیدپذیر و پاک، وجود حتجتم  ذا،قه جهانی به سمت انرژی

تواند همراه با خطر عدم امکان تولید در  می باالی ذخایر تولید نشده 

آینده و هدررفت سرمایه کشورها باشد. چراکه تولید تنها در صورت 

وجود تقاضا ممکن است و با توجه به تغییر تدریجی ذا،قه مصترف 

های پاک، در صتورت  کنندگان و افزایش تدریجی تقاضا برای انرژی

ریزی واق  بینانه برای تولید صیانتتتی ذختایتر، بتدون  عدم برنامه

استفاده ماندن حجم بزرگی از این ذخایر در چند دهه آتی دور از 

 تصور نیست.  
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