
 

 

 

 نفت و انرژی
9911فروردین و اردیبهشت شماره سوم-0541دوماهنامه کارگروه نفت و انرژی  چشم انداز     
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 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نطام

 کمیسیون نطارت

انداز کمیته چشم  



  

 

 

 نفت و انرژی

  اثیر     تواند تولید مخازن شیلی آمریکا را بیی         اوپک نمی

 7-3کند/

 /9-8اهمیت عملیات اسیدکاری 

 00-01ها هزینه دارد؟/ چرا بستن چاه 

 /03-01جوش هسته ای 

  های انرژی اتحادیه اروپا در جهت ایجیاد          بررسی برنامه

 04-05بازار یکپارچه انرژی الکتریسیته/

 معدن مس سرچشمه

  9911فروردین و اردیبهشت 0541دوماهنامه کارگروه نفت و انرژی  چشم انداز   

 شماره سوم 

  15-01/ 1141تجدیدپذیرها در افق 

 از دیدگیاه   1134انداز صنعت پایین دستی در        چشم

 18-14مکنزی/

      هیای پیا /       تامین مواد معدنی برای توسعه انرژی

19-31 

 33گذاری در صنعت نفت/ اینفوگرافی سرمایه 

 

 در این شماره خواهید خواند:

 

 ها را باید شست... چشم



 

 

 

  

 ها را باید شست چشم

ی نگریستن مجال رشدد        اکنون که پا در راه داریم، شیوه      

دهد. چشم دل باز کنیم تا جان ببینیم. درست دیددن      می

شدوی    کند. هنگامی که از خود بیرون می         راه را هموار می   

گیری، این کل است که تدو را فدرا             و از جزء، نگاه برمی    

 خواند.   می

نگریستن و دیدن، شیوه عارفان است و راه سالکان حد..           

چشم به مخلوق دوختن و خال. را دیدن، موجب قرب و            

 صفای اندیشه است. 

گاه که نگرش تغییر کند و از ظاهر بگذرد و به گدوهدر                آن

 وجود برسد، راه تعالی باز خواهد شد.

    : سانه آتش افددروز،     اعضای کارگروه اف

اکبر روحانی، علی شهابیان، علی کدامدکدار،         

سمانه کمیلی، سیدحسن طباطبایی،  پدویدا    

 محمدعلیزاده.  

سدداندده      آراییی    طراحی و صفحیه    : اف

 افروز آتش

 در راه شناخت



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استراتژی اوپک درگذشته تغییر میزان تولید نفت  اعضا جهت               

حفظ و پایداری تجارت نفت بوده است، هرچند با افزایش تولید از             

مخازن شیلی آمریکا در         

های اخیر این استراتژی      سال

به تالش در جهت کاهش        

قیمت جهت خارج کردن        

رقیب از این تجارت بوده         

 است.

پالس    ای که اوپک    در جلسه 

در ابتدای زمستان سال         

گذشته داشت روسیه با         

کاهش تولید موافقت نکرد و      

باعث شد که عربستان          

تصمیم به افزایش تولید         

بگیرد و این سیاست منجر به          

ایجاد عدم پایداری در تولید از مخازن شیلی آمریکا به خاطر افت              

که قیمت نفت           طوری    ناگهانی قیمت نفت شد؛ به             

مارچ   9دالر در     74اینترمدیت  برای هر بشکه نفت از          تگزاس  وست

مارچ کاهش قیمت داشت      91دالر در     22مارچ و     1دالر در     99به  

و در اپریل شاهد قیمت برابر با صفر بر فروش بازار حواله های آتی               

نفت بودیم. البته در این کاهش قیمت شدید باید کاهش تقاضا به              

ای که باید     خاطر پاندمی ویروس کرونا را هم در نظر گرفت. نکته           

های   رغم تالش اوپک در سال        مد نظر داشت این است که علی         

 1199آمریکا توانست تولید نفت از مخازن شیلی از           2192تا    2197

میلیون   1192به    2192میلیون بشکه در روز در سپتامبر سال           

 افزایش دهد.   2191بشکه در دسامبر 

هدف اوپک اخالل در تولید نفت شیل آمریکا به کمک کاهش                

قیمت نفت در بازار جهان است.  برای میزان تاثیرپذیری نفت شیل            

فرض سه سناریو طراحی شده است         آمریکا مدلی اقتصادی با پیش    

تا آستانه مقاومت مخازن شیلی آمریکا در برابر تغییرات قیمت نفت           

 مورد بررسی قرار گیرد :

 2122دالر در انتهای دسامبر 12افزایش تدریجی قیمت تا  -9

 ((9نمودار آبی در شکل ) -) سناریو مرجع

دالر برای هر بشکه  در انتهای  91پایداری قیمت نفت زیر  -2

نمودار نارنجی در شکل  -) سناریو قیمت پایین 2122دسامبر 

(9)) 

دالر در هر بشکه در انتهای دسامبر  47رسیدن به قیمت نفت  -9

((9نمودار مشکی در شکل ) –) سناریو قیمت باال  2122  

 

 

میدان شیلی آمریکا ) آنادارکو،          2در این بررسی از اطالعات ماهانه       

آپاالچینا ، بکن ، ایگل فورد ، هاینسیول ، پرمین ، نئو بدرارا ( در                    

 .استفاده شده است  2191تا  2114های  سال

 پویا محمدعلیزاده

تواند تولید مخازن شیلی  اوپک نمی

 ثمر کند آمریکا را بی

(: روند تغییرات قیمت بر اساس سه سناریو پیش فرض9شکل )  



 

 

 

از اطالعات گذشته در مورد مدخدازن شدیدلدی              

توان به این نتیجه رسید که کاهش قدیدمدت             می

نفت در میادین مختلف شیل نفت  بین شش تدا           

 گذارد. هشت ماه بر تولید از این میادین تاثیر می

در این مقاله ابتدا به کمک اطالعات گذشته این 

های مختلف شامل آلمون و کویاک   مخازن، مدل

از این اطالعات به اجرا درآمد و سپس از مدلی  

که بهترین تخمین را از آینده  این شش میدان 

کرد استفاده شد که   ارائه می 2122در دسامبر 

 شرح و نتایج  آن در اشکال و جداول زیر است :

 

 

شود میادین شیلی آمریکدا   دیده می91تا  9طور که در اشکال   همان

های متفاوتی به اثرات تغییرات قیمت جهت کاهش و افزایدش        پاسخ

شود اکدردریدت        گیری می   چه از مدل نتیجه     دهند؛ ولی آن    تولید می 

دالر قابلیت تولید سودآور را دارندد و           71میادین با قیمت باالتر از      

 باشد . دالر می 11آپاالچینا حدود  این عدد برای میدان نفت شیلی

دهی میادین مختلف  به تغییرات         ( خالصه ای از پاسخ     9در جدول )   

 قیمت نفت در سه سناریو پیش فرض آمده است 

در سناریو قیمت پایین تولید در تمامی  ابتدا کاهش پدیددا                -

کند ولی با افزایش کم قیمت به صدورت تددریدجدی                می

 2191یابد ولی به میزان تولید در دسدامدبدر         افزایش می 

رسد در این سناریو فرض بر این است قیمت نفت در             نمی

دالر است که سبب کداهدش      91تا    21این دو سال بین     

ای نفت از این مخدازن خدواهدد       میلیون بشکه 911تولید  

 شد .

آندادارکدو   غیر از میدان    در سناریو قیمت باال اکرر میادین به      -

نسبدت بده دسدامدبدر           2122تولید بیشتری در دسامبر  

که تولید از این میادین از    طوری خواهند داشت به 2191

میلیون بشکه افزایش  1112میلیون بشکه به  1192میزان  

 خواهد داشت.

 

 2191تا سال  2114(:  تغییرات قیمت نفت وست تکزاس اینترمدیت از سال 2شکل )

پیش بینی تولید در  

بر اساس  2122دسامبر 

 سناریو قیمت باال

پیش بینی تولید در   

بر اساس  2122دسامبر 

 سناریو قیمت پایین

پیش بینی تولید در دسامبر 

بر اساس سناریو  2122

 مرجع

 میادین  نفت شیل آمریکا 2121تولید در فوریه 

 آنادارکو 1112 1122 1129 1121

 آپاالچیا 1191 1191 1191 1121

 بکن 9171 9177 9191 9119

 ایگل فورد 9192 9121 1111 9179

 هاینسیول 1117 1117 1117 1111

 پرمین 7142 7112 7172 7149

 نیوبرارا 1141 1119 1171 9194

1112 4124 1129 1192 
کل میادین)میلیون بشکه 

 در روز(

با استفاده از سه سناریو مرجع ، قیمت پایین ، قیمت باال 2122( :  پیش بینی تغییرات تولید در میادین شیل نفتی آمریکا  در دسامبر 9جدول شماره )  



  

 

 

 ( تغییرات تولید برای میدان پرمین                       7( تغییرات تولید برای میدان هاینسویل                        شکل )9شکل )        

 ( تغییرات تولید برای میدان بکن 2( تغییرات تولید برای میدان ایگن فورد                         شکل )1شکل )       

 ( تغییرات تولید برای میدان آنادارکو1( تغییرات تولید برای میدان آپاالچیا                           شکل )4شکل )         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربرد در صنعت نفت

 

میالدی اوپک تصمیم بر      2122شکی نیست که اگر تا دسامبر سال        

دالر به ازای هر بشکه نفت        91تا    21حفظ قیمت نفت در محدوده      

دالر در هر بشکه داشته باشد، تولید         17تا    21یا حتی در محدوده     

کنندگان شیل نفت آمریکا به شدت از این تصمیم متاثر خواهند              

دالر در هر بشکه بیشتر شود، صنعت         11شد. اما اگر قیمت نفت از       

مجددا احیا خواهد شد. بر خالف گذشته،        شیل آمریکا با موفقیت      

این بار دولت آمریکا برای حمایت از صنعت شیل آماده شده است.             

میلیون بشکه    44در حقیقت دولت آمریکا از قبل تصمیم به خرید           

نفت برای مخازن استراتژیک خود گرفته است که این تصمیم تولید    

کنندگان از میادین شیلی  این کشور را از خطر ورشکستگی حفظ             

کند. بنابراین ادامه استراتژی پایین نگه داشتن قیمت نفت،               می

بیش از آنکه برای صنعت شیل آمریکا خسران به بار آورد، برای                

آفرین خواهد    کشورهای اوپک و سایر صادرکنندگان نفت خسارت        

 بود.

 

 چرا عمر این استراتژی کوتاه است؟

 

گیری که عربستان سعودی با هدف         های چشم   از یک سو تخفیف    

دهد و از     افزایش سهم خود در بازار انرژی به متقاضیان نفت می            

شوند تا این کشور بخش        سوی دیگر قیمت پایین نفت، باعث می        

ای از درآمد نفتی خود را از دست بدهد. به عالوه با توجه به                  عمده

شیوع کرونا، دولت عربستان حج را تعطیل کرده است که این                 

موضوع باعث کاهش شدید درآمدهای توریستی و اقامتی مربوط به          

های اقتصادی راکد شده      حج شده است. در این شرایط که فعالیت        

است، خروج از بحران کاهش قیمت نفت، کلید نجات اقتصاد این              

ها زائر که در طول اقامتشان در عربستان برای            کشور است. میلیون  

ها دالر برای خرید کاال و         فریضه حج مجبور بودند روزانه میلیون      

خدمات صرف کنند، دیگر وجود ندارند. این کشور برای جبران این           

دالر در هر بشکه دارد و در غیر           11خسارت نیاز به نفت با قیمت        

ای جز استفاده از ثروت خاندان شاهنشاهی             این صورت، چاره   

تواند   نخواهد داشت. سوال اصلی این است که ریاض تا چه مدت می       

گیری بر سایر     به این روش ادامه دهد؟ تصمیمات عربستان اثر چشم 

اعضای اوپک و صادرکنندگان غیر اوپکی نفت دارد. اکرر این                 

کشورها منابع سرمایه ای کافی برای جبران کاهش قیمت نفت را             

ندارند.  به عالوه، شیوع ویروس کرونا نیز باعث کاهش شدید                  

درآمدهای نفتی و تحمیل هزینه های گزاف برای خدمات اجتماعی          

 شده است.  

دهد که در کوتاه مدت صنعت شیل            های فوق نشان می      تحلیل

آمریکا نسبت به افت قیمت نفت متاثر نمی شود؛ اما در طوالنی                

مدت، تغییرات قیمت نفت قطعا بر این صنعت اثرگذار خواهد بود.            

با افزایش قیمت نفت، بالفاصله تولید از شیلهای نفتی افزایش                

یابد ولی در صورت کاهش قیمت نفت، مدت زمانی طول می                می

کشد تا اثر این کاهش در صنعت شیل نمایان شود. طب. سناریوی             

قیمت باالی نفت، کلیه مناط. تولید شیل نفتی بجز مناط.                 

آنادارکو و پرمین، میزان تولید از دست رفته خود را بازیابی کرده و              

  روند. فراتر می 2191از سطح تولید خود در دسامبر 

 ( تغییرات تولید برای میدان نئوبرارا91( تغییرات تولید برای کل میادین شیل نفتی آمریکا                   شکل )1شکل )



  

 

 

با توجه به سناریوی تداوم کاهش قیمت نفت، صنعت شیل آمریکا            

از دست    2191درصد از تولید خود را نسبت به دسامبر               7229

ماند این است که آیا اوپک سیاست           دهد. سوالی که باقی می       می

کند؟ به نظر     کاهش قیمت نفت را برای طوالنی مدت حفظ می           

چنان ادامه    رسد عربستان و اوپک بتوانند این سیاست را هم            نمی

دهند؛ چرا که صنعت نفت برای احیا مجدد خود و افزایش تولید               

گذاری خواهد داشت. ادامه این       نیاز به چندین تریلیون دالر سرمایه     

سیاست توسط عربستان و شرکایش می تواند منجر به زیان دائمی            

به صنعت نفت شود. این سیاست به زودی تغییر خواهد کرد و                 

قیمت نفت مجددا طب. روال قبلی )بر اساس میزان عرضه و تقاضا(           

تعیین خواهد شد. به منظور مقابله با ویروس کرونا و اثرات گسترده            

جانبی شیوع این ویروس، کلیه کشورهای نفتی مجبور هستند              

 سیاست افزایش قیمت نفت را دنبال کنند.

تا   91صنعت نفت باید خود را برای شرایطی که قیمت نفت بین               

دالر و یا حتی کمتر از آن باشد، آماده کند. این صنعت                      11

ریزی آینده خود، به مواردی نظیرافزایش        چنین باید برای برنامه     هم

میلیون   91خودروهای برقی و کاهش تقاضای جهانی به میزان             

توجه داشته باشد. لذا االن زمان           2171بشکه در روز تا سال         

مناسبی است تا کشورهای صادرکننده به جای اختالل در بازار، به            

 فکر استقالل اقتصاد خود از تولید نفت باشند.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امروزه برداشت بیشینه از مخازن نفت و گاز با در نظر گرفتن                  

های اقتصادی، بیش از هر زمان دیگدری اهمیدت یافته است.             جنبه

یابی   رفع موانع موجود در مسیر تولید از مخازن، از ملزومات دست           

به تولید مطلوب است. یکی از موانع و مشکالتی که همواره موجب             

های   ایجاد افت فشار اضافی و درنتیجه کاهش نرخ تولید در چاه             

باشد. مؤثرترین راه مقابله      ی آسیب سازند می     شود، پدیده   نفتی می 

های تحریک و انگیدزش چداه         با آسیب سازند، استفاده از روش       

 اسدت.

های کاربدردی کده هزینه و زمان برداشدت گاز و              یکدی از روش  

دهد،   دهی مخازن را افزایدش می        نفت را کاهش و ضریدب بهره       

های تولیددی اسدت. جهدت بررسدی دقید.               اسیدکاری چاه  

عملیدات اسید کاری و نقدش آن در بهبدود وضعیدت تولیدد،                

توان بده عوامدل مؤثدر در ایدن عملیدات ازجمله کیفیت و ندوع              می

های مورداستفاده در اسید کاری، ندوع اسدید، سیسدتم اسید            افزایه

 کاری و ندوع سدازند اشداره کدرد.

پس از اتمام عملیات حفاری یک چاه تولیدی و تکمیل چاه                   

تولیدی، استخراج سیال از آن آغازشده و پس از مدتی، تغییراتی              

شود. این تغییرات عمدتا      در فشار، حجم و گرانروی سیال ایجاد می       

ناشی از تغییر تعادل فازهای مایع و گاز مخزن و دگرگونی برخی               

خواص مخزنی خصوصا در نزدیکی دیواره چاه می باشد؛ بنابراین             

کند. درواقع    ی تولید، رفتار مخزن تغییر می        باگذشت زمان و ادامه   

آزمایی،   نوعی تابع زمان هستند. عملیات چاه         متغیرهای مخزن به  

وتحلیل رفتار مخزن و چاه براساس گذشت زمان است که با              تجزیه

استفاده از مطالعات زمان، فشار و نرخ تولیدی یا تزریقی، اکرر                

متغیرهای مهندسی مخزن نظیر نفوذپذیری، ضریب پوسته، شعاع         

دیگر حجمی از      بیان  ی چاه )حجم مؤثر در تولید چاه؛ به            تخلیه

شود( و نوع مخزن )ساده یا ترکیبی(         مخزن که از هر چاه تخلیه می      

ای در    آید. ارزیابی و آنالیز متغیرهای مخزنی نقش عمده         دست می   به

توان از آن برای      روز از هر مخزن دارد که می        ایجاد مدلی دقی. و به    

توصیف ساختار محیط متخلخل مخزن در جهت بهبود تولید               

 مند گردید.   بهره

برداری از هر مخزن، ممکن است به دالیل متعددی               هنگام بهره 

ها توجیه اقتصادی نداشته باشد. برخی عوامل          تولید از برخی چاه   

ناشی از عملیات حفاری یا بعدازآن باعث کاهش قابل توجه تولید              

شوند. ازجمله آسیب سازند در اثر نفوذ گل حفاری و                       می

کاری، تکمیل چاه و      های سازند ناشی از مشبک      کاری، آسیب   سیمان

های ناشی از عملیات انگیزش چاه،         ها و آسیب    عملیات تعمیر چاه  

توان در متغیرهایی مرل ضریب         افت تأثیرات این عوامل را می        

جریان چاه مشاهده کرد. معمواًل بهترین روش برای           پوسته و شدت  

بهبود تولید چاه و کاهش ضریب پوسته، عملیات اسید کاری است.           

های اساسی مخازن،     برای آنالیز نتایج اسید کاری، شناخت ویژگی       

 ای برخوردار است. ها و عوامل مؤثر بر تولید از اهمیت ویژه چاه

در کشور ایران، به دلیل آنکه مخازن کربناته )دولدومیتی و آهکی(            

درصد از تعداد کل مخازن در حال تولید را تشکیل               11بیش از   

توان از عملیات اسید کاری به بهترین شکل                  دهند، می     می

گیری نمود؛ چراکه بازدهی فرایندهای اسید کاری در                   بهره

 مهدی صیدی

 اهمیت عملیات اسیدکاری



  

 

 

در مخازن چندالیه نظیر مخزن پارس جنوبی نیاز به تعریف                 

های تکمیلی برای ارزیابی موفقیت است؛ که تعریف چنین            شاخص

شاخصی نیازمند درک صحیح از استراتژی تولید از آن مخزن دارد،           

مرال در میدان پارس جنوبی استراتژی تولید بر مبنای               عنوان  به

هاست، بنابراین چنانچه عملیات        مشارکت حداکرری تمام الیه     

دهی چاه گردد، اما تمامی       اسیدکاری منجر به افزایش شاخص بهره     

ها در تولید مشارکت نداشته باشند این عملیات از دیدگاه واحد             الیه

مطالعات مخازن به موفقیت کامل دست پیدا نکرده است.                   

پیدا »صورت    سازی عملیات اسیدکاری در این میادین به           بهینه

دهی چاه و     منظور حداکثر سازی شاخص بهره     کردن روشی به 

ها در تولید با استفاده از کمترین حجم           مشارکت تمام الیه  

 شود. تعریف می «اسید

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نشست کشورهای اوپک پالس به دنبال تواف. برای کاهش                

قیمت نفت، روسیه با پیشنهاد عربستان برای کاهش تولید موافقت           

زمانی افزایش عرضه با کاهش       نکرد و جنگ قیمت نفت رخ داد. هم       

گیر شدن کروناویروس، شوک عظیمی به قیمت          تقاضا در اثر همه   

ای از اقتصاد     وکارها، بخش عمده    نفت وارد کرد. با تعطیلی کسب      

کشورها، با کاهش فعالیت مواجه شد و تقاضا برای نفت کاهش پیدا            

کرد. برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت، تولیدکنندگان            

عمده در نشستی بر سر کاهش تولید به تواف. رسیدند اما معنای              

 هاست. این تواف.، توقف تولید بسیاری از چاه

های نفتی    اما چه مشکالتی برای بستن چاه وجود دارد که شرکت           

دهند ولی حاضر به توقف تولید         های بسیار پایین تن می       به قیمت 

 نیستند. 

     شود اختالف فشار مخزن و دهانه چاه           وقتی چاهی حفر می

شود. با بستن     موجب حرکت سیال از مخزن به سمت چاه می         

چاه این اختالف فشار صفر شده و چاه و مخزن به تعادل                  

رسند. این تعادل برای تولید بعدی چندان خوشایند نیست           می

کمتر است     psi/ftدهم    ها از سه    هایی که افت فشار آن      در چاه 

شده بسیار سخت و یا غیرممکن خواهد          بازتولید از چاه بسته   

 بود.

       ای در چاه بسته شده       در مخازن چندالیه ای، جریان بین الیه

منبع مشکالت بسیاری است. در مخازن چندالیه سیال               

هم با خصوصیات     برداشت در چندالیه روی     هیدروکربوری قابل 

متفاوت ازنظر اندازه حفرات و جنس و... قرارگرفته است.               

کیفیت مسیر جریان سیال با نفوذپذیری یا تراوایی تعیین             

ای با تراوایی کم و فشار         شود. سیال تمایل دارد از منطقه        می

تر برود. به     ای با تراوایی بیشتر و فشار پایین          باالتر به منطقه  

شود. این    ها جریان سیال ایجاد می        همین دلیل بین الیه     

جریان موجب مخلوط شدن گاز، نفت و یا آب موجود در                

شود این مسئله مشکالت        های مختلف با یکدیگر می         الیه

کند و رفع این مشکالت بسیار دشوار است            زیادی ایجاد می  

های   افتد اگر الیه     این مشکل در مخازن چندالیه اتفاق می         

مختلف تراوایی متفاوتی داشته باشند و با هم ارتباط فشاری            

 داشته باشند.

  شود تراوایی    ها و حرکت سیاالت مختلف موجب می        بستن چاه

نسبی نسبت به سیاالت موجود تغییر کند و ممکن است               

 موجب کاهش تولید نفت در دوره بازتولید چاه شود.

  ها پارافینی و برخی آسفالتی هستند. رسوب              برخی نفت

ای از مخزن موجب مسدود        آسفالتین یا پارافین در هر نقطه      

شود. ورود سیال با دمای         شدن مسیرهای جریان سیال می      

ها   ها و رسوب آن     تر به مخزن باعث خنک شدن پارافین         پایین

تواند سیالی باشد که برای کشتن جاه          شود. این سیال می     می

استفاده شده است و وارد الیه مخزنی شده است. آسفالتین             

های مختلف با     ممکن است در اثر مخلوط شدن سیاالت الیه        

هم رسوب کند. حضور آب حاوی مقدار زیادی آهن یا تغییر             

ph       های با زنجیره کوتاه      سیال یک الیه خاص یا هیدروکربن

 تواند رسوب آسفالتین را تشدید کنند. آروماتیک می

             ها یا    برای جلوگیری از رسوب مواد آلی باید از مهارکننده

ها معموالً استرهای      ها استفاده کرد. مهارکننده      کننده  تربیت

هایی   شوند. نفت   فسفات هستند که مانع از رسوب مواد آلی می        

هایی از آسفالتین     که حاوی مقدار زیاد آسفالت هستند پالکت      

در اندازه آنگستروم در خود دارند که معل. هستند اما زمانی             

های   های مختلف با هم مخلوط شوند این پالکت             که نفت 

گیرد و حذف رسوب ناشی از آن         آسفالتی در کنار هم قرار می     

بسیار سخت خواهد بود. برای همین قبل از بسته شدن این              

شود تا از     ها، چند بشکه زایلن به مخزن تزری. می          دست چاه 

رسوب آسفالتیم جلوگیری شود. این مشکالت معمواًل در             

کانادا، غرب تگزاس و آرژانتین وجود دارد که ترکیب سیال             

 افسانه اتش افروز

 

 ها هزینه دارد؟ چرا بستن چاه



  

 

 

          تواندد    در هر الیه مخزنی، عالوه بر سیال هیدروکربوری که می

نفت یا گاز یا هر دو باشد مقداری آب موسوم به آب سازند هم              

های مدخدتدلدف،       وجود دارد که ممکن است ترکیباتش در الیه       

متفاوت باشد. فرض کنید در اثر بسته شدن چاه آب سازند از              

یک الیه به الیه دیگر رفته و در تماس با آب الیه جدید قدرار                

اصطالح با هم ناسازگار باشند     بگیرد. اگر این دو آب سازندی به       

های سولفات   های باریم و کلسیم در جوار یون        ممکن است یون  

هایی در منافذ سنگ ایجاد کنند که از بین           قرارگرفته و رسوب  

 ها کار بسیار سختی است. بردن آن

    های مخزنی، ترکیبات رسی وجدود دارندد.            در برخی از سنگ

توانند مسیدرهدای    شوند و می ها در مجاورت آب متورم می      رس

پدذیدری      حرکت سیال را مسدود کنند. پنج عامل در آسدیدب           

ها نقش دارند: نوع رس، محل قرارگیری آن، نفوذپدذیدری              رس

هدا وقدتدی         سازند، ترکیب آب و زمان تماس آب با رس. رس          

ها قرار داشته باشدندد.        ی حفره   شوند که در دیواره     زا می   مشکل

مهاجرت آب از یک الیه به الیه دیگر موجب تمداس رس بدا                

شوند و این تماس نداخدواسدتده           هایی با ترکیب متفاوت می      آب

شود. از طدرف       موجب تورم رس و انسداد مسیرهای جریان می       

دیگر ممکن است در کشتن چاه از آب استفاده شود. برای این             

کار ترکیب آب تزریقی باید تا حد امکان به آب سازند نزدیدک             

باشد؛ اما اگر در مورد ترکیب آب سازند اطالعاتی در دسدت              

درصدد     11درصد کلرید کلسدیدم و        91نباشد از محلولی با     

شود و زمان تماس آب با سازندد بده             کلرید سدیم استفاده می   

رسد. در مخازن شیلی که مکانیسم اصلی تولیدد از         حداقل می 

ها ایجاد شکستگی در سازند است، آب مدوجدب تدورم در               آن

شود و ظرفیت جدریدان را کداهدش          های ایجادشده می   شکاف

 دهد. می

                مشکل دیگر سازندهای ناپایدار هستند. تغیدیدر در شدرایدط

جریان سیال موجب ایجاد آسیب خواهد شد به همین دلدیدل            

پس از رسیدن به شرایط تولید مطلوب باید جریان تا جدایدی              

داشته شود. تغییر در شرایط جدریدان       که امکان دارد ثابت نگه 

موجب ایجاد رسوب مواد جامد خواهد شد. در کشدتدن ایدن          

ها باید دقت الزم انجام شود و شروع مجدد تولید نیز بایدد               چاه

 شده باشد بسیار کنترل

    ها باید محاسبات دقیقی بدرای سدندجدش             در زمان بستن چاه

میزان خوردگی در درازمدت انجام شود. همچنیدن عدوامدلدی         

اکسید، کلدریددهدا و         ، کربن دی  h2sسیال میزان    phمانند  

 سایر خصوصیات سیال باید در نظر گرفته شود

     ها و امکداندات و         ها برخی از سیستم     در هنگام بسته شدن چاه

تأسیسات تجهیزات سر چاهی تحت تأثیر قرار خواهند گرفدت.     

به دلیل کاهش تولید برخی از تجهیزات مورد استدفداده قدرار         

نخواهد گرفت و یا به ظرفیت کمتری از آن ندیداز خدواهدیدم                 

داشت. استفاده از تمام تجهیزات برای تولید کمتر از ظرفدیدت      

هایی به دنبال دارد. همچنین در کاهش تدولدیدد بدایدد              هزینه

تنظیم مواردی چون افزودن مواد شیمیایی به سیال تولیدشده         

هدای عدمدلدیداتدی            را در نظر گرفت که موجب کاهش هزینه       

 شود. می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
شود  بینی می ، پیش2191طب. گزارش سازمان ملل متحد در سال        

برسد. تا ایدن    2111میلیارد نفر در سال       114که جمعیت جهان به     

تراوات منبع انرژی پاک جدید و ارزان ندیداز              91زمان حداقل به    

های اساسی برای تأمیدن اندرژی آتدی         است. احتماالً یکی از گزینه   

 ای است. گداخت هسته

 

 جوشی( چیست؟ گداخت )هم
ی فکر استفاده از انرژی نهفته در    پس از کشف رادیواکتیویته جرقه    

ی اتدم، دانشدمدنددان           ی هسته   ی نظریه   درون اتم زده شد. با ارائه      

ی اتم است. بنابرایدن آن را       دریافتند که منشأ این انرژی در هسته 

ی معروفش  نشدان داد         ای نامیدند. انیشتین با رابطه      انرژی هسته 

ارزند. در نتیجه در هر فرآیندی با کداهدش جدرم،          جرم وانرژی هم 

هایی که با کداهدش جدرم         شود. استفاده از واکنش   انرژی تولید می  

های  پذیر است: الف( شکافتن هسته       باشند، از دو راه امکان      همراه می 

هایی با جرم متوسط یا شکدافدت. ب(تدرکدیدب             تر به هسته    سنگین

 (9شکل تر یا گداخت.) سنگین  تر و تشکیل هسته های سبک هسته

 

 کند؟ گداخت چگونه انرژی تولید می
باشد. در اثر این       ای می   تابش مداوم خورشید ناشی از گداخت هسته      

درصدد از       11199سال حدود      9111واکنش، خورشید در عرض     

 دهد. جرم خود را از دست می

کنند. در      تر حرکت می    ها باالتر باشد، سریع     هر چه دما یا انرژی اتم     

درجه  91،111،111ی حرارت به  که درجه ی خورشید، جایی    هسته

ی مدداوم   های هیدروژن در حالت برانگیخته    رسد، اتم   گراد می   سانتی

کندندد،    ها با سرعت بسیار زیاد برخورد می که اتم قرار دارند. هنگامی  

ی الکترواستاتیک طبیعی که بین بارهای مدردبدت             به نیروی دافعه  

دهدد.     شود و گداخت رخ مدی         ها وجود دارد، غلبه می      ی آن   هسته

تری )هدلدیدم( تدولدیدد              های هیدروژن عنصر سنگین     جوشی اتم   هم

هدای     کند. جرم اتم هلیم حاصل، دقیقًا برابر با مجموع جرم اتم             می

اولیه نیست، مقداری جرم از بین رفته و مدقددار زیدادی اندرژی                  

مندی از چنین واکنشدی در         دست آمده است. بشر به دنبال بهره         به

ی کافی در زمین یدافدت          باشد، چراکه هیدروژن به اندازه      زمین می 

اثر و پدایدداری        چنین محصول گداخت، هلیم، گاز بی       شود و هم    می

هدای     مندی از نیرو    آور نیست. بدون بهره      است که مفید بوده و زیان     

گرانشی موجود در جهان، برای دستیابی به گداخت روی زمدیدن              

 روش دیگری نیاز است.

علم گداخت در قرن بیستم، مؤثرتدریدن واکدندش گدداخدت در                   

و  (D)آزمایشگاه را واکنش بین دو ایزوتوپ هدیددروژن، دوتدریدم            

ی    ترین بهدره  بیشDTجوشی  ، عنوان کرد. واکنش هم    (T)تریتیم  

کند. با این وجدود بده دمدای           دما ایجاد می  »ترین  کم«انرژی را در    

تدر از واکدندش         گراد، ده برابر بیش ی سانتی درجه 911،111،111

هیدروژن در خورشیدد، مدورد ندیداز اسدت. در ایدن صدورت،                       

ها در حالت پالسمای کاماًل یونیزه قرار دارند. پالسمدا             دهنده  واکنش

های منفدی( تشدکدیدل           های مربت و الکترون     از ذرات باردار )هسته    

تر از    ، محیطی بسیار پرتنش بوده و تقریبًا یک میلیون برابر کم            شده

کنیم متراکم است. پالدسدمداهدای گدداخدت               هوایی که تنفس می   

توانند ترکیب    کنند که در آن عناصر سبک می        محیطی را فراهم می   

 شده و انرژی تولید کنند.

 علی کامکار

 جوش هسته ای 

 های شکافت و گداخت : واکنش1شکل 



  

 

 

 مزایای گداخت
ها با هم به روش کددنددتددرل   : همجوشی اتم الف( انرژی فراوان  

تر از یک واکنش شدیدمدیدایدی       شده، تقریباً چهار میلیون برابر بیش  

هدای     مانند سوختن زغال سنگ، نفت یا گاز و چهار برابر واکدندش            

کند. گداخدت ایدن         ای )در جرم برابر( انرژی آزاد می          شکافت هسته 

ی مصرفی مورد ندیداز بدرای           پتانسیل را دارد که بتواند انرژی پایه      

 تأمین برق شهرها و صنایع را فراهم کند.

سددتددرده          : سوخت  ب( پایداری   ای    های گداخت به طددور گ

توان از تدمدام       ناپذیر هستند. دوتریم را می       دسترس و تقریباً پایان     در

که تریتیم در طول واکنش گداخت        اشکال آب تقطیر کرد، در حالی     

دهدندد.     های گداخت با لیتیم واکنش می       شود، زیرا نوترون    تولید می 

های گدداخدت را        برداری از نیروگاه    )ذخایر زمینی لیتیم امکان بهره     

کند، و ذخایر لیتیم موجدود در     سال فراهم می 9111برای بیش از  

 کند.( ها سال را برآورده می دریاها نیاز میلیون

: گداخت مواد مضددر مددانددنددد         زیست  پ( سازگاری با محیط    

کدندد.      ای را وارد جو ندمدی        اکسید یا سایر گازهای گلخانه      دی  کربن

 سمی.  اثر و غیر محصول فرعی آن هلیم است: یک گاز بی

: راکددتددورهددای      ت( بدون زباله رادیواکتیو  با عمر طوالنیی         

ی)فعالیت( بداال و          ای با اکتیویته    های هسته   ای زباله   گداخت هسته 

سازی قطعات مورد استفداده در         کنند. فعال    عمر طوالنی تولید نمی   

 911ی کافی کم است تا مواد در طی            یک راکتور گداخت به اندازه    

 سال قابل بازیافت یا استفاده مجدد باشند.

: گداخت از مواد شکافا مانند اورانیددم  ث( خطر محدود تکثیر 

کند. )تریتیم رادیواکتیو نه شکافاست و نده            و پلوتونیم استفاده نمی   

ای در راکتور گدداخدت وجدود       ی غنی شده پذیر.( هیچ ماده   شکافت

استفداده    ای مورد سوء    های هسته   بتواند برای ساخت سالح     ندارد که   

 قرار گیرد.

ع      : حادثه  ج( عدم وجود خطر ذوب قلب راکتور        ز نو ای اتمی ا

پذیر نیست. در صدورت بدروز             فوکوشیما در راکتور گداخت امکان    

شود و واکندش   هرگونه اختالل، پالسما در عرض چند ثانیه سرد می 

گردد. مقدار سوخت موجود در راکتور در هر زمان، فقط             متوقف می 

 ای وجود ندارد.  برای چند ثانیه کافی است و خطر واکنش زنجیره

: توان تولیدی نوعی از راکتور گداخت کدده بددرای             چ( هزینه  

بینی شده است، مشابه راکتور شدکدافدت           ی دوم این قرن پیش      نیمه

شدود     بدیدندی مدی       گیگاوات(. پیش   914تا    9خواهد بود)یعنی بین     

ی هر کیلووات برق نیز مشابه باشد. یعنی در ابدتددا،               هزینهمتوسط  

کده     تر و در ادامه، زمداندی        که فناوری جدید است، کمی گران       زمانی

 تر خواهد بود. دهد، ارزان ها را کاهش می مقیاس اقتصادی هزینه

وانددد بددرای     : گداخت می   ح( استفاده در کاربردهای فضایی      ت

ای که انرژی خورشیدی در دسدتدرس ندیدسدت،               فضای بین ستاره  

 استفاده شود.

 

 معایب گداخت
 الف( راکتور گداخت تاکنون در مقیاس تجاری تأیید نشده است.

 های اولیه بسیار پر هزینه بوده است. ب( آزمایش

های صنعتی برای آن که مواد استفاده شده در راکدتدور              پ( نوآوری  

گداخت بتوانند دمای باالی تولید شده در طی فرآیند را تدحدمدل               

 کنند، نیاز است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه

ای یدکدی از         دهی بازار انرژی در سطح ملی و منطقه         ایجاد و شکل  

ارکان مهم در توسعه پایدار و خارج شدن انحصار بازار انرژی اسدت.             

تواند یک توزیع کنندده   با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که می     

انرژی در منطقه باشد ایجاد و توسعه این بازارها کمک زیدادی بده               

امنیت انرژی و گسترش قدرت سیاسی در منطقه دارد. بدی شدک               

ای انرژی مرل بازار یکپارچه انرژی اتحادیه   تجربیات بازارهای منطقه

 اروپا کمک شایانی به گسترش این موضوع دارد. 

 ضرورت ایجاد بازار یکپارچه
برق یک کاالی اقتصادی است اما در طی سالیان متمادی دیدگداه             

اجتماعی نسبت به آن غالب شده است به طوریکه آن را بده یدک                 

هدای     خدمت عمومی تبدیل کرده است. از طرفی وابستگی بدخدش           

های کدالن     گذاری  مختلف تولید، انتقال و توزیع آن و نیاز به سرمایه         

ها، این صنعت را به یک صنعت دولتی تبددیدل کدرده               در طی سال  

گذاری دولتی یا خصدوصدی بدا سدود               است. این صنعت با سرمایه     

گذاری شد. اما کارایی آن در صورتی که به    تضمین شده دولتی، پایه   

صورت بهینه طراحی و بهره برداری شود، باال می رود و موجب رفاه         

اجتماعی می شود که تحق. این شرایط برای رسیدن بده اهدداف               

اجتماعی و اقتصادی به ندرت اتفاق می افتد. با توجه به مدعدایدب                 

گذاری به خاطر ریسک باال و افزایدش   اقتصادی از جمله خال سرمایه 

 9111قیمت به خاطر انحصار در بازار، اتحادیده اروپدا در سدال                  

 تصمیم به ایجاد شبکه برق یکپارچه در اتحادیه گرفت.  

 

 روند رشد بازار یکپارچه برق اتحادیه اروپا
 9112نخستین قوانین و دستورالعملهای مربوط به این بدازار در              

تحت عنوان بسته اول انرژی اتحادیه اروپا تصویب شد. هدف آن باز             

شدن تدریجی بازارهای ملی برق و دسترسی آزاد به شبکه انتدقدال             

کشور عضو اتحادیه بود. عمده قوانین شدامدل فدرآیدنددهدای                   91

 آزادسازی در رقابت، شفافیت، دسترسی و امنیت عرضه بود.

تصدویدب شدد کده            2119بسته دوم انرژی اتحادیه اروپا در سال  

گرها برای این بازار یکپارچه در سدطدح           مهمترین آن ایجاد تنظیم   

 ای بود.  ملی و منطقه

 سمانه کمیلی

های انرژی اتحادیه  بررسی برنامه

اروپا در جهت ایجاد بازار یکپارچه 

 انرژی الکتریسیته

 گر . وظایف نهاد تنظیم9شکل 



  

 

 

همچنین تفکیک قوانین توزیع و انتقال و انتخاب عرضده کدندندده            

انرژی توسط مصرف کننده، جهت افزایش رقابت و بهبود کیدفدیدت       

 خدمات جزو اهداف اصلی این بسته بود.  

در حین تکامل این بازار، خالها و کمبودها توسط بسته سوم انرژی            

 2199ارائده و در           2111اتحادیه اروپا اصالح شد این بسته در         

گران ملی توسط یک ندهداد         تصویب شد. در این بسته قدرت تنظیم       

گران تحت عدندوان آژاندس         جدید به عنوان هماهنگ کننده تنظیم     

گران انرژی افزایش پیدا کرد. این آژانس خال وجدود   همکاری تنظیم 

گری در سطح اتحادیه را پر کرد و یک ابزار قدرتمند جدهدت             تنظیم

 پیشبرد سیاست اتحادیه برای افزایش رقابت شد.  

های مربوط به مالحظات تغیدیدر         های فوق، استراتژی    مکمل فعالیت 

اقلیم به واسطه انرژی، امنیت انرژی اروپا، ایدجداد یدک شدبدکده                  

ها )بهره     سراسری مدرن در تمام اروپا، انرژی پاک برای همه اروپایی         

وری، تجدید پذیر و عدالت در توزیع آنها(، ایمنی در انرژی، مالیات              

انرژی، حمل و نقل الکتریکی، حفاظت از مشتریان فقیر و ... بود که              

هایی در این بازار برای      های گذشته تا کنون به عنوان طرح        طی سال 

 اند. تکامل آن مطرح شده

گر و هماهنگ کننده، نهاد دیگری با عنوان          عالوه بر نهادهای تنظیم   

ENTSO هدای   تشکیل شد که یکی از وظایف اصلی آن تبیین برنامه

ده ساله برای کفایت ظرفیت تولید و انتقال برای بازار یدکدپدارچده             

های ده ساله هر دو سال بازنگری        انرژی اتحادیه اروپا بود. این برنامه      

گذاری و کمک بده تدعدامدالت          شدند. شناسایی خالهای سرمایه      می

 ها بودند. مرزی جزو مهم این برنامه برون

 
رنامه    منبع: رژی اتحادیه اروپا در جهت ایجاد بازار           بررسی جامع ب های ان

 .های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ، مرکز همکاری 9914یکپارچه انرژی، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های گذار انرژی .پیشران0

های اصلی این قرن است. تحول اندرژی بدرای       تغییر اقلیم از نگرانی 

های رفع این نگراندی اسدت.          کاهش سریع انتشار کربن، یکی از راه      

نامه پاریس محدود کردن افزایش دمای جهانی به دو درجده              تواف.

گراد( را برای کنتدرل   درجه سانتی 911ال  گراد )در حالت ایده  سانتی

داند. در این راستا، تسریع حرکدت جدهدان از              تغییر اقلیم الزم می   

های فسیلی به سدمدت        مصرف سوخت 

های تجدیدپدذیدر پداک بدرای            انرژی

وهوایی تدوافد.      دستیابی به اهداف آب   

 پاریس بسیار مهم است.

زدایی در بخش انرژی و کاهدش         کربن

های   انتشار کربن از اهداف اصلی نقشه     

الدمدلدلدی        تحول انرژی آژانس بدیدن      

های تجدیدپذیر ، ایرنا، است که        انرژی

حدال     مسیری بلندپروازانه و درعدیدن     

صرفه   به  ازلحاظ فنی و اقتصادی مقرون    

کربن ارائده      را برای توسعه فناوری کم    

دهد؛ اما کاهش انتشار کربن تندهدا       می

دلیل برای پذیرش تدحدوالت اندرژی         

های دیگری هم وجدود      نیست. پیشران  

 دارند.

 

 های تجدیدپذیر کاهش سریع در هزینه انرژی

شده تولید برق تجدیدپذیر تجاری در جدهدان             قیمت تمام متوسط  

 همچنان رو به کاهش است.

( بدیدن      PVهای فتوولتائیک خورشیددی )        کاهش هزینه برق پروژه   

دالر در هر  1124% کاهش یافته و به  44،  2191و    2191های    سال

که هزینه برق حاصل از انرژی بدادی           مگاوات ساعت رسید، درحالی   

دالر در مدگداوات سداعدت            74% کاهش یافته و به       92در خشکی   

% 77رسیده است. در دو سال گذشته، تأمین انرژی خورشیدی بدا              

گیدگداوات    112و  2191گیگاوات در سال  117افزایش در جهان، به  

 رسید. 2191در سال 

 7219خورشیدی را با قیمت متوسط       PVگیگاوات ظرفیت     94هند  

دالر در هر مگاوات ساعت نصب کرده است. به همین ترتیب، چین،             

دالر در    2712طور میانگین     خورشیدی را به    PVگیگاوات ظرفیت     1

دالر بده   7911مگاوات ساعت با هزینه  11مگاوات ساعت و فیلیپین  

ازای هر مگاوات ساعت نصب کردند. به استناد بانک اطالعاتی ایرنا،             

ادامده خدواهدد       2121خورشیدی در سال  PVکاهش هزینه تولید  

ازآن    یافت. انرژی بادی دریایی بیشترین محبوبیت را در اروپا و پس   

 جنوب و شرق آسیا و اقیانوس آرام داشته است.

 افسانه آتش افروز

 1141تجدیدپذیرها در افق 

2111: سناریوهای گذار انرژی تا 9شکل   



  

 

 

های فسیلی به واردکننده تجهیزات انرژی تجددیدد پدذیدر               سوخت

 شوند. تبدیل می

و اشدتدغدال     ٪211شود تولید ناخالص داخلی     تحول انرژی باعث می   

در سطح جهانی رشد کند. عالوه بدر ایدن،       2111تا سال ٪112کل  

 تری خواهد داشت. محیطی گسترده مزایای اجتماعی و زیست

 

 . شکاف بین انتظار و عمل1

اکسدیدد      نامه پاریس، باید انتشار دی       برای رسیدن به اهداف تواف.    

حدال،     در سال کاهش یابد. بااین       ٪911کربن مرتبط با انرژی با نرخ       

% رشد داشته که بدا        919در پنج سال گذشته، میزان انتشار ساالنه        

گراد و یدا      تداوم آن در پایان قرن، دمای کره زمین سه درجه سانتی          

 تر خواهد شد. بیشتر از زمان قبل از صنعتی شدن گرم

شده بدا خدط        ، نشان دادهBESشکل زیر سه سناریوی انرژی پایه )     

شدده بدا       ، مشخص PESشده انرژی )     ریزی  نارنجی(، سناریوی برنامه   

، سناریو تدبددیدل اندرژی)       IRENAخط زرد(؛ و مسیر تحول انرژی      

TESدهد. در سناریوی پایه   شده با خط آبی( را نشان می  ، نشان داده

ها و تعهدات کشورها ندارد و تنها         که لزومی برای تحق. همه برنامه     

( را در ندظدر          2191های موجود در زمان تواف. پاریس )      سیاست

رود میزان انتشار گازهای مرتبط با انرژی با نرخ           گیرد، انتظار می    می

بده     2191میلیون تن در سال        97% ساالنه افزایش یابد؛ و از        114

حال، چندین کشدور در     برسد. بااین  2111میلیون تن در سال       79

های کاهش تولید کربن را        اند سیاست   سه سال گذشته تالش کرده    

های پاک پیش بروند. بیشتدر         اجرا کنند و در راستای استقرار انرژی      

های تولید انرژی تجدیدپذیر و بده      ها به سمت افزایش ظرفیت      تالش

وری انرژی و افزایش متعداقدب آن در             دنبال آن اهداف بهبود بهره    

 شود. کاربردهای انتقال نیرو و گرما انجام می

 هستند. 2111اکسید تا سال  وری انرژی، خودروهای برقی و هیدروژن از لوازم کاهش انتشار کربن دی : تجدیدپذیرها، بهره2رسم توضیحی 



 

 

 

بدا     2191-2194هدای       گیگاوات برق بین سدال      1آلمان بیش از    

دالر برای هر مگاوات ساعت تولید کرده است.          1114قیمت  متوسط  

متحده منابع انرژی تجدیدپذیر غیرآبی       شود در ایاالت    بینی می   پیش

ترین رشد را بین منابع تدولدیدد     خورشیدی و باد سریع     PVهمچون  

طدور     تدوده بده       برق طی دو سال آینده داشته باشند. انرژی زیست   

مدگداوات    341عمده در اروپا و آمریکا متمرکز شده است. آرژانتین   

دالر در هدر         91411توده با قیمت متوسدط         برق از انرژی زیست   

( CSPمگاوات ساعت تأمین کرده است. انرژی خورشیدی متمرکز )          

ویژه در امارات متحده عربی بده        عمدتاً در آسیای مرکزی و غربی، به      

دالر در هدر         49مگاوات با قیمت      411برداری رسید و دبی       بهره

 مگاوات ساعت نصب کرد.

 بهبود کیفیت هوا

آلودگی هوا یک بحران مهم بهداشت عمومی است. آلودگی، عمدتداً            

ناشی از منابع انرژی کنترل نشده، ناکدارآمدد و آالیدندده اسدت.                  

های فسیلی با منابع انرژی تجدیددپدذیدر پداک،              جایگزینی سوخت 

بخشدد.    ها، کیفیت هوا را در شهرها بهبود می         عالوه بر کاهش هزینه   

کند و    همچنین دسترسی به انرژی را در مناط. روستایی فراهم می         

 وری را به همراه خواهد داشت. افزایش بهره

های تجدیدپدذیدر      مزایای کاهش آلودگی و بهبود سالمتی در انرژی       

جویی ایجدادشدده      ها فراتر رود. صرفه      شده آن   تواند از هزینه تمام     می

وهدوا،     ها و تغییرات کمتر آب    درنتیجه بهبود سالمت، کاهش یارانه    

میلیون دالر خواهد بود. درندتدیدجده            921ساله،    91طی یک دوره    

دالر    1تحول در سیستم انرژی جهانی، به ازای هر دالر، حدداقدل             

 شود. بازگشت حاصل می

 

 وهوا کاهش انتشار کربن و تأثیر تغییرات آب

تدندهدا بداعدث         های فسیلی به منابع تجدید پذیر، نه     گذار از سوخت  

وهوا را نیز کاهش     شود، بلکه اثرات تغییر آب      کاهش انتشار کربن می   

 بخشد. وکارها بهبود می دهد و شرایط را برای جامعه و کسب می
 

 سازی دسترسی به انرژی جهانی

تغییر سیستم جهانی انرژی، دستیابی به انرژی پاک را برای هدمده      

ها نفر، دلدیدل        کند. عدم دسترسی به انرژی برای میلیون         فراهم می 

های انرژی تجدید پذیر در منداطد.      نابرابری اجتماعی است. فناوری    

روستایی که به شبکه برق متصل نیستند، استفاده خواهدندد شدد.              

شده بده     رسانی روستایی، نوآوری در انرژی و منابع انرژی توزیع  برق

میزان زیادی بهبود خواهد یافت و اقتصاد محلی تحریدک خدواهدد        

 شد.
 

 بهبود امنیت انرژی

هدای فسدیدلدی          شدت به سوخت    برای کشورهایی که به    

وارداتی وابسته هستند، امنیت انرژی موضوع مهمی است.        

توانند با افزایش تنوع منابع انرژی از         منابع تجدید پذیر می   

تدری بدرای        طری. تولید محلی، جایگدزیدن مدطدمدئدن           

پذیری   های فسیلی فراهم کنند، بنابراین به انعطاف        سوخت

 کنند. سیستم و بهبود مقاومت در برابر شوک کمک می

 
 

 مزایای اقتصادی و اجتماعی

تحول در سیستم انرژی جهانی، منافع اقتصادی و اجتماعی بزرگدی           

را نیز به همراه خواهد داشت که برای تأثیرگذاری بر هر تصدمدیدم               

های تدجددیددپدذیدر         سیاسی بسیار مهم است. روند انتقال به انرژی        

تغییرات ساختاری عمیقی را در بازارهای کار به وجود خواهد آورد            

و درنتیجه چهار نوع اثر شغلی ایجاد خواهد شد: ایدجداد، حدذف،                 

جایگزینی و تحول شغل. توسعه صنعت انرژی تجدیدپذیر پتانسیدل       

ایجاد شغل را دارد. در صورت عدم توسعه صنایع محلی، کشورهایی        

دارند فدقدط از واردکدندندده           که مشکالت امنیتی در مصرف انرژی 

های فسیلی به واردکننده تجهیزات انرژی تجددیدد پدذیدر               سوخت

 شوند. تبدیل می

و اشدتدغدال     ٪211شود تولید ناخالص داخلی     تحول انرژی باعث می   

در سطح جهانی رشد کند. عالوه بدر ایدن،       2111تا سال ٪112کل  

 تری خواهد داشت. محیطی گسترده مزایای اجتماعی و زیست

 های انرژی خورشیدی : کاهش قیمت مورد انتظار در انرژی بادی و پنل9رسم توضیحی 



  

 

 

طور که در سناریدوی اندرژی          ها و تعهدات کشورها همان      اگر برنامه 

رود    شده است، رعایت شود، انتدظدار مدی           شده منعکس   ریزی  برنامه

افزایش یدابدد و        2191مرتبط با انرژی تا سال  CO2میزان انتشار  

کمتر از امروز خواهد بدود.     2111پس از آن کاهش یابد و در سال         

درجده     2برای محدود کردن افزایش درجه حرارت جهانی به زیر           

% کداهدش     41مربوط به انرژی باید ساالنه        CO2گراد، انتشار     سانتی

به  2191میلیون تن در  97ای از  یابد؛ یعنی، انتشار گازهای گلخانه    

هدای     برسد. حرکت به سمت اندرژی     2111میلیون تن در  91زیر  

چهارم از ایدن کداهدش را             تواند سه   تجدید پذیر و برقی کردن می     

وری اندرژی بده        های بهره   پوشش دهد. این عدد با محاسبه سیاست       

درصد خواهد رسید. برای دستیابی به ایدن اهدداف، شدتداب                   11

های تولید انرژی تدجددیددپدذیدر و             فناوری، استقرار سریع ظرفیت   

 ونقل موردنیاز است. استفاده از برق در حمل

اکسید کدربدن      ، میزان انتشار دی   IRENAدر سناریوی تبدیل انرژی     

% کداهدش     41، نسبت به حال حاضر      2111مرتبط با انرژی تا سال      

مدربدوط بده      CO2  میلیون تن تولید 111یابد. در نیمه قرن تنها         می

انرژی باقی خواهد ماند. سناریوی تبدیل انرژی بر کاهش اندتدشدار              

اکسید کربن مرتبط با انرژی متمرکز شده اسدت کده حددود                  دی

 دهد. ای جهان را تشکیل می دوسوم از گازهای گلخانه

طور کدامدل      اکسید کربن هنوز به     حل کاهش باقیمانده انتشار دی      راه

ونقل، ترکیبی    وتحلیل قرار نگرفته است. در بخش حمل         مورد تجزیه 

های مصنوعی خنری و کربن و         های زیستی، سوخت    از برق، سوخت  

هیدروژن استفاده شود. در بخش صنعت، مواد مصنوعی از کدربدن              

توانند برای جایگزینی محصوالت پتروشیمی       می  CO2توده و     زیست

استفاده شوند. صنایع فلزی و شیمیایی با کربن صفر، از تدرکدیدب                

تدوده بده دسدت          های هیدروژن و زیست     ای و خوراک    اقتصاد دایره 

های تجدید  وری انرژی و استفاده از پنل  ها با بهره    آیند. ساختمان    می

 نیاز شوند. توانند از منبع انرژی خارجی بی پذیر کوچک می

 

 یافتنی: تحول مستلزم چیست؟ مسیر بلندپروازانه اما دست

ونقل و گرما، همراه با افزایش تولیدد          گذار به اشکال الکتریکی حمل    

اکسید کربن مربوط به انرژی را حددود          برق تجدید پذیر، انتشار دی    

 دهد. کاهش می 2111میزان مورد انتظار تا سال  21٪

( در    TPESسهم کل انرژی تجدید پذیر از کل انرژی اولیه انرژی )            

بوده است و این عدد در سناریوی ایرنا بده            ٪97حدود    2194سال  

یابد. طب. سناریوی اندرژی        افزایش می   2111در سال     ٪21حدود  

یابد. ترکیب اندرژی        افزایش می   ٪24شده، این سهم به       ریزی  برنامه

فدنداوری    های تجدید پذیر از زیست تجدید پذیر با تغییر سهم انرژی     

سوم و با سهم بسیار بیشتری از انرژی خورشیددی            از دوسوم به یک   

و باد مبتنی بر انرژی در سناریوی انرژی در حال تغییدر در سدال                 

نیز خواهد بود. باوجود رشد چشمگیر   TPESیابد.    کاهش می   2111

قدرار   2194تر از سطح سال       جمعیت و رشد اقتصادی، اندکی پایین     

 بگیریم.
 

 : برای رسیدن به اهداف تواف. پاریس، تجدیدپذیرها دوسوم تأمین انرژی جهان را بر عهده خواهند گرفت9رسم توضیحی 



 

 

 

گسترش تأمین برق از منابع تجدیدپذیر برای تبدیل سیستدم          برق: 

افزایی تدحدول اندرژی          ترین هم   انرژی جهان بسیار مهم است. مهم      

هزینه و     های انرژی تجدیدپذیر کم     جهانی از ترکیب افزایش فناوری    

وندقدل و      تر از برق برای کاربردهای نهایی در حمل       استفاده گسترده 

شود. برای رسیدن به اهداف سدال     گرما و تولید هیدروژن ناشی می 

زدایدی شدود.      طور کامل کربن ، نیاز است بخش تولید برق به      2111

به تقریدبداً    ٪21از  2111سهم برق در مصرف انرژی نهایی تا سال         

هدا     یابد. سهم برق مصرفی در صنعت و ساختمدان   افزایش می  11٪

امروز به بدیدش از      ٪9ونقل، سهم برق از  شود. در حمل  دو برابر می  

 یابد. افزایش می 71٪

 

برق حاصل از انرژی باد منبع اصدلدی            انرژی بادی و خورشیدی:    

کدندد.      سوم تقاضای برق را تأمین می تولید برق است و بیش از یک   

کند که   از کل تقاضای برق را تأمین می        ٪21خورشیدی    PVانرژی  

خورشیدی تا سدال     PVبرابر افزایش سهم      91دهنده بیش از      نشان

، 2111شده در کل تدا سدال            است. درزمینه ظرفیت نصب      2111

گیگداوات( در      1191خورشیدی )   PVظرفیت بسیار بیشتری برای     

 گیگاوات( موردنیاز است. 2771مقایسه با باد )

 

د هم   : نیروگاه برقابی می    نیروگاه برقابی  های مهمی    افزایی  توان

 را برای سیستم انرژی آینده به ارمغان آورد.

در سناریوی تبدیل اندرژی،      

های برق تدا       ظرفیت نیروگاه 

بددا دوسددوم      2111سددال   

گیدگداوات     2974افزایش به   

دیگر حدود   عبارت  رسد. به    می

گیدگداوات ظدرفدیدت          111

سال   91شده جدید در      نصب

آینده موردنیاز است. عدالوه       

بر ظرفیت جدید، تخدمدیدن       

 211شود بیدش از         زده می 

گیگاوات از ناوگان نیروگاهی    

فعلی نیاز به بهسازی داشتده      

باشد که فرصتی برای مدرن     

 ها خواهد بود سازی نیروگاه

نیروگاه برقابی همچنین در     

هدا و      تنظیم جریان رودخانه  

کاهش سیل نقش مهمی دارد. افزایش ظرفیت آب ندیدرو فدقدط                

روزرسداندی      هدای بده      مستلزم ساخت سدهای جدید نیست. گزینه      

هدای    های وجود دارد. برای نیروگاه       ها در نیروگاه    ها و سیستم    توربین

محیطی محلی در نظر گدرفدتده شدود..            جدید، باید تأثیرات زیست   

کندندده     های برق نیاز به تغییرات عملیاتی دارند که منعکس          نیروگاه

تغییر نیازهای سیستم، ازجمله سرعت بخشی، ارزیابدی تدأثدیدرات             

وهوا، تأمین آب و نیازهای نگهداری مخزن باشندد. بدا               تغییرات آب 

ریزی بدرای سددهدای آبدی،             تر برنامه   های طوالنی   توجه به چرخه  

های جدید فدکدر        گذاران و برنامه ریزان باید در مورد پروژه         سیاست

های مشترک    ها، شرایط بازار، چارچوب     کنند. با فعال کردن سیاست     

شده، نیروگاه بدرق       های آماده   ها و پروژه    گذاری  برای مقیاس سرمایه  

 های آینده خواهد بود های مهم در دهه یکی از فناوری

با توجه به افزایش تولید برق تجدیدپذیر و استفاده مستقیم از ایدن             

ها، سهم انرژی تجدیدپذیر در کل مصرف اندرژی ندهدایدی )          انرژی

TFEC     یابد. سنداریدو اندرژی        توجهی افزایش می  ( نیز به میزان قابل

 94را از        TFECشده افزایش سهم تجدید پذیدر در            ریزی  برنامه

دهدد.     نشان مدی  2111درصد تا سال  21به  2194درصد در سال  

بده     ٪94شتاب شش برای افزایش از        در سناریوی تبدیل انرژی، به    

بده     2111صورت تدریجی در سال  در سال اول و سپس به 9111٪

 رسید. 22٪

 

 های بادی و خورشیدی و سایر تجدیدپذیرها : میزان تولید برق از انرژی7رسم توضیحی 



  

 

 

 

شدت انرژی در اقتصاد جدهداندی        

طب. سناریوی تبدیل اندرژی تدا        

دوسدوم کداهدش         2111سال   

های اخدیدر،    خواهد یافت. در سال  

در    ٪219شدت انرژی در حدود     

سال بهبود یافته است. سناریدوی       

تبدیل انرژی منجر بده بدهدبدود          

درصدد در       912شدت انرژی تا     

شود. بهبود شدت اندرژی     سال می 

با اسدتدفداده از بدرق، اندرژی              

وری اندرژی       تجدیدپذیر و بهدره   

 افتد. اتفاق می

حتی اگر تقریبًا نیمی از مصرف نهایی انرژی از طری. برق تدأمدیدن             

های مستقیم انرژی هنوز نیدمدی از      ها و سایر استفاده    شود، سوخت 

ونقل و صندعدت،       دهند. در بخش حمل      تقاضای انرژی را تشکیل می    

یابد و بدیدشدتدر      افزایش می   ٪71به حدود     2111سهم برق تا سال     

 شود. ها حاصل می انرژی هنوز هم از سوخت

تواند   توجهی افزایش یابد، می     انرژی زیستی مدرن اگر به مقدار قابل      

نقش اساسی در تبدیل سیستم انرژی داشته باشد. اگرچه مدقدادیدر      

های زیستی مایع و جامد در        بیشتری از انرژی زیستی مانند سوخت     

های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، اما سرعت رشدد آن               سال

  برای حمایت از الزامات تبدیل سیستم انرژی کافی نیست. بدخدش            

ونقدل دریدایدی        های کلیدی در حمل     حل  تواند راه   فناوری می   زیست

ونقل هوایی و کاربردهای مختلف صنعتی ارائه دهد. تقداضدای              حمل

( در سدال       EJاگدزا ژول )        91اولیه زیست انرژی مدرن از حدود       

در سناریوی تبدیل اندرژی رشدد      2111تا سال  EJ 921به  2192

 یابد. می

 2111: رشد برق تجدیدپذیر تا 1رسم توضیحی 

 % ساالنه برای تحق. اهداف912: سرعت بهبود شدت انرژی: 2رسم توضیحی 



 

 

 

میلیارد لدیدتدر       212تواند به     میزان مصرف سوخت زیستی مایع می     

صدرفده،      بده    برسد. انرژی زیستی باید از منابع اولیه پایدار و مقرون          

های جامد شهدری      مانند پسماندهای کشاورزی و جنگلداری یا زباله      

 تهیه شود.

وری انرژی، همراه با برقی شدن گدرمدا و             انرژی تجدید پذیر و بهره    

ونقل، عناصر اصلی برای دستیابی به آیدندده اندرژی پدایددار                  حمل

، تجدیدپذیرها )که شامل برق تدولدیددشدده           2111هستند. تا سال     

وندقدل و        شود( بر بخدش حدمدل          توسط منابع تجدیدپذیر هم می    

از کل مصرف  ٪19و٪14شوند و به ترتیب به    ها مسلط می    ساختمان

دهندد. تدجددیددپدذیدرهدا             ها را تشکیل می     انرژی نهایی این بخش   

کندندد. در        چهارم مصرف نهایی انرژی برای صنعت را تولید می          یک

ها، برق بیشترین سهم مصرف انرژی تجدیدد پدذیدر را                همه بخش 

تدوده، اندرژی        خواهد داشت که با استفاده مستدقدیدم از زیسدت             

 شود. گرمایی و انرژی خورشیدی حاصل می زمین

عنوان بخش مهمی از ترکیب انرژی پاک موردنیاز برای           هیدروژن به 

های مهمی بین هیدروژن و       افزایی  شود. هم    آینده پایدار محسوب می   

تواند رشدد بدازار         انرژی تجدید پذیر وجود دارد، زیرا هیدروژن می       

های تجدیدد    حل  انرژی تجدیدپذیر را تقویت کرده و دسترسی به راه        

تدواندندد       های هدیددروژن مدی         پذیر را گسترش دهد. تولیدکننده     

پذیری طرف تقاضا را افدزایدش داده و اندرژی فصدلدی                      انعطاف

خورشیدی و باد را تبدیل به هیدروژن و ذخیره کدندندد. کداهدش                  

های هیدروژن تولیدشده با انرژی تجدید پذیدر، هدمدراه بدا                 هزینه

ای، باعث شدده اسدت کده             ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه    

 ای برسد. سابقه هیدروژن پاک به پیشرفت سیاسی و تجاری بی

هدای     تحول انرژی نیاز به تغییرات گسترده و عمی. در کلیه بخش          

ای برای ترکدیدب      ریزی یکپارچه   سیستم انرژی خواهد داشت. برنامه     

ریزی بلندمدت بدرای       دیدگاه جامع در مورد سیستم انرژی و برنامه       

دستیابی به موفقیت در تحول انرژی و برخورداری از آن موردندیداز             

ریدزی اندرژی        است. نهادهای دولتی متضمن آن هستند که برنامه        

دربرگیرنده همه ذینفعان اصلی ازجمله تولیدکدندنددگدان اندرژی،             

گذاران خصدوصدی      کنندگان انرژی، مؤسسات مالی و سرمایه    مصرف

های اندرژی و        ونقل، زیرساخت   مرال، در بخش حمل     عنوان  باشد. به  

ریزی   صورت یکپارچه برنامه    های دیجیتال و اطالعات باید به       فناوری

های مالیاتی باید با اهدداف گدذار          های الزم و سیستم     شوند و هزینه  

 خوبی مطابقت داشته باشند. انرژی به

 

 

 ها گذاری . سرمایه3

تدریدلدیدون دالر در            11گذاری حداقل      ها خواستار سرمایه    دولت

ها و  های انرژی در طی سه دهه آینده هستند؛ اما این برنامه          سیستم

ها، باید هدایت شوند. برای اطمینان از آینده ایمن در             گذاری  سرمایه

های تجدیدپدذیدر،    ها باید انرژی گذاری وهوا، این سرمایه   خصوص آب 

 های انرژی مرتبط را در اولویت قرار دهند. کارایی و زیرساخت

 2191دهدد کده تدا سدال              سناریوی تبدیل انرژی ایرنا نشان می 

تریلیدون دالر بدایدد از            91های تجمعی نزدیک به       گذاری  سرمایه

هدای    ها به فناوری    های مرتبط با آن     های فسیلی و زیرساخت     سوخت

تجمعی در سیستم انرژی تدا           گذاری  کربن هدایت شوند. سرمایه      کم

تدریدلدیدون دالر          21ها و کارایی، به       ، با محاسبه زیرساخت   2191

 رسد. می

گذاری تجمعی برای تدوسدعده          تریلیون دالر سرمایه    1،2نزدیک به   

موردنیاز است. ایدن      2191ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر تا سال  

گذاری در ظرفیت تدولدیدد اندرژی             به معنی دو برابر شدن سرمایه     

 است. 2191تجدید پذیر در سال تا سال 

گدذاری در       ، با ترکیب متفاوت سرمایه2111با نگاهی به اف. سال      

گذاری اضافی، سیدسدتدم اندرژی           تریلیون دالر سرمایه    91انرژی و   

صرفه و     به  های انرژی تجدید پذیر مقرون      تواند، با فناوری    جهانی می 

 وهوا داشته باشد.  کارآمد تأثیر بهتری بر آب

 -% تولید ناخالص داخلی در جدهدان        2تقریباً  -تریلیون دالر   912

گذاری شود.    زدایی باید هرساله سرمایه     برای رسیدن به مقاصد کربن    

 های فعلی است. تریلیون دالر بیشتر از برنامه 111این رقم در حدود 

های مرتبط تقریبًا ندیدمدی از کدل              منابع تجدید پذیر و زیرساخت    

دهند و نیم دیگر صرف بهبود  گذاری را به خود اختصاص می    سرمایه

ونقل و گرمایش الکتریکی خواهدد    راندمان انرژی و کاربردهای حمل    

گذاری برای ایجاد ظرفیت تولید انرژی تجدید پذیر باید     شد. سرمایه  

شده در حال حاضر باشدد و تدا             بینی  دو برابر بیشتر از میزان پیش     

 تریلیون دالر برسد. 2211به  2111سال 



  

 

 

 

 2191گذاری در بخش انرژی تا سال  : سرمایه4رسم توضیحی 

 2111گذاری در بخش انرژی تا سال  : سرمایه1رسم توضیحی 



 

 

 

 تحلیل
رسد. در    بینانه به نظر می     سناریوی تحول انرژی ایرنا بسیار خوش      

چنان که شایسته است،       ها به سهم گاز طبیعی آن        بینی  این پیش 

پرداخته نشده است. قیمت پایین گاز طبیعی و تولید کربن پایین             

آن، کشورها را به سمت مصرف گاز طبیعی و جایگزینی نفت با گاز             

های تشوی. یا تنبیهی کارآمدی برای         دهد. هنوز سیاست    سوق می 

 پایبندی به تواف. پاریس به کار گرفته نشده است. 

ترشدن استخراج گاز، مخازن          با پیشرفت تکنولوژی و ارزان        

غیرمتعارفی چون مخازن گاز شیل هم صرفه اقتصادی پیدا کرده و            

 اند.   وارد مدار تولید شده

از طرفی قیمت تجدیدپذیرها هنوز قابل رقابت با گاز نیست و                 

اند   ها، نتوانسته   شده توسط دولت    های اختصاص داده    رغم یارانه   علی

 سهم چندانی در بازار انرژی از ان خود کنند. 

های تجدیدپذیر از دو منظر ایجاد عدالت              پرداختن به انرژی   

اجتماعی در دسترسی به انرژی و امنیت انرژی در کشور ما مهم               

های بادی و      های خوبی در زمینه انرژی         است. ایران پتانسیل   

ها بستر را برای عدالت اجتماعی        خورشیدی دارد که استفاده از آن     

کند. افزون بر آن، ایجاد شغل و بهبود وضعیت اقتصادی             هموار می 

تواند در    های تجدیدپذیر می     در سایه ترویج استفاده از انرژی        

 زدایی از مناط. محروم کشور راهگشا باشد.   محرومیت

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
   تدا سدال       112عرضه جهانی نفت خام ساالنه %

رشد خواهد داشت،که با افزایش شدیدد         2191

تولید در قاره آمریکا و خاورمیانده و کداهدش             

تولید در آسیا و آفریقا همراه است. با این حال،           

عرضه مواد غیرنفتی به ویژه مدواد بدر پدایده               

های زیستی ، نیاز به پاالیش را کاهدش           سوخت

دهد و ما شاهد کاهش رشد تقاضای ساالنده           می

 2191% تا سال  111تا    2191% در سال     912از  

 خواهیم بود.

           بیشترین کاهش تقاضا در بخش حمل و ندقدل

جاده ای و برق است و بیشترین کاهش در این          

شود. درضمن، در      بخش نیز به دیزل مربوط می     

 912چهار تا پنج سال آینده، ظرفیت پاالیدش          

میلدیدون    4درصد در سال افزایش می یابد و تقریباً        

شود کده     بشکه در روز به ظرفیت پاالیش اضافه می  

 بیشتر آن در آسیا و خاورمیانه است.

 

 1131پیش بینی می شود تقاضای جهانی نفت تا اوایل دهه            

 به اوج خود برسد و پس از آن رو به کاهش بگذارد

  تدا     2191تا     2191رود رشد تقاضای نفت از سال         انتظار می

درصد در سال کاهش یابد که نشدان دهدندده کداهدش                  111

+ در سال در طول سه دهه  9چشمگیر در مقایسه با میانگین %     

 گذشته است. 

     هدا، اوج اولدیده           بیندی  در بلند مدت، در مقایسه با سایر پیش

کنیم. ایدن      بینی می پیش 2191تقاضای نفت را در اوایل دهه   

ونقل  گیر تقاضای حمل    امر در درجه اول به دلیل افزایش چشم       

 ای به دلیل افزایش نفوذ خودروهای برقی است.  جاده

 

MARPOL           موجب افزایش موقت تقاضای گازوئیل در سیال

شود، اما گازوئیل به تدریج جای خود را در بازار بیه   می 1111

VLSFO  وLNG سپارد. می 

   المللی دریداندوردی         مقررات سازمان بینMARPOL    دربداره

های بانکر جهانی، منجر به کاهش تقداضدای           گوگرد در سوخت  

HSFO   و    2121میلیون بشکده در روز در سدال              217به

 .شود می MGOو  VLSFOجایگزینی آن با 

 سارا حبیبی

دستی در  انداز صنعت پایین چشم

 از دیدگاه مکنزی 1134سال

2191دستی از دیدگاه منابع مختلف در سال  : بررسی تقاضای نفت در صنایع پایین9شکل   

MARPOL  : کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریایی کشتی 

VLSFO  :سوخت نفت بسیار کم سولفور 

HSFO :سوخت نفت با محتوای سولفور باال 

MGO  :سوخت گازوییل مورد استفاده در دریا 



 

 

 

       کند   چشم انداز مرجع مکنزی، فرض می

های بانکر کم گوگرد در        مخلوط سوخت 

و VLSFO، در ابتدا بین        2121سال   

MGO         به صورت مساوی تقسیم شده

است، اما پس از آن به تدریج سهم              

VLSFO           زیاد شده و بر سهم تقاضای

MGO  کند و با گذشت زمان         غلبه می

ها، به دنبال افزایش تولید            پاالیشگاه

VLSFO .خواهند بود 

   نصب    2121رود تا سال          انتظار می

کشتی انجام    9111اسکرابر حداقل روی    

بیشتری در  HSFOشود    شود که باعث می  

 حوضچه بانکر نگه داشته بشود.

     2121بعد از سال،LNG    شروع به گرفتن

 کند. می VLSFOو  MGOسهم بازار از 

   اجرایMARPOL     های اجرایی و     هنوز قطعی نیست، اما بحث

شود کمی از برنامه فاصله       ونقل موجب می    های حمل   ممنوعیت

به بعد کمتر     2121% و سال    1،  2121داشته باشند. )در سال     

 %(1از 

 

آمریکای شمالی و آسیا روند ثابتی دارند درحالیکه اروپا با           

 کاهش روبرو است

        برداری از    سال آینده، بهره    2تا    1ظرفیت مازاد  پاالیشی در

دهد و    های پاالیشی را کاهش می        هاب

تر خواهد    ها را پیچیده     وضعیت حاشیه 

 کرد.  

         شروع به کار چندین پاالیشگاه بزرگ در

خاورمیانه و آفریقا بر روی بازار تولید           

آسیا و اروپا تاثیر خواهد گذاشت.              

که پیچیدگی بازار، به نفع ساحل        درحالی

خلیج آمریکا و مزایای منابع آن خواهد         

 بود.

          راه اندازی پاالیشگاه نیجریه با ظرفیت

 2129هزار بشکه در روز در سال           111

درصد کاهش    41برداری اروپا را تا        بهره

دهد، و احتماال توزیع ظرفیت اتفاق خواهد افتاد ولی در               می

 شود. های مکنزی لحاظ نمی بینی پیش

         با رشد تقاضای محصول مواجه          2121آسیا پس از سال

خواهد شد و نیاز به افزایش ظرفیت خواهد داشت. فرض                

هزار بشکه در روز در        911شود یک پاالیشگاه با ظرفیت         می

و اضافه خواهد     2191و دیگری در سال       2122هند در سال    

هزار بشکه در     911شد و دو جدا کننده میعانات با ظرفیت           

 در چین احداث خواهد شد. 2124و  2121روز در سال های 

2191: تقاضای سوخت بانکر تا سال 2شکل   

2191: واحدهای پاالیشگاهی در سال 9شکل   



  

 

 

سال   4میلیون بشکه در روز در مدت         1.8ظرفیت تا بیش از     

هایی در آسیا و خاور میانه  افزایش          اندازی پروژه   آینده با راه  

 خواهد داشت 

          درصد ساالنه، از     912ظرفیت جهانی تقطیر با رشدی معادل

درحال افزایش است و سرعت این           2127تا    2191سال  

درصد کاهش خواهد   117تا    2191تا    2127افزایش از سال     

 یافت.

      در آسیا، باالترین رشد تاکنون در          2191رشد ظرفیت سال

به 2121طول دهه های اخیر بوده و با افزایش بیشتر در سال             

 گذارد. صورت نامتناسب بر روی مصرف آسیا اثر می

              پروژه های جدید در اروپا ، آفریقا ، خاورمیانه و ایاالت متحده

بر واحدهای پاالیشی اروپا و آسیا در پنج سال آینده اثر                  

 خواهد گذاشت.

      رود هند دو پاالیشگاه با ظرفیت         در طوالنی مدت انتظار می

احداث کند که بر      2121هزار بشکه در روز بعد از سال           911

 اساس آن به خودکفایی برسد.  

       رود چین دو پاالیشگاه      به منظور تامین تقاضای نفتا، انتظار می

هطار   911با ظرفیت       2121جداکننده میعانات تا بعد از سال       

 بشکه در روز احداث کند.

    فرض نشده است. این عدم       2129هیچ افزایشی در اروپا بعد از

افزایش به این دلیل است که با کاهش مصرف توزیع متناسب            

 در اروپا رخ خواهد داد.  

 

2191های پاالیشی تا پایان سال  : تغییر در ظرفیت7شکل   



 

 

 

MARPOL         موجب اختالف محصوالت سبک و سنگین خواهد

باز   1108به سطحی مشابه با        1111، اما بازار تا سال         شد

 خواهد گشت و رشد خواهد کرد

             با   2121تفاوت قیمت محصوالت سبک و سنگین در سال

به دلیل جایگزینی بخشی از               MARPOLسازی      پیاده

،   VLSFOسولفور کم و      MGOها در بخش تقاضا با        سوخت

 افزایش خواهد داشت.

          مقادیر اضافه جهانی در سوخت باقیمانده، سبب کاهش قیمت

شود که    سوخت باقیمانده و رسیدن به سطوح جایگزینی می         

باعث افزایش اختالف قیمت محصوالت سبک و سنگین در            

 دالر در هر بشکه می شود. 94مناطقی تا حدود 

     2194اختالف قیمت محصوالت به سطح           2122تا سال-

ها اسکرابر سولفور و       افت خواهد کرد، چنانچه کشتی       2191

سوخت باقیمانده را به تدریج نصب کنند، اختالف قیمت               

  محصوالت سبک و سنگین دوباره افزایش خواهد یافت.

2191: تفاوت در قیمت محصوالت سبک و سنگین تا سال 1شکل   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

های پاک که امدروزه       مواد معدنی در ظهور بسیاری از فناوری انرژی       

هدای بدادی و         به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته از توربین        

های برقی نقش بسیار مهدمدی         های خورشیدی گرفته تا ماشین      پنل

هدا و هدمدیدن طدور               آوری   دارد. اما اطمینان از اینکه این فدن         

توانند منابع معدنی مورد ندیداز      های کلیدی دیگر نیز، می  تکنولوژی

برای حمایت از تسریع انتقال انرژی در سرتاسر جهان را بده کدار                

 گیرند یک چالش مهم و قابل توجه در سطح جهانی است.

ها موجب عملکرد بهتر در شدارژ و           لیتیوم، کبالت و نیکل در باتری     

همین طور سبب افزایش چگالی انرژی بیشتر نیز می شوند. مس به   

های الکتریکی، برای افدزایدش         دلیل توانایی بی نظیر آن در جریان      

های انرژی امری بسیار ضدروری اسدت و              مصرف برق در سیستم   

برخی عناصر نادر مانند نئومیم آهنربای قدرتمندی را ایدجداد مدی             

های برقی بسیار حدیداتدی          های بادی و ماشین     کند که برای توربین   

 است.

در بسیاری از کشورها بداعدث         91گیر کوید     از آنجا که بیماری همه    

هدای   ها و خطرات ناشی از زنجیره تعطیلی معادن شده است، ریسک    

های پاک، از جمله مواد معدنی بیشتر مورد توجه قدرار             تامین انرژی 

 گرفته است.

% تولیدات جهانی را شدامدل         92های معدنی کشور پرو، که        فعالیت

 91می شود، به دلیل اقدامات این کشور درخصوص بیماری کوید            

% از تولید جدهداندی        41متوقف شده است. تعطیلی آفریقای جنوبی        

پالتین را مختل کرد. پالتین جز مدواد اصدلدی در بسدیداری از                  

های کنترل اندتدشدار گدازهدای             های انرژی پاک و دستگاه      فناوری

باشد. البته این کشور بعدا به معادن اجازه داد کده بدا      ای می  گلخانه

های بسدیداری از مدواد            % فعالیت کنند. اگرچه قیمت      11ظرفیت  

معدنی مهم کاهش پیدا کرده و تقاضای جهانی نیز کاهش یدافدتده       

کند کده چدرا         است، اما تحوالت اخیر دالیل بسیاری را روشن می        

 تواند منابع ایمن را تامین کند. جهان نمی

 

های پا  سبب افزایش تقاضای       افزایش توسعه فناوری انرژی   

 بسیار زیاد مواد معدنی شده است 

هدای     های پاک به طور کلی نسبت به تکدندولدوژی            آوری انرژی   فن 

مبتنی بر سوخت فسیلی، نیاز به مواد معدنی بیشتری دارندد .یدک        

ماشین برقی پنج برابر بیشتر از یک ماشین معمولی مواد مدعددندی              

کند و یک نیروگاه بادی به هشت برابر بیشتر از مدواد               استفاده می 

معدنی نسبت به یک نیروگاه گازسوز با همان ظرفیت، ندیداز دارد.              

های فسیلی، دستیابی بده       حتی در فن آوری های مبتنی بر سوخت       

تر به استفاده گسترده از مدواد          راندمان باالتر و انتشار آالینده پایین     

هدای     معدنی متکی است. به عنوان مرال کارآمدتدریدن ندیدروگداه              

سنگ دارای نیکل بسیار بیشتری نسبت به انواع دیگر دارد تدا              ذغال

 دمای احتراق را باالتر ببرد.  

های پاک، تقاضا برای مواد معدندی   آوری انرژی  همزمان با توسعه فن   

به طور قابل توجهی رشد خواهد کرد. برای برخی مدواد مدعددندی                 

انتقال انرژی در حال حاضر نیروی اصلی محرک رشد تقاضا اسدت.      

سازی شبکه بده سدرعدت         ونقل برقی و ذخیره حمل 2191از سال   

% 91کننده لیتیوم شده اند و در مجموع          تبدیل به بزرگترین مصرف   

دهند. به همین ترتیدب، سدهدم ایدن               تقاضای امروز را تشکیل می    

% در مشابه افزایدش   21% به حدود 1ها در تقاضای کبالت از   فناوری

 یافته است.

این رشد سریع، فشارهایی را برای عرضه ایجاد کرده است. هدمدان               

طور که مشهود است افزایش پنج برابری قیمدت کدبدالدت بدیدن                  

اگر چه عرضه توانسته تقاضا را    2191و اویل سال  2192های  ل  سا

های اخیر هشداری بدرای        ها در سال   پاسخ دهد، اما نوسانات قیمت    

هدای     آوری اندرژی    ها برای تامین مواد معدنی فن      ها و دولت   شرکت

 پاک بوده است.

 سیدحسن طباطبایی

تامین مواد معدنی برای توسعه 

 های پا  انرژی



 

 

 

هیای     های ژئوپلیتیکی از بین نمی رود زیرا اتومبییل       نگرانی

 های معمولی می شوند برقی جایگزین اتومبیل

ژئوپلیتیک انرژی با نفت و گاز عجین شدده اسدت. در مدقدابدل                     

های خورشیدی، بادی و سایر انرژی های پاک غدالدبدا از                 آوری  فن

های ژئوپلدیدتدیدکدی         چنین ریسک هایی مصون هستند. اما ریسک       

ها مواد معدنی است که بدرای   مرتبط با تولید بسیاری از این فناوری      

 انتقال انرژی ضروری است.

تولید بسیاری از مواد معدنی برای انتقدال        

ای برخوردار اسدت.       انرژی از اهمیت ویژه   

برای لیتیوم، کبالت و عناصر نادر دیدگدر          

سه تولیدکننده برتر بیش از سه چدهدارم         

کنند. در بعضی    تولید جهانی را کنترل می    

موارد یک کشور مسئولیت تقریبا نیمی از       

تولید در سراسر جهان را بر عهدده دارد.          

غلظت عملیات پاالیش نیز بسدیدار زیداد          

 41تدا       11است چین به تنهایی حدود    

درصد از پاالیش جهانی لیتیوم و کبدالدت         

را به خود اختصاص داده اسدت. چدیدن             

همچنین در کل زنجیره ارزش عدنداصدر          

نادر موفقیت ارزشمندی را به دست آورده  

درصدد     11تدا      11است. این مسئولیت     

عملیات پردازش عناصر نادر استخراج شده را به فلزات و آهنربداهدا             

 کند.   تبدیل می

هدای     های خورشیدی، توربین    هایی که پنل    این نگرانی برای شرکت   

کنند،   ها را با استفاده از مواد معدنی وارداتی تولید می           بادی و باتری  

های تامین آنها به سرعت تحت تداثدیدر             کند. زیرا زنجیره     ایجاد می 

های تجاری یا حتی بی ثباتی سیداسدی          تغییرات نظارتی، محدودیت  

گیرد. به عنوان مرال جدمدهدوری            )در تعدادی از کشورها( قرار می       

را بده عدندوان مداده              2191دموکراتیک کنگو کبالت را در سال       

استراتژیک طبقه بندی کرد. اندونزی صادرات سنگ نیدکدل را از               

سال جاری ممنوع کرد و تالش چین برای محدود کردن صدادرات             

پیامدهای قابل توجهی در بازار داشدتده      2191عناصر نادر در سال  

 است.

های استخراج فعلی در برخی موارد ناکارآمدد، ندا             براین، شیوه   عالوه

% از    21ایمن، آالینده و در معرض اعتراضات اجتماعی است. حدود   

به معدنچیان متکی است کده در شدرایدط              تولید کبالت در کنگو   

 کنند. خطرناک، مواد معدنی را با ابزارهای ابتدایی استخراج می

فراوری عناصر نادر شامل مقادیری مواد شیمیایی مضر نیز بدوده و             

حجم باالیی از پسماندهای جامد و فاضالب نیز تولید می کند کده              

  همیشه به طور مناسب با آنها برخورد نمدی شدود. ایدن چدالدش                

های رو بده       مضاعفی برای منابع پایدار مواد معدنی در میان نگرانی    

 محیطی است.  رشد اجتماعی و زیست

 

های   تواند بازار را در سال      ها می   گذاری  تاخیر یا حذف سرمایه   

 آتی محدود کند

ها به دلیل بدروز بدحدران       طی چند هفته گذشته بسیاری از شرکت    

های   گذاری  مدت و قیمت پایین، بودجه خود را برای سرمایه          طوالنی

هدای     اندد. داده      ریزی شده به تعوی. انداخته و یا کاهش داده          برنامه

ها در حدال کدندد          اولیه حاکی از آن است که مصوبات جدید پروژه        

% در مقایسه با  91های اکتشاف ساالنه، احتماال       شدن است و بودجه   

مدت برای    یابد که این امر پیامدهای طوالنی       کاهش می   2191سال  

هدا بده طدور           عرضه را در پی خواهد داشت. این کاهش هدزیدنده            

نامتناسب روی معادن جدید یا تازه واردان تاثیر گذاشته و دامدنده              

خریداران را برای متنوع کردن منابع تامدیدن یدا بدومدی سدازی                   

 کند. های عرضه محدود می زنجیره

: محل استفاده مواد معدنی9شکل   



  

 

 

گذاری با توجه به        تاثیر کاهش سرمایه   

مواد معدنی متفاوت است. اما برخی به          

ویژه مس و نیکل به زودی، هنگام بهبود         

تقاضا، احساس فشار خواهند کرد. عرضه       

و تقاضای مس و نیکل قبل از بیماری به          

خوبی به تعادل رسیده بود و انتظاراتی نیز    

وجود داشت که عدم توازن عرضه ممکن        

 است در سال آینده به وجود بیاید.

فشارهای کوتاه مدت با انقباض تقاضای        

تضعیف شده    91ناشی از بحران کوید       

است. اما این دو ماده معدنی می توانند با          

بیرون آمدن جهان از بحران تقاضا به سرعت رشد کنند و تالش ها              

ها   را برای تسریع در انتقال انرژی افزایش دهند؛ به ویژه اگر دولت             

های تجدیدپذیر و باتری را قلب محرک اقتصادی خود قرار               انرژی

دهند، با توجه به اینکه بسیاری از معادن مس و نیکل که امروز                می

در حال کار هستند نزدیک به مرحله اوج تولید خود هستند، برای             

تامین افزایش تقاضا برای مس و نیکل و همچنین سایر مواد معدنی        

گذاری   که به عنوان مواد فرعی تولید می شوند، نیاز به سرمایه               

 کند. بیشتر در معادن جدید بیش از پیش نمود پیدا می

تمرکز مجدد بر روی منابع معدنی برای انتقال سریع انرژی           

 ضروری است

های پاک سریع شده است، هزینه        آوری انرژی   از آنجاکه توسعه فن   

نو و با       آوری  ها در حال خواهد بود و از فن            های تمام شده آن      

مند خواهند شد. با این حال اگر در زمان              مقیاس اقتصادی بهره  

 ماند.   ها باال باقی می انجام نشود هزینه  گذاری رشد تقاضا سرمایه

توانند برای ارتقا امنیت منابع معدنی           ها می   ها و شرکت     دولت

 اقدامات بسیاری انجام دهند.

این موضوعات باید مورد توجه قرار گیرند. بحران عرضه نفت                 

ای را برای همه بازیگران صنعت انرژی نشان             پیامدهای گسترده 

دهد. گرچه کمبود یا افزایش قیمت مواد معدنی مورد نیاز برای              می

ها تنها بر عرضه وسایل نقلیه جدید تأثیر می گذارد ، نه          تولید باتری 

کارکرد هر وسیله نقلیه الکتریکی که در جاده تردد دارد. با این                

حال ، این خطر وجود دارد که نوسانات قیمت برای مواد معدنی               

بتواند توسعه فناوری پاک را  در بسیاری از مناط. به تأخیر                   

بیندازد. امکانی که جهان با توجه به ضرورت کاهش تولید گازهای            

 ای ، قادر به تهیه آن نیست. گلخانه

 

 ارتقاء امنیت منابع معدنی  

 انداز عرضه مواد معدنی مهم،        ای تقاضا و چشم      دوره    ارزیابی

های تضمین امنیت تأمین، انجام        رسانی استراتژی   برای اطالع 

توانند با شناسایی طبیعت      ها همچنین می    شود. این استراتژی  

های مرسوم امنیت      فرد منابع معدنی، و چارچوب        منحصربه

ها نیاز به رویکردهای مضاعفی      انرژی نشان دهند این استراتژی 

برای محدود کردن تأثیر اختالل در عرضه )مانند قراردادهای          

 های استراتژیک( دارند. مدت و مشارکت بلند

   گذاری به موقع در معادن جدید ، به ویژه            اطمینان از سرمایه

های جاری آنها برای تأمین         هایی که سطح هزینه      برای آن 

بینی شده، کافی نیست. این امر به            تقاضای بلندمدت پیش   

های سیاسی قوی در مورد سرعت انتقال انرژی و               سیگنال

 های کلیدی نیاز دارد. آوری توسعه فن

            کشورهای واردکننده باید عمر مفید محصوالت و ترکیبات را

با بازیافت یا بازیابی مواد معدنی با ارزش تقویت کنند. این کار            

های بادی و      های خورشیدی، توربین     باید قبل از اینکه پنل      

ها به پایان عمر خود نزدیک شوند و حجم ضایعات به                باتری

های   صورت تصاعدی رشد کنند، اتفاق بیفتد. تقویت تالش          

تحقی. و توسعه و به کارگیری نتایج در مقیاس وسیع در                

بازیافت، جایگزینی و راندمان مواد، مزایای قابل توجهی برای           

 زیست و امنیت تامین انرژی به همراه خواهد داشت. محیط

          کنند باید اطمینان      کشورهایی که مواد معدنی تولید می

حاصل کنند که منابع آنها به شکلی مسئوالنه و سازگار با                

توانند   های معدن می    زیست توسعه یافته است. شرکت       محیط

بخشی از راه حل مبارزه با تغییرات آب وهوایی با ایجاد اهداف            

 ای باشند. دقی. انتشار گازهای گلخانه

: سهم کشورها از مصرف مواد معدنی2شکل   



 

 

 

با توجه به اهمیت حیاتی مواد معدنی برای ایجاد آینده انرژی                 

در حال تکمیل تجزیه و تحلیل خود در مورد امنیت            IEAپایدار ،   

منابع معدنی برای تکمیل تعهدات مرسوم خود برای پوشش نفت،            

گاز و برق است. در مرحله بعدی ، پیوندهای پیچیده بین انرژی و               

مواد معدنی با تفصیل در چشم انداز جهانی انرژی مورد بررسی قرار         

می گیرد. بخش انرژی به سرعت در حال تغییر است که با انتقال               

گذاران   شود ، سیاست    ها بیشتر نیز می      های دولت   انرژی به برنامه  

باید برای مکالمات جدید درباره منابع انرژی و امنیت انرژی آماده             

 باشند.

 

 چالش های کلیدی مواد معدنی

( همچنان ادامه دارد ، زیرا تنها چند پروژه در خارج از این کشورها ٪41برای تولید و چین برای پاالیش )هر دو حدود  DRCاتکای زیاد به  کبالت

 در دست اجرا است.

 تواند حجم زیادی از عرضه را در معرض خطر قرار دهد. تر شدن شرایط اجتماعی و محیطی برای تولید می تنگ

 کبالت به عنوان محصول جانبی این مواد معدنی تولید می شود. ٪11عرضه جدید منوط به تحوالت در بازارهای نیکل و مس است زیرا حدود 

های شیمیایی با سطح نیکل باال   های جدید با رشد مورد انتظار تقاضا روبرو نیستند )بخشی از آن به دلیل تغییر به سمت باتری گذاری سرمایه نیکل

 باشد.( می

 های باالست. پروژه های مربوط به معادن دارای سواب. تاخیری و هزینه

 کند. ممنوعیت صادرات سنگ معدن توسط اندونزی ، بزرگترین تولید کننده ، در چشم انداز تأمین امنیت جهانی شک وتردید ایجاد می

 تعویض آن به دلیل عملکرد عالی در کاربردهای الکتریکی دشوار است. مس

ها است. معادن آمریکای جنوبی و استرالیا در  از تولید جهانی( در معرض اختالالت اجتماعی و افزایش هزینه ٪71تولید در شیلی و پرو )

 معرض زیاد آب و هوا و فشار آب قرار دارند.

 معادن در حال بهره برداری به دلیل کاهش کیفیت سنگ معدن و فرسودگی ذخایر در حال رسیدن به اوج خود هستند.

 تسلط چین بر زنجیره ارزش از معدن گرفته تا فرآوری و تولید آهن ربا عناصر کمیاب

 اثرمنفی بر محیط زیست در اثر فرایند عملیات

تفاوت چشم انداز تقاضا برای عناصر تکی، ریسک افزایش سن برای موادی که تقاضای زیادی دارند )به عنوان مرال نئودیمیم( و رکود برای 

 موادی که تقاضای کم دارند )به عنوان مرال سریم( ایجاد می کند.



  

 

 

های عملیاتی ای و هزینه های سرمایه هزینه  

ای های سرمایه هزینه   های عملیاتی هزینه   

 هدف:  دارایی خریداری شده با عمر بیش از یک سال

 زمان پرداخت: یکباره

زمان محاسبه: طول عمر بیش از سه تا ده سال در حالی که دارایی دچار 

بندی: اموال یا تجهیزات دسته   

 برخورد مالیاتی: کسر مالیات از دارایی در حال استهالک

وکار اندازی کسب های جاری راه هدف:  هزینه  

 زمان پرداخت: ماهانه یا ساالنه

 زمان محاسبه: در ماه یا سال جاری

بندی: هزینه عملیاتی دسته   

 برخورد مالیاتی: کسر به عنوان مالیات  سال جاری

 

 ارزیابی اقتصادی

 ورودی فنی

 ذخایر قابل برداشت 

 پروفایل تولید 

 های توسعه گزینه 

شود. می ذخایر قابل برداشت: مقداری از نفت یا گاز که قابل استحصال است. این عدد در نفت به میلیون بشکه و در گاز به میلیارد فوت مکعب اعالم  

 پروفایل تولید: نرخ تولید روزانه، که برای نفت به بشکه در روز و برای گاز به میلیون فوت مکعب در روز  اعالم می شود

شوند. های توسعه: نوع تحهیزات)درون چاهی و سطحی( که برای تولید به کار گرفته می گزینه  

های فاز عملیاتی های عملیاتی:  شامل هزینه هزینه  

های ترک: هزینه انتقال تجهیزات در پایان عمر میدان هزینه  

شود. بندی: هزینه کل به واحد زمان که معموال سال درنظر گرفته می بودجه  

 هزینه اولیه

 ای هزینه سرمایه 

 هزینه عملیاتی 

 هزینه ترک 

 بندی بودجه 

 فرضیات

 قیمت نفت و گاز 

 ها مقیاس هزینه 

 تورم 

 قیمت ارز 

 نتایج اقتصادی

 NPV 

 IRR 

 PIR 

 

 آنالیز حساسیت

 ذخایر قابل برداشت 

 ای هزینه سرمایه 

 قیمت نفت و گاز 

افروز ترجمه و تنظیم: افسانه آتش  



 

 

 

 در شماره بعد خواهید خواند:

 

 ها ها و چالش میدان پارس جنوبی، ظرفیت 

  شدت انرژی 

 کاربردهای انرژی خورشیدی 

 بررسی وضعیت انرژی افغانستان 

 و مطالب دیگر 

 



  

 

 

 در تماس باشید OEC1450@gmail.com توانید با ایمیل  برای ارتباط با دفتر ماهنامه می

 ، کمیسیون نظارت91آدرس: خیابان میرداماد، خیابان نفت شمالی، پالک 

شما جوانان عزیز موتور پیشران حرکت کشور هستیید         ” 

و باید خود را از لحاظ روحی، معنوی، اخالقی، صمیمیی،           

های مدیریتی و تشکیالتی آماده کنید و         علمی و توانایی  

مدیریت کشور را به دست بگیرید. آینده کشور متعلیق           

توانند کشور را بیه قلیه            به جوانان است. جوانان می     

برسانند و باید آمادگی خود را در عمل و همچنیین بیا              

 “ثبات قدم نشان دهند.

 مقام معظم رهبری مد ظله العالی

 


