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 هزار  راه نرفته ...

ما جوانانی هستیم که به دعوت مجمع تشخیص مصلحت         

نظام برای آغاز راه چشم اندازی دیگر گرد هم آمده ایمم        

قدم نهادن در راه ساختن آینده بهتر نه برای خود بلمهمه             

برای سرزمین عزیزمان، افتخار ماست  سنمجمت تمممام             

راههای نرفته حرفه ما خواهد شد تا به استراتژی مطلوب          

 دست پیدا کنیم 

در این جمع در گام اول به دنبال رسیدن به پمارادایمممی        

مشترک از فضای امروز انرژی ایران و جهان هستیمم تما             

بتوانیم با گفتمانی مشترک از آینده ایران سخن بگوییمم           

این فضا زمینه مناسبی برای افزایت اطالعات، آگاهمی و          

های صمورت      فهری  دانت را فراهم کرده است  نتیجه هم       

گرفته به صورت دوماهنامه ای منتشر خواهد شد تا همم          

گزارشی از کارکرد کارگروه نفت و انرژی بماشمد و همم               

 مستندی از مطالعات به روز حوزه انرژی تهیه شود  

 

   

    : آتممت    اعضای کارگروه سانممه  اف

افروز، ترانه جان فدا ،مجتبی حسینی      

پمور، عملمی         نسب، جواد سملمیمممان      

شهابیان، حمیدرضا عفیفمی،  پمویما          

زاده، حسین عمران، فرهاد      محمد علی 

فالحی، سمانه کمیلی، آزاده یماوری        

 نژاد،  

سممانممه     آرایی  طراحی و صفحه   : اف

 افروز آتت

 برای آیندگان
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خارجی در مدیریت بلندمدت مخازن و    (  را کنار نهاد  این چیزی               

 .نیست جز تغییر پارادایم و البته که تغییر پارادایم آسان نیست

 :های مغفول نفت ایران سه دسته هستند پتانسیل

           مخازن کشف یا ارزیابی نشده )منابع متعارف و حتی غیرمتعارف

 مثل شیل(

  مخزن نفتی در     011شده و توسعه نیافته )بیت از         مخازن کشف

 اند( ایران توسعه نیافته

          تیمور که    مخازن و میادین کمترتوسعه یافته )مثاًل میدان آب

هزار بشهه در روز به ارقام          41پروپوزال افزایت تولید آن از        

هزار بشهه در روز وجود دارد؛ همین       541تا    041چندبرابری از   

طور میادین غرب کارون که به سادگی امهان تولید یک میلیون           

 بشهه در روز را دارند (

تجربه صنعت نفت آمریها که از منابع شیل روزانه بیت از هفت                 

کند،   میلیون بشهه نفت و هفتاد میلیارد فوت مهعب گاز تولید می             

توان چه میزان تولید      دهد در یک رژیم قراردادی خوب می        نشان می 

اضافی بدون نیاز به منابع صندوق توسعه ملی و     آن هم از مخازن                

اند    ساله حاصل شده    ای ده   غیرمتعارف ایجاد کرد  این ارقام طی بازه       

یعنی طی یک دهه معادل دو برابر ظرفیت تولید نفت ایران و بیت از        

فاز پارس جنوبی!( از       01سه برابر ظرفیت تولید گاز ایران )معادل          

میادین و مخازنی بسیار دشوارتر از ایران به ظرفیت تولید آمریها               

اضافه شده؛ آن هم بدون دخالت دولت، با محوریت بخت خصوصی و          

و  «تولید صیانتی »ای مثل     پایه  بدون آنهه کلمات غیرعلمی و بی       

امثال آن سد راه توسعه شوند  البته که شاید فعاًل نظام قراردادی                

توان متوجه شد که در        آمریها را نتوان در ایران پیاده کرد، اما می          

میلیونی مخازن ایران رقمی بسیاری        دنیای امروز نفت تولید هشت     

 .پاافتاده است پیت

بهترین راه برای تشخیص توان تولید مخازن ایران، قرار دادن آنها در            

میلیونی   براساس یک محاسبه سرانگشتی، امهان تولید حداقل هشت        

 از مخازن ایران وجود دارد 

های   این واقعیت باتوجه به حجم ذخایر نفت ایران و لحاظ  ُنرم                 

های آتی )که     جهانی بدیهی است؛ اما معمواًل تایید اولیه آن به بررسی         

شود  اصوالً هر کاری در        چند دهه است  صورت نگرفته!( احاله می         

های دقیق نافی آن نخواهد        عالم نیازمند بررسی است؛ ولی بررسی       

بود که در یک بررسی اولیه و حساب سرانگشتی متوجه شویم چه               

حجم عظیمی پتانسیل مغفول در میادین نفتی ایران وجود دارد و              

چندده سال عقبیم  سوال: چرا در چارچوب پارادایم حاکم بر نفت              

 شود؟ میلیونی معموالً انهار می ایران، تولید هشت

ظاهرًا پاسخ را باید در همان پارادایم جست  در پارادایم حاکم، عدم              

های تراز اول دنیا در مدیریت مخازن و عدم بهارگیری             حضور شرکت 

ای دارند     های جذاب امتیازی و مشارکت در تولید اهمیت ویژه           مدل

افزایت تولید حداقل      »از سوی دیگر پذیرش وجود یک پتانسیل         

ای نخواهد داشت جز اینهه باید به سراغ           ، هیچ نتیجه  «چهارمیلیونی

های ناکارامد )شامل     های جذاب رفت و چند دهه تهرار روش           مدل

های   گیری از توان شرکت     انحصار شرکت ملی نفت ایران، عدم بهره       

تولید هشت میلیونی، از رویا تا 

 واقعیت

 رامین فروزنده
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به کشور آمده و اشتغالی پایدار به وجود خواهد آمد کمه الزممه آن                 

گمذاران     اصالح نظام قراردادی و ارائه کلیه میادین ایران به سرممایمه           

اجمازه داده نشمد        IPCخارجی است  به یاد داریم که طی دوران           

بسیاری از میادین تولیدی کشور در معرض بررسی قرار گیرد که اگر            

اسمت    »تمیمممور      آب«ها    دیدیم که ایران آبستن ده      اینگونه بود، می  

است و عمجمیمب        »تیمور  آب«خروجی پارادایم حاکم بر نفت ایران       

 میلیونی انهار شود  نیست در چنین پارادایمی امهان تولید هشت

ها )نه انحصار شرکت ملی نمفمت           معرض ارزیابی و رقابت همه شرکت     

ایران( و تحت رژیم قراردادی است که بهترین پیشنهاد را به همممراه               

آورد؛ یعنی امتیازی و مشارکت در تولید )و نه رژیم خدماتمی(  طمی         

گاه چنین شرایطی وجود نداشته و در نمتمیمجمه              چند دهه اخیر هیچ   

 تولید ایران در محدوده چهار میلیون بشهه در روز در جا زده است  

شاءاهلل در شرایط پساتحریمم(،      میلیونی نفت )ان     با تولید حداقل هشت   

 گذاری  پذیری اقتصاد ایران مرتفع شده، حجم عظیمی سرمایه تحریم
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در این صورت با نگرشی جامع و با ارزیابی مزایا و معایب              

 گردد   ای انتخاب می    هر فناوری، روش بهینه و کم هزینه       

محورهای اثرگذار در کاهت اکسیدهای نیتروژن مشخص        

شدند و کاربرد هر فناوری در مراحل مختلف احتراق               

های توسعه دهندگان فناوری، جهت       مشخص گردید  تالش  

بهبود آنها برای کاهت مصرف سوخت و هزینه به همراه             

 باال بردن راندمان مشخص شد 

های حرارتی ایران     آالیندگی اکسیدهای نیتروژن در نیروگاه   

ارائه گردید و وضعیت فعلی به صورت کمی مشخص شد            

ریزی در زمینه     که می تواند راهگشای مناسبی برای برنامه      

های قابل عملیاتی شدن جهت کاهت این            تدوین برنامه 

آالینده است  فاصله وضعیت کنونی با استانداردهای              

جهانی، مبین میزان تالش الزم و توجه جهت کاهت این            

 آالینده است  

های کشور جهت کاهت       سناریوهای مناسب برای نیروگاه    

های تخمین    اکسیدهای نیتروژن ارائه شد  همچنین راه        

های منتخب بررسی      ها و اثرات عملهردی روش         هزینه

های فنی که به        گردیدند  در ابتدا نحوه استخراج داده        

های مناسب کاهت     شناخت سیستم جهت پیشنهاد روش     

رسد، تبیین گردید  سپس           اکسیدهای نیتروژن می     

ها   ها معرفی شدند و در نهایت نیروگاه راههارهای فنی روش 

 NOxبرای اقدامات جهت انتخاب سناریوی مطلوب کاهت      

 اولویت بندی شدند  

 

همای   های ایران است  سیستم     آلودگی هوا یهی از ابر چالت     

%، در افمزایمت       04ها سهم مهمی، حدود       احتراقی نیروگاه 

آالیندگی هوا دارند  کاهت میمزان آالیمنمدگمی هموا در                

هما در     ها تا حد استاندارد، یهی از مهمترین فعالیت         نیروگاه

 جهت سالمت و ایمنی جامعه است 

های هوا، اکسیدهای نیتروژن، باعث تولیمد         در میان آالینده  

های اسیدی، ازن و ترکیبات      های ثانویه اعم از؛ باران      آالینده

شوند و اثرات جانبمی ممتمعمددی بمر               رادیهالی آمینی می  

سالمت، تغییر آب و هوا، استهالک و     دارد  این آالیمنمده                 

ها شمده و       ها و قسمت های عمقی ریه       باعث تحریک چشم  

موجب بروز خستگی مفرط و افزایت موارد بمیممماری از              

 شوند  جمله کاهت میزان مقاومت سیستم تنفسی می

های مختلف کاهمت اکسمیمدهمای           در این سمینار،فناوری  

نیتروژن معرفی شدند تا مسیر درست برای کماهمت ایمن             

 آالینده انتخاب گردد 

کاهش اکسیدهای نیتروژن در  

 نیروگاه های ایران

 سمانه کمیلی
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در مواجهه با پتانسیل عرضه مازاد ، کشورهمای           2121در اوایل سال    

 2121اوپک پالس توافق کردند که کاهت تولید را در فصل ابتدایی      

هزاربشمهمه    411این به معنی   میلیون بشهه در روز برسانند   2.0به  

بینی مما آن اسمت کمه             در روز کاهت از تولید کنونی است   پیت  

رغم این کاهت، رشد عرضه در کشورهای غیر اوپمک در سمال                 علی

میلیون بشهه در روز برسد ، موجودی جهانی نمفمت             2.0، به     2121

جمبمران    2121از این کاهت را در فصل اول mb / d 1.0می تواند   

ثابت  mb / d 010.36نماید  در ماه نوامبر ، ذخایر جهانی نفت در    

کاهت نسبت به سال قبل را نشان ممی  mb / d  0.2خواهد ماند که    

 دهد 

کاهت شدید حاشیه های پاالیت در ماه نوامبر در هممه بمازارهما ،                 

نشان دهنده عملهرد متعادل ظریفی بین نفت خام جهانمی و بمازار               

محصوالت بود  اعتصابات کارگری در ماه نوامبر در چنمدیمن کشمور               

عامل تغییر روند نزولی نسبت به پیت بینی ما برای فصمل چمهمارم                

بوده و اکنون انتظار می رود تا سال بعد ایمن اعمداد ثمابمت            2108

، پمس از یمک کماهمت               2121شود در سال      بینی می   بمانند  پیت  

mb / d 1.2 این رشد به  2108در سال  ،mb / d 0  برسد 
 

 mbبمه     mb 32.4در ماه اکتبر با جذب          OECDسهام تجاری   

تر از میانگین پنج سال بوده است و    پایینmb 2.8رسید که     2815

روز محاسبه شده است که فقط یک روز زیر ممیمانمگمیمن       61.6برای  

باشد  داده های اولیه ماه نوامبر حاکی از این بود که کل ذخایر در            می

کاهت می یابد ،  ذخیره شناور کوتاه ممدت     mb 23.4کلیه مناطق   

رسمیمد       mb  62 کاهت یافت و به mb 2.0 نفت خام در ماه نوامبر 

های ایرانی استفاده شده برای ذخیره سازی شمنماور      VLCCتعداد  

 کاهت یافته است  26یک  نیز به 

  
دالر    65پس از جلسات اوپک + باالتر از   ICE Brentمعامالت آتی  

بر بشهه افزایت یافت  به نظر می رسد که بازارهای فیزیهی با عقمب               

ماندگی تند برای هر دو دریای شمالی و دبی تنگ تر شمده انمد و                   

اختالفات زیادی برای بسیاری از نفت های خام ، به ویژه نفت همای               

یافته است  به جز نفتا که به دلیمل تمقماضمای               شیرین ، افزایت    

پتروشیمی افزایت یافته ، شهاف محصوالت کاهت یافته اسمت       

به رکورد  IMOهمچنان تحت فشار آیین نامه       HSFOشهاف  

 پایینترین مقدار رسیدند 

 *شهاف: تفاوت قیمت میان نفت خام و محصوالت نفتی

 درباره گزارش

گزارش  آژانس بین المللی انرژی در مورد بازار نفمت یمهمی از بما                    

بیمنمی هما و          ارزشترین و به روز ترین منابع مجموعه داده ها، پیت         

تحلیلهای موجود در مورد بازار جهانی نفت است که شامل آمار ریز و            

مستند عرضه، در خواست، موجودی و قیمت نفت و از سوی دیمگمر               

فعالیتهای مربوط به پاالیت و حتی تجارات نفت در میان کشورهمای           

 عضو آژانس و برخی کشورهای غیر عضو میشود 
 

 بینی تقاضای نفت  پیش

سال به سال در سه فصمل        kb/d 099 تقاضای جهانی نفت تا حد    

افزایت داشته است این مقدار بیشترین رشد سالیمانمه    2108ابتدایی  

در یک سال بوده است  تقریبا سه چهارم از این رشد  ممربموط بمه                    

 kb/d 531کشور چین بوده است  تقاضای نفت  در هند تما حمد                 

،  برای چهارمین OECDباالرفته است اما نقل و انتقاالت کشورهای     

افت نموده اسمت            kb/d 51تا حد  2108فصل متوالی در سال     

، رشد تقاضای جهانی نفت بدون تمغمیمیمر     2121و    2108برای سال   

 5.1و      mb/d 5باقی مانده است و پیت بینی می شود به میزان           

mb/d   برسد 
1-The year-over-year growth rate calculates the 

percentage change during the past twelve months. 

 IEAاز دید  0202تقاضای نفت در 

 آزاده یاوری نژاد افسانه آتت افروز
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 mb / dرخ خواهد داد  در ماه سپتامبر ،آمریهما            2120اوایل سال   

نفت خام وارد کرد که بیشترین حجم آن از کمانمادا بمود و بما            6.4

، به عنوان یک وارد کننده خالص باقی ممانمد    mb / d 3.0صادرات    

مسائل کیفی و رقابت بیشتر بازار نشان می دهد که ایاالت متحده به             

عنوان وارد کننده عمده نفت خام باقی خواهد ماند  حضور آمریها در              

عرصه بازارهای بین المللی ، نیاز به پشتوانه در برابر اختالل را با نگمه   

داشتن سهام اضطراری تأکید می کند ، موردی کمه در اطمالعمیمه                 

که هفته گذشمتمه در        IEAصادره در پایان نشست دو ساله وزیران        

 پاریس برگزار شد، نیز تأیید شد 

  iea.org منبع:

برای چند ماه گذشته در این گزارش ، ما پیشنهاد کمردیمم کمه در                  

بازار نفت شاهد مازاد عرضه بیت از تقاضا باشد  در    2121اوایل سال   

دسامبر ، کشورهای شرکت کننده در توافقنامه اوپک پمالس            6تاریخ  

در روز ،      mb  0.0در روز به mb0.2 با افزایت کاهت های خود از  

گامی در جهت رفع این عدم تعادل برداشتند  عربستان سعودی بمار              

هزار بشهه در روز  بمرای            511دیگر با داوطلب شدن برای کاهت       

 0میلیون بشهه در روز ، در تماریمخ        2.0دستیابی به کل کاهت به      

ژانویه بار دیگر آمادگی خود را برای تحمل بار بیمشمتمر نشمان داد                   

کاهت داوطلبانه سعودی ها قباًل تا حدی جایگزین شده است ، امما              

اثربخشی کلی توافق اوپک پالس به تمایل همه طرفین این کشور به            

رعایت کامل بستگی دارد ، از جمله مواردی که تاکنون پیروی از آن         

 0.4سختگیرانه تر بوده است  این توافق اصالح شده از سقف تولیمد               

میلیون بشهه در روز از تولید میعانات توسط تولید کنندگمان غمیمر               

میلیون بشهه در روز      9/1اوپک مستثنی است  به ویژه روسیه اکنون         

 از میزان عرضه را دارد که می تواند به طور قانونی افزایت یابد 

اگر همه کشورها از سهم تولید جدید خود پیروی کنند و عربسمتمان              

هزار بشهه در روز خود را انجام  511سعودی مابقی کاهت داوطلبانه     

خمواهمد    mb/d1.4دهد ، افت حجم تولید نسبت به امروز در حدود         

بود  در این گزارش پیت بینی خود را برای رشد تولید غیر اوپک در         

برای در  mb / d 2.0به  mb / d 2.3سال آینده کاهت داده ایم از  

نظر گرفتن بازده پایین تر از شرکت کنندگان در معامله اوپک پمالس    

و چشم انداز رشد ضعیف تر برای برزیل ، غنا و ایاالت متحده  با ایمن        

ممازاد   mb / d 1.0وجود ، با تغییر چشم انداز تقاضای ما ، هنوز هم  

 وجود دارد  2121در بازار در فصل اول 

در این میان ، بازار هماهنگی هایی خود را انجام داده و تاکنمون              

واکنت نسبت به توافق جدید نفت به سردی گراییده اسمت :              

دالر /    63قیمت نفت خام برنت در آستانه جلسات اوپک پالس       

 65بشهه در روز بوده است و در زمان انتشار این گزارش قیمت             

  .دالر بر بشهه است

در یک یادداشت تاریخی ، در ماه سپتامبر ، ایاالت متحده برای مدت             

هزار بشهه در روز    98کوتاهی به یک صادرکننده خالص نفت با رقم         

تبدیل شد  این نقطه عطف بزرگی در مسیر تبدیل شمدن بمه یمک                  

 صادرکننده خالص پایدار است ،
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پندارند، گروهی معادن ظاهری را از مشترکات و             )عموم مردم(می 

نمایند و عده ای نیز قائل به           معادن باطنی را از انفال قلمداد می        

باشند؛ که در میان دیدگاه انفال و              تابعیت منابع از زمین می       

 مشترکات دانستن معادن از شهرت بیشتری برخوردار است  

دو اصل پیاپی قانون اساسی نیز در        پیرو اختالف آراء در میان فقها،        

داده است  در   ارائه  خصوص موضوعی واحد )معادن( احهام مختلفی        

به صورت مالهیت    بخت دولتی شامل معادن بزرگ         «    55اصل  

معادن از انفال و    »  54و در اصل     «دولت است عمومی و در اختیار     

 «باشد ثروت های عمومی و در اختیار حهومت اسالمی می

اختالف موجود ناشی از رویهرد متفاوت فقها و حقوقدانان در                  

باشد که برخی     خصوص تقسیم بندی اموال به اعتبار مالک آن می          

ای   مالهیت عمومی را شامل انفال، مشترکات و مباحات دانسته و عده          

دانند  اثر تفهیک     انفال و مالهیت عمومی را متفاوت از یهدیگر می          

میان مالهیت عمومی و مالهیت دولتی ) انفال( در نقت مالک،                  

 گردد  قابلیت انتقال و نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصله متجلی می

لذا به نظر می رسد با توجه به تعدد نظرات در باب مالهیت معادن و                

انعهاس آن در نظام حقوقی ایران، می توان این ادعا را مطرح نمود               

که مبنای مالهیت منابع نفتی در ایران تعدیل پذیر است، بنابر این با             

توجه به شهرت هر دو نظر در میان فقهای متقدم و متاخر و                      

تفسیرپذیر بودن مبنای مالهیت در نظام حقوقی ایران، انتخاب هر             

یک از این دو مبنا، در گرو پاسخ به این پرست است که کدام یک از                

مبانی مالهیت منابع نفتی منافع ملی را به نحو مطلوب تری تامین               

 نماید  می

برای نیل به این مقصود ابتدا باید هر یک از دو مفهوم انفال و                     

مشترکات به طور صحیح شناسایی و آثار و تبعات پذیرش هر یک به             

تفصیل تبیین گردد  سپس با توجه به تعریف ارائه شده از منافع ملی             

و مصادیق شناسایی شده آن، وضعیت بهینه مالهیت بر منابع نفتی             

 تشریح گردد   

هر نوع سیاستگذاری کالن در راستای اعمال حق حاکمیت در                

صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالهیت خواهد داشت  فهم              

تواند نخستین    درست از حقوق مالهیت و استخراج نظام مربوطه می         

 های کالن در صنعت نفت باشد    گذاری گام سیاست

رو، در کشوری همچون ایران با دارا بودن ذخایر نفتی قابل                 از این 

توجه، اهمیت حقوق مالهیت منابع نفتی به حدی است که حتی می            

توان تاریخ معاصر ایران را نیز متاثر از تغییر و تحوالت حقوق                    

مالهیت در این صنعت دانست  این نگرش به حقوق مالهیت، در                

اش، مسئله مالهیت     گیری  صنعت نفت ایران که از ابتدای تاریخ شهل       

بر مسایل مهمی چون نحوه     تواند    های آن بوده است می      محور چالت 

مدیریت بر منابع، هزینه کرد درآمدهای حاصله و انتخاب مدل                

 قراردادی تاثیر مستقیم داشته باشد 

ترین تجلی حاکمیت همواره       لذا نحوه اعمال مالهیت به عنوان مهم       

های میزبان بوده است که عموما در نظام قانونی هر                دغدغه دولت 

یابد   در نظام حقوقی ایران مالهیت بر منابع طبیعی و         کشور نمود می 

نفت و گاز به صورت خاص متاثر از نوع نگاه اسالمی به این منابع                  

شود و    باشد که غالبا در منابع فقهی ذیل عنوان معادن بحث می              می

ای معادن را     نظر عمده وجود دارد: عده       5در خصوص مالهیت  آن       

دانند، برخی دیگر این منابع را مطلقا از مشترکات            مطلقا از انفال می   

تعدیل پذیری مبنای مالکیت بر منابع 

 نفتی ایران 

 حسنا زاغری
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یون نامیده می شوند به صورت بالقوه          –لیتیم    –که اصطالحا پسا    

توانایی ایجاد بهبود قابل توجهی را در وضعیت باتری های امروزی              

دارند اما هر یک از آن ها با مشهالتی مواجه هستند که امهان تجاری       

سازی در مقیاس وسیع را از آن ها گرفته است و تالت برای رفع این              

مشهالت به طور جدی در مراکز تحقیقاتی مختلف دنیا در حال                 

 پیگیری است 

یون به دلیل خواصی مثل چگالی انرژی و              –باتری های لیتیوم     

چگالی توان باال، عمر مناسب، محدوده دمای کاری قابل قبول، نیاز             

کم به تعمیر و نگهداری، ولتاژ باال، نرخ تخلیه خود به خودی اندک و              

دیگر ویژگی ههای مثبت خود توانسته اند در دامنه وسیعی از                  

کاربردها مورد استفاده قرار گیرند  بهبود تدریجی عملهرد و کاهت            

قابل توجه قیمت این نوع بااتری ها از زمان تجاری سازی آن ها                  

تاکنون سبب گسترش روز افزون کاربردهای این نوع باتری ها ( از               

وسایل الهترونیهی قابل حمل نظیر موبایل و تبلت گرفته تا                    

خودروهای الهتریهی) شده است  با این حال سرعت باالی رشد               

فناوری در حوزه های مختلف و وابستگی بسیاری از این فناوری ها              

به باتری (به عنوان اصلی ترین منبع تامین انرژی) باعث شده تا نیاز              

به باتری هایی ارزان تر، بادوام تر، قدرتمند تر و با کارایی بهتر روز به               

روز بیشتر احساس شود  پیت بینی می شود فناوری های موجود              

امروزی (حتی در صورت بهبود عملهرد و انواع بهینه سازی ها                 

) جوابگوی نیازهای فعلی و آینده در زمینه ذخیره سازی انرژی نبوده    

و باید نسل های جدیدی از ذخیره سازهای انرژی توسعه داده شوند              

به طور مثال چگالی انرژی باتری های امروزی در حال نزدیک شدن             

به حد تئوریهال خود است و از همین رو بهبود بیشتر این ویژگی در              

این نوع باتری ها به سختی ممهن است  فناوری های جدید که                 

 های لیتیومی یونی باتری

 علی شهابیان
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نفتی که محصوالت مهم و ارزشمند جانبی تولید گاز طبیعی هستند،          

 هم شد 

 

میلیون 0.8،  2109بنا به گزارش بریتیت پترولیوم، قطر در سال             

بشهه در روز نفت و سایر سوخت های مایع تولید کرده که از این                  

میلیون بشهه در روز نفت خام بود  اگرچه قطر عضو                0.5میزان  

سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( است ، اما این کشور               

عضو است     02دومین تولید کننده کوچک نفت خام در بین گروه            

گاز طبیعی اکثر تقاضای انرژی داخلی قطر را برآورده می کند ،                 

بنابراین این کشور قادر است بیشتر تولید سوخت های مایع خود را              

صادر کند  با توجه به جمعیت اندک این کشور ، نیازهای انرژی قطر              

 تقریباً به طور کامل توسط منابع داخلی تأمین می شود 

تولید هلیوم تجارت سوداور دیگر قطر است  بنا به تخمین ها، میزان             

هلیوم موجود در پارس جنوبی معادل سی سال مصرف کل دنیا                

درصد است  1.15است  گرچه غلظت هلیوم در گاز این مخزن تنها            

اما به دلیل عظمت این مخزن، میزان هلیوم ان بسیار زیاد است  قطر             

درصد نیاز ساالنه دنیا را       24اکنون با جداسازی هلیوم توانسته است       

 تامین نماید   

در بخت انرژی های تجدید پذیر، اطلس های تهیه شده نشان می               

دهند ظرفیت این کشور برای استفاده از انرزی های بادی و                    

خورشیدی بسیار باالست اما تا کنون تنها یک نیروگاه هفتصد مگا              

واتی خورشیدی در سیاست های قطر دیده شده است که به زودی              

 به بهره برداری می رسد   

( در جهان است  LNGقطر بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی مایع )        

، نفت خام و فرآورده های نفتی این کشور بمخمت        LNGو صادرات   

 قابل توجهی از درآمد دولت را تأمین می کند 

قطر نیز مانند بسیاری از همسایگان خود در اقتصاد خود به بمخمت               

( ، درآممد       QNBانرژی متهی است  براساس اعالم بانک ملی قطر ) 

درصد از کمل درآممدهمای           61قطر از بخت هیدروکربن این کشور       

دولت این کشور را به خود اختصاص داده است ، اداره اطالعات انرژی        

 39( تخمین می زند که قطر از صادرات خالص نمفمت      EIAآمریها ) 

 میلیارد دالر درآمد در سال کسب کرده است 

قطر چهارمین تولید کننده گاز طبیعی خشک جهان )بعد از ایماالت              

بما بمزرگمتمریمن           2116متحده ، روسیه و ایران( است و از سمال              

 30( در جهان بوده اسمت  و             LNGصادرکننده گاز طبیعی مایع )     

درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است   قمطمر در صمدر                    

( قمرار دارد و ایمن کشمور دارای                GTLکشورهای تولید کننده )    

در جهان است  رشد تولید گاز طبمیمعمی      GTLبزرگترین تأسیسات   

، باعث افزایت تولید سوخت های مایمع        2111قطر ، به ویژه از سال       

مانند میعانات، مایعات حاصل از فراورش گاز طبیعی و سایر مایمعمات        

 وضعیت انرژی قطر

 افسانه آتت افروز
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OECD،2-  کشورهایOECD  کشورهای -3اقیانوسیهOECD 

 کشورهای آفریقا و خاورمیانه GDPپایین ترین -5اروپا 

سیاستهای متمرکز بخت انرژی برکاهت آالینده ها:                    3

استانداردهای اجرایی در انتشار گاز دی اکسید کربن برای               

وسایل  حمل و نقل جاده ای /الزامات افزایت بهره وری در                 

انتشار گاز در بخت هوایی و جاده ای/ جایگزینی زغال سنگ با             

گاز طبیعی و تجدیدپذیرها/ جایگزینی سوخت در بخت ریلی/           

 -محدودیت در استفاده از نفت خصوصا در بخت حمل و نقل              

مثال: استانداردهای محهم وقابل اعتنا برای هماهنگی در               

 Corporate Average  -استفاده اقتصادی ازسوخت      

Fuel Economy (CAFÉ)  
پیشرفتهای عمده در تهنولوژی تولید انرژی های تجدیدپذیر             5

و انرژی بادی دارای ظرفیت کم/       (pv)}در بخت فتوولتائیک    -

بهبود بهره وری موتورهای احتراق داخلی به عنوان                     

 – (ICEs)رانشگرجابجایی مسافران و وسایل نقلیه تجاری         

Internal Combustion Engines /   انقالب سریع

درتهنولوژی حرکت کننده های الهتریهی/ استفاده از گاز               

در حمل و نقل دریایی برای باالبردن          (LNG)طبیعی مایع   

بهره وری سوخت و انتشار پاک تر/ نوآوری عمده درصنعت               

 هوایی/ افزایت پرشی دربهره وری موتورهای هواپیما

تقاضای انرژی و باالرفتن بهره وری در صنعت نفت: شهوفایی               4

و استفاده به    (tight oil & Shale)نفت تایت یا شیل          

ایده های نوآورانه    /(IT)سرعت ازتهنولوژی پیشرفته اطالعات      

در پردازش اطالعات و تفسیر آنها از طریق هوش مصنوعی)             

AI) /Artificial Inteligence/     ظهور انقالب چهارم

 )انقالب تهنولوژیک(

افزایت تقاضا برای انرژی)پیت بینی رشد تقاضای انرژی در               6

از رشد تقاضای انرژی در       41کشورهای چین و هند به تنهایی %      

میلیون بشهه معادل نفت      non-OECD ) - 286مناطق  

میلیون بشهه معادل نفت     357-(2018)(mboe/d)درروز  

 04% در سال / افزایت تقریبی       0متوسط رشد  -( 2151در روز) 

 / افت OECDمیلیون بشهه در روز در کشورهای غیر عضو 

میلیاردنفر   8میلیارد نفر تا      6/0پیت بینی رشد جمعیت از        0

کمترین -، بیشترین رشد آفریقا و خاورمیانه       2151تا سال   

نسبتا   -میلیونOECD  (09    )رشد کشورهای کشورهای    

 2151تا    2109سال( در     04-64ثابت ماندن جمعیت کار)   

افزایت نرخ رشد شهری شدن       -%65% تا   64وافت رشد از    

 %65% تا 46از 

% پیت برنده به    3/3به طور متوسط     GDPافزایت رشد     2

در میان    GDPوسیله کشورهای درحال توسعه/رشد         

% ، رشد    9/0% و در بلند مدت ساالنه،          0/0مدت، ساالنه    

GDP   درکشورهایOECD/       در میان مدت، ساالنه

-Non% ، درکشورهای    2/5% و در بلند مدت ساالنه،        4/5

OECD/          تغییر مرکزثقل رشد اقتصادی به سمت شرق با

 -در کشورهای آسیایی     GDPادامه روند رشد باالی         

تریلیون   230تا    2109تریلیون دالر در      5/000افزایت از   

جهانی،  GDP% از   51چین و هند      -2151دالر در سال    

رتبه بندی    -جهانی GDP% از   OECD  ،32کشورهای  

GDP          :کشورهای آمریهایی  -0به ترتیب از باال به پایین

تحوالت جهانی انرژی در گزارش 

 0209اوپک 

 آزاده یاورنژاد



شماره اول  -————————————نفت و انرژی      

89آئر و دی                                                                                                 02                                                               0541کارگروه نفت و انرژی چشم انداز  0212121202  

-nonپیت بینی تقاضای افزاینده ازجانب کشمورهمای          -2151سال

OECD  ،(mb/d 6/6+) -    طرح ریزی برای رشد متوسط سالیمانمه

، باقی مانمدن نسمبمی در         non-OECDتقاضای نفت درکشورهای    

-  2125تا  2109در طول سالهای  mb/d (1/2-1)دامنه محدود   

 -، به صورت تمدریمجمی          OECDطرح ریزی رشد تقاضای نفت در       

تغییر از رشد کم در سالهای اولیه در میان مدت تا کاهت تقاضا بعمد       

 ها non-OECD، رشد نسبی انحرافی در ناحیه  2121از سال 

، با سخت گیری کمتر نسبمت       IMOپیت بینی تاثیرات الزامات       00

به آنچه قبل پیت بینی شده: محدود کردن میزان سولفور )تما               

/ 2121ژانمویمه        0% برمبنای وزنی(، قابل اجرا از           4/1بیشینه  

تصمیمی درهم گسیخته و نفاق افهن هم برای بخت کشتیرانی          

و هم برای سیستم پاالیشگاهی جهانی و عمرضمه ممحمصموالت               

پاالیت شده مرتبط، عرضه مایعات، نفت تصفیه شمده و نمیمز               

توسعه در صنعت کشتیرانی، منجربه تعدیالت بسیارکم نسمبمت          

به طرح ریزی های پیشین مرتبط به انعطاف کافی در سیسمتمم            

های پاالیشگاهی جهانی برای انطباق با تغییرات اعمالی مخلوط         

 IMOسوخت بخت دریایی/ مهم بودن اثرتغییرات در الزامات          

قیمتهای نفت سوخت با میزان سمولمفمور بماال                -0درموارد زیر:  

{high Sulphur fuel oil(HSFO)} 2-    نشممرنممفممت گمماز

 قیمتهای نفت خام با میزان سولفور باال - HSFO3)گازوئیل(/  

تما    mb/d 6/110افزایت تقاضای نفت در بلند مدت تا سقف           02

پمیمت    - mb/d 12و پیت بینی افزایت تا حدود         2151سال

 mb/d 7/98 (2018)از   mb/d 12بینی افزایت تا حدود     

تقاضای نفت در بلند ممدت از       - mb/d 6/110 (2040)تا  

افزایت  - OECDلحاظ منطقه ای : کاهت تقاضا در کشورهای          

عوامل موثر بمر افمزایمت       / non-OECDتقاضا در کشورهای   

رشمد طمبمقمه        -non-OECD: 1تقاضای نفت در کشورهای      

پتانسیل رشمد بماالی         -3نرخ رشد باالی جمعیت       -2متوسط  

 اقتصادی 

، با سریع ترین رشد تقاضای   non-OECDهند به عنوان کشور   03

 نفت و بزرگترین متقاضی:  پیت بینی افزایت تقاضای  

 OECDمیلیون بشهه در روز درکشورهای  3تقاضا درحدود 

نفت باالترین سهم درسبد انرژی جهانی درطول فاصله زمانی تما         0

/ نفت: اولین رتبه تقاضای انرژی درجهان در سمال              2151سال

% از کل انرژی جهانی بعد اززغال سنگ 30/ نفت، بیت از   2151

%( از کمل        29که می رسد بمه )     2109%( درسال   20) باسهم    

درسمال   6/65 (mboe/d)/نفت:    2151انرژی جهانی تا سال   

/ گماز     2151در سمال       90 (mboe/d)/ می رسد به 2109

/از  2151طبیعی: دومین رتبه تقاضای انرژی در جهان در سال            

% از    24می رسد بمه     2109% از کل انرژی جهانی در سال         23

/ افزایت تقاضای انمرژی گماز        2151کل انرژی جهانی در سال  

 -چین وهند و نیز کشورهای عضو اوپک -درکشورهای آسیایی

، عمالرغمم     CO2زغال سنگ به عنوان بزرگترین  منشا انتشار           9

اما باالترین منشا انتمشمارات       -/   2131کاهت تقاضا بعد از سال      

CO2 – 40 %          از کل انتشارات مرتبط با انمرژی جمهمانمی

/ 2151در سال    (bt)میلیارد تن  8/05-مربوط به زغال سنگ  

%  از کل انتشارات مرتمبمط    39، افزایت تا 2151تا نزدیک سال  

از  bt 4بیشمتمر از            -با انرژی جهانی مربوط به زغال سنگ        

/ نتیجه: پیت بینی کماهمت     2109میزان مشاهده شده در سال  

 روند رشد تقاضای زغال سنگ در طول  این دوره زمانی

دیگر انرژی های تجدیدپذیر بیشترین ممنمشما رشمد انمرژی،                  8

رشد تقاضای تقریبمی      -بیشترین افزایت تقاضا برای گاز طبیعی     

 -mboe/d 7انرژی هسته ای و بیومس تا حدود تقمریمبمی             

تقاضا برای نیروی هیدرولیهی )نیروی محرکه مولد بمرق(: در                

تقاضای انرژی های خورشیدی، بادی، و        -mboe/d 3حدود  

نیروی ژئوترمال سریعترین منابع رشد انرژی )ممتموسمط رشمد              

%(/ تقاضای انرژی های خورشیدی، بادی، و نیروی ژئوترمال      8/6

سریعترین منابع رشد انرژی/ افزایت تقاضای دیمگمر ممنمابمع                

 2109، در فاصله سالهای   mboe/d 18تجدیدپذیرتا نزدیک  

 2151تا 

  mb/dپیت بینی تقاضای جهانی نفت در میان مدت تا حد              01

بمعمد از       mb/d 6/1افمزایمت        -2125تا سمال     8/104

، در میان ممدت  mb/d  1/ رشد متوسط در حدود       2109سال

 تا   mb/d 9/0تا  2108، در سال  mb/d 1/1کاهت از -
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میلمیمارد واحمد تما          5/2  -2151تا  2109میلیارد واحد در سالهای  

 non-OECD (953/ بیشترین افزایت در کشورهمای        2151

ها به عنوان اتوموبیمل     EVsمیلیون واحد(، پیت بینی حضور بیشتر      

% ازکل اتوموبیل  04 -میلیون واحد(   314های جابجاکننده مسافران) 

 -2151های حمل مسافر تا سال 

افزایت رشد عرضه کشورهای غیر اوپک در میان مدت خصوصا             06

از جانب نفت تایت آمریها/ علت: بازگشت افزایت  معتدالنه در              

سرمایه گذاری های باالدستی و نیز ظهورتقاضای سالمم/ طمرح             

ریزی برای رشد عرضه کلی مایعات  به وسیله کشورهای غمیمر              

تا حد  2125تا  2109در فاصله سالهای  mb/d 9/9اوپک تا   

2/02  mb/d-          رونق گردش عرضه در جاهای دیمگمر، سمهمم

معنادار برزیل، نروژ وکانادا عالوه بر پیت بینی  بشهه هایمی از              

پیت بینی ادامه گسترش نفمت تمایمت            -کشورتازه وارد گویان    

% از رشد عرضه بمه       61اختصاص بیت از      -آمریها با قدرت زیاد     

وسیله کشورهای غیراوپک در میان مدت/ معتدالنه تمر بمودن              

چشم انداز عرضه در بلند مدت به وسیله کشورهای غیر اوپمک/           

عرضه جهانی نفت تایت آمریها/ توسعه عرضه با شیب تمنمد تما           

mb/d 7/6 عرضه آهسته بعد از شیمب تمنمد،       -درمیان مدت

 mb/d 4/17نشان دهنده افزایت معتدالته پیک عرضه در         

تخمین باقی ممانمدن    -/تولید پتانسیل در جاهای دیگر 2128در  

عرضه کلی مایعات آمریمهما:        -عرضه با حجم های معتدل نسبی     

 mb/dپیت بینی پیک عرضه مایعات آممریمهماتما سمقمف                 

پیت بینی عرضمه بمه      (s2020)  -2121درمیانه دهه 8/22

در  mb/d 6/72وسیله کشورهای غیرعضو اوپمک تما حمد             

تما سمال      mb/d  4/66کاهت تدریجی تما حمد           –  2126

، پیت بینی رشد ممعمنماداردو    2121فراتر از میانه دهه  -2151

کشورغیرعضواوپک)قزاقستان، برزیل( پیت بینی کاهت تولمیمد          

مایعات در بلند مدت به وسیله دیگر تولیدکنندگان غیمر عضمو             

 اوپک

 mb/dنفت و بزرگترین متقاضی:  پیت بینی افزایت تقاضای نفت:  

پمیمت بمیمنمی         : OECDکشورهای /(2040-2018) 4/21 

برای چندسال آیمنمده قمبمل از          mb/d 48افزایت تا حدود ثابت    

/ تراز جهانی: پیت بینمی    2151تا سال  mb/d 38کاهت تا حدود   

 mb/dتا حدود  2109، در سال mb/d 1/4آهستگی رشد از حد  

 تا پایان دهه آتی 5/0

صنعت پتروشیمی عامل عمده درافزایت تقاضای نفت: بیشترین           05

 / +mb/d 1/4رشد تقاضای افزایشی در بخت پتروشیمی          

حمل و نقل جاده ای: باالترین بخت تقاضا بر مبمنمای حمجمم                 

عالرغم افزایت کلی نزدیک  / (gal/lbm – m3/kg)مطلق   

افزایت  -% 2پیت بینی افت سهم کلی تا حد         - mb/d 3به      

گذرگاههای -ریل-تقاضا در دیگر بخت ها: رشد دربخت دریایی        

گسترش تقماضمای    -عبور محلی/ بخت هوایی)سریع ترین رشد(        

پیت بینی تقاضمای نمفمت         -% در سال   4/0نفت تا حد متوسط     

دربخت حمل ونقل جاده ای به میزان ثابت در دوره سمالمهمای              

تقاضای نفت در بخت حمل و نقل جاده ای،    -2151تا    2131

جدا شدن بخت حمل و نقل  - 2151% از کل تقاضا تا سال     53

جاده ای ازتقاضای نفت، سرویس های حمل و نقمل و تمعمداد                

اصالحات بازدهی به     -0وسایل نقلیه جاده ای به علت موارد زیر:        

سیاستهای سختگمیمرانمه در           -2علت پیشرفتهای تهنولوژیهی  

افزایت نفوذ وسایل نقلیه سوختی جمایمگمزیمن       -3بخت انرژی 

، گاز طبیمعمی و تما حمدودی           (Evs}وسایل نقلیه الهتریهی) 

 هیدروژن

% از کل تقاضما   53تقاضای نفت در بخت حمل و نقل جاده ای،           04

} )شامل وسایل نقلیه الهتریهی باطمری)    Evs/   2151تا سال  

BEVs)      و ماشینهای هیبریدیplug-in Hybrids)     تما}

% از ناوگمان   03سهمی معادل  -2151میلیون واحد تا  321حد  

 جهانی/ تخمین رشد کل ناوگان حمل و نقل به بیت از یک  
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ظرفیت تقطیر: طرح ریزی افزایت ظرفیت تقطیر مواد خام تما               21

/ بیشتر افزایت ظرفیت در    2151تا سال  mb/d 5/16سقف  

اقیانوسیه/ خاورمیانه / آفریقا/        -کشورهای در حال توسعه: آسیا       

پاالیشگاهها: افزایت پاالیشگاههای مورد نیاز تما        -آمریهای التین 

مستلزم اختصاص و توزیع هزینه ها وصرف تمالش           2151سال  

های زیاد و البته نشان دهنده انجام پروژه ها با سرعت پاییمن و     

البته سرمایه گذاری بعد از میان مدت / ظرفیت ثانمویمه: طمرح         

ریزی برای افزایت ظرفیت ثانویه نشان دهنده نیاز بمه افمزودن         

واحمدهمای   mb/d 18از واحدهای تبدیل،  mb/d 8/8تعداد  

واحدهای اکتان در طول این مدت تا         mb/d 5سولفورزدایی،  

: پیت بینی جامه عمل به خود پوشاندن بسیاری از    2151سال  

، در اممتمداد رشمد         2131این طرحها و واحدها تا قبل از سال         

 تقاضا و اجرای سختگیرانه در ارتباط با مشخصات محصول 

تریلیون دالرسرمایه گذاری موردنیاز در بلند ممدت          6/01جمعا    20

برای نگه داشتن ملزومات طرح ریزی شده برای عرضه نمفمت::              

سرمایه گذاری های موردنیاز در بخت باالدستی، بمرای نمگمه              

تریلیون دالر   0/9داشتن تولید مطابق چشم اندازهای تخمینی:        

/ سمرممایمه گمذاری             2151-2108$( در طول مدت   2108) 

تریملمیمون دالر /          0موردنیازدیده شده در بخت میان دستی:        

تخمین سرمایه گذاری در بخت پایین دستی در حدود یا کمی           

 تریلیون دالر 5/0باالتر از 

بعد از پایین آمدن صادرات در میان مدت، پیت بمیمنمی رشمد                  22

پیت رونده و محمرک:   -صادرات جهانی نفت خام در بلند مدت        

اقیانوسیه/ صادرات نفت خمام در          –صادرات خاورمیانه به آسیا     

 mb/dمیان مدت: نسبتا ثابت بودن تجارت و صادرات تا میزان 

از نقطه نظر صادرات منطقه ای: بیشترین تغییرممربموط        /  38

پیت بینی باال رونمده از سمال            -به: صادرات از کانادا و آمریها        

   mb/d 5و باالرفتن تا میزانی زیر mb/d 3تا حدود  2109

% افزایت در سه سال اول مدت زمان پمیمت    01ظرفیت تقطیر:     00

 mb/d 8/1بینی/ تخمین افزایت متوسط سالیانه در حدود          

/ تخمین افت تمدریمجمی نمرخ          2120-2108در طول سالهای  

 -mb/d 4/0تا حد      2120افزایت ظرفیت درسالهای بعد از      

اقیانوسیه و خماورممیمانمه          –بیشترین افزایت ظرفیت در آسیا      

(mb/d 7/5)   محرک   –% افزایت ظرفیت جهانی  01بیت از

افزایت ظرفیت، رشد دائمی تقاضای نفت/ تالش برای افمزایمت            

 –رشد صادرات محصوالت پاالیشگاهی عمدتا در خاورممیمانمه            

افزایت قابل توجه در آفریقا و دریک پروژه بزرگ در نمیمجمریمه          

 )دلیل داشتن بیشترین سهم( 

تالش برای افزایت رشد صادرات محصوالت پاالیشگاهی عمدتما           09

افزایت قابل توجه در آفریقا و دریمک پمروژه               –در خاورمیانه   

 بزرگ در نیجریه )دلیل داشتن بیشترین سهم( 

نهاتی در مورد چشم اندازمیان مدت قابل توجه در ظمرفمیمت                 08

پاالیشی مازاد/ پتانسیل افزایت ظرفیت خوراک خام در ممیمان         

متناسمب بما ممیمزان          mb/d 4مدت در میزان مازاد تقریبی      

وقفه در ایمن        -2125تقاضای محصوالت پاالیت شده تا سال       

و گسمتمرش        2108میزان ظرفیت به طور محدود تما سمال            

نمایشگر میزان ممازاد در        2121تدریجی به سمت جلو تا سال       

تخمین بیشتریمن    -حال افزایت ظرفیت تقطیر در سطح جهانی      

میزان مازاد ظرفیت مربوط به خاورمیانه، آمریها، کانادا و  اروپا و       

چین و درنتیجه رقابت بیشتر در پایین دستی از بمعمد سمال                 

و یافتن پتانسیل های پاالیشی / پیت بینی بالم  شمدن       2121

در میان مدت ناشی از     mb/d  1/2محدودیتهای پاالیشی تا    

تقاضای کمتر در چندین ناحیه و نیز افزایت واحدهای پاالیشی          

جدید با رقابت باال/ پیت بینی بیشتر این امهمان پمذیمری هما          

)ظرفیت پاالیت( برای کانادا، آمریها و اروپا و اممهمان پمذیمری         

 محدود برای بقیه نواحی 
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 درباره اوپک

کشمور     04در بغداد عراق تاسیس شمد و شماممل              0861در سال   

الجمزایمر،آنمگموال،اکموادور،گمیمنمه اسمتموایمی،گمابمن،ایمران،عمراق،                  

کویت،لیبی،نیجریه، قطر،عربستان سعودی،جمهوری کنمگمو)ازژوئمن         

امارات متحده عربی، ونزوئال اسمت  ممقمر              -به اپک پیوست(     2109

 اصلی این سازمان در وین اتریت است 

 OECDدرباره 

سازمان همهاری و توسعه اقتصادی متعهد به اصول دمموکمراسمی و              

اقتصاد آزاد . عمده ترین سازمان تصمیم گیرنده اقتصادی  است کمه              

تاسیس شمده و     0859مقر آن در پاریس است  این سازمان در سال    

کشورهای عضو آن استرالیا، اتریت، بلژیک، کانادا، شیلی، جممهموری    

چک، دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، ممجمارسمتمان،          

ایسلند، ایرلند، اسراییل، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لیتوانی، لمتمونمی،         

لوکزامبورگ، مهزیک، هلند، نیوزیلند، نروژ، لمهمسمتمان، پمرتمقمال،               

جمهوری اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، سوئد، سوییس، ترکیه، انگلیمس،         

 ایاالت متحده آمریها هستند   

 

صادرات نفت خام در بلند مدت: تغییرات اساسی در           -2124درسال  

در  mb/d 5/4چشم انداز با افزایت تدریجی صادرات  تا سمقمف             

mb/d 42تا رسیدن به میزان تقریبی  2124-2151طول سالهای   

تا سمال     mb/d 3افت جریان صادرات از کانادا و آمریها تا حدود   -

بمیمن    mb/d 7افزایت کل صادرات از خاورمیانه از حدود          -2151

درسمال   mb/d 23تا رسیدن به حمدود       2151تا  2124سالهای  

2151- 

بمیمن    mb/d 7افزایت کل صادرات از خاورمیانه از حمدود              23

 mb/d 23تا رسیدن بمه حمدود            2151تا    2124سالهای  

/ به کارگیری دستورات الزام آور ناشی از قمالمب        2151درسال  

کاری تنظیمی دقیق و سخت در واکنت به تغییرات اقلیممی و             

فشارهای شدید متنوع مرتبط با این اقدامات اجرایی واکمنمشمی           

در مورد سوگیری صادرات انرژی کشورهای توسعه یافته بمرای           

جهت دهی به اقتصاد این کشورها/حیاتی بودن اجمرای کماممل            

 -گونه گونه سازی و تنوع این الزامات برای پایداری اجتماعمی             

اقتصادی بلند مدت /وجود اعضای کابینه و تصمیم گیری متنوع         

و گونه گونه برای افزایت قابلیت انعطاف کشورهای توسعه یافته          

با درنظرگیری اهمیت مفاهیم منطقه ای و محلی برای تصمیمم           

سازی های سیاسی/استفاده از فواید تطبیقی و نسبی و متمنموع             

سازی در بخت انرژی به وسیله کشورهای تموسمعمه یمافمتمه                 

 صادرکننده انرژی/

تصمیم سازان سیاسی: پیگیری اقدامات و اعمال آنها در ممورد               25

گسترش قابلیتهای موجود در مورد صنایعی با ارزش باال و البته           

پیچیده/ شرکتهای بین المللی: همهاری در شناسایی و تسهیمم            

بهترین شیوه ها و متدها درآسان سازی افزایت میزان تجمارت،           

سرمایه گذاری خارجی و حمایت در قالب انتقال تهنمولموژی و             

موارد مالی و دارایی ها/ دولتها: نقت حیماتمی در اقمتمصماد و              

 اصالحات ساختاری موردنیاز برای دستیابی به این تنوع سازی 
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 خوش بینانه تر از مطالعات اوپک می باشد   

علیرغم اختالفات مزبور، هردو مطالعه موید افزایت چشمگیر و به             

تبع آن بیشترین رشد تقاضا در بخت گاز طبیعی و در مقام دوم در               

بخت انرژیهای تجدیدپذیر می باشند  در این مقاله ابتدا وضعیت              

تقاضای جهانی انرژی اعم از سوختهای فسیلی و انرژیهای                    

تجدیدپذیر از هر دو مطالعه مزبور مورد بررسی قرار می گیرد و در                

ادامه اثر رشد جمعیت و اقتصاد جهانی بر میزان تقاضای انرژی مورد            

بررسی و تحلیل قرار می گیرد  در پایان با توجه به مطالعات فوق،                

پیشنهادهای موثر در برنامه ریزی بلندمدت انرژی ایران ارائه می              

 شود 

 تقاضای جهانی انرژِی

میلیون   205طبق مدل پایه در مطالعات اوپک تقاضای انرژی از              

 364به    2104در سال    ( mobe/d)بشهه معادل نفت در روز        

mobe/d    افزایت می یابد  این افزایت دارای رشد         2151در سال

درصد این افزایت   84درصد می باشد که حدود        2/0متوسط ساالنه   

مربوط به کشورهای در حال توسعه )شامل چین و هند با متوسط               

درصد( است  سهم مناطق مختلف در تقاضای جهانی        8/0رشد ساالنه  

 انرژی مطابق جدول شماره یک است

بر اساس مطالعه مهنزی پس از گذشت بیت از یک قرن از رشد                  

این تقاضا به سطح      2131سریع تقاضای جهانی انرژی، حدود سال        

به دلیل نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر در             رسد که عمدتا    ثابتی می 

سبد انرژی جهانی است  الزم به ذکر است توسعه تقاضای انرژی، به             

شدت وابسته به تحوالت محلی است؛ در حالیهه اکثر کشورهای عضو           

شاهد کاهت    (OECD)سازمان همهاری و توسعه اقتصادی           

تا سال      مصرف انرژی خواهند بود، تقاضا در آفریقا و هند تقریبا             

 می شود   دو برابر  2141

 سوخت های فسیلی

مطالعات اوپک و مهنزی هر دو افت تقاضای سوختهای فسیلی را در             

آینده پیت رو پیت بینی می کنند  در مدل مهنزی شاهد کاهت               

 04به حدود       2100درصد در سال      90تقاضای سوختهای فسیلی از     

 2141درصد در سال       66و در نهایت به         2134درصد در سال     

 خواهیم بود و  2141خواهیم بود و در مدل اوپک افت تقاضا در سال 

این مقاله به ارائه خالصه چشم انداز جهانی انرژی بر اساس                 

مطالعات صورت گرفته توسط دو سازمان جهانی معتبر )مهنزی          

و اوپک( پرداخته است  بررسیهای صورت گرفته توسط سازمان           

مهنزی با فرض ادامه روند پیشرفت تهنولوژی طی سالهای مورد           

میالدی( بوده و در برخی          2141تا    2106مطالعه )سالهای    

بررسیها نظیر برقی شدن صنعت حمل و نقل، مبنای آماری خود           

را بیشتر کت رهای اروپایی قرار داده است و به همین دلیل                

شتاب حرکت در مسیر عدم وابستگی به منابع فسیلی انرژی               

بسیار سریع است  در بررسیهای صورت گرفته توسط سازمان             

اوپک، عالوه بر در نظر گرفتن کشورهای آفریقایی، آسیایی و              

آمریهای جنوبی در بخشهای مختلف مطالعات، فرض بر ثابت             

ماندن تهنولوژی در حد کنونی است و پیشرفت تهنولوژی در              

میالدی(   2151تا    2100مدل پایه طی سالهای مطالعه )سالهای       

لحاظ نگردیده است  بهیم دلیل علیرغم حرکت پیت رونده               

جهانی در جهت بهارگیری بیشتر انرژیهای تجدیدپذیر، سرعت          

استقالل از انرژیهای فسیلی کندتر از مطالعات مهنزی می باشد            

 لذا به صورت اجمالی میتوان گفت که مطالعات مهنزی 

چشم انداز جهانی انرژی از دو 

 دیدگاه مکینزی و اوپک

زاده پویا  محمدعلی  
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 % خواهد رسید 04به حدود  2151در مدل اوپک افت تقاضا در سال 

 0242 0232 0202 0205 منطقه

 0205-0242رشد در بازه سالهای 

 )درصد ساالنه (

OECD 9/019 0/003 0/002 6/018 1 

 8/0 2/229 3/080 3/061 6/052 کشورهای در حال توسعه

 0/1 8/26 5/24 0/23 3/22 اوراسیا

 2/0 0/365 8/335 0/280 0/203 جهان

 بررسی منطقه ای تقاضای انرژی در مطالعه اوپک -0جدول 

تحوالت تقاضای جهانی انرژی و سهم سوختهای فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر درسبد انرژی جهانی -0شکل    

در هردو مطالعه اوپک و مهنزی، علیرغم آنهه سوخمتمهمای       

فسیلی همچنان مهمترین منبع تامین انمرژی در سمبمد              

انرژی جهانی هستند؛ نرخ رشد تقاضای ایمن سموخمتمهما           

)خصوصًا برای نفت و زغال سنمگ( کماهمت ممی یمابمد                    

(   همچنین در هر دو مطالمعمه     2و جدول     2و    0)شهلهای   

بر کاهت سهم مشارکت نفت در تامین برق مورد نیاز 

 جهانی تاکید شده است  
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تقاضا برای انواع گوناگون انرژی طی دوره های کوتاه، میان و بلندمدت  -3شکل 

 سهم انواع گوناگون انرژی در سبد جهانی انرژی طبق مطالعه مکنزی -0کل ش
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 نفت

طبق بررسیهای اوپک و مهنزی، صنایع شیمممیمایمی بمزرگمتمریمن                 

متقاضیان نفت در جهان می باشند  بعالوه هر دو مطالعمه بمیمانمگمر                 

)بر اثر افزایت چشمگیر تولید نفت         2131افزایت تولید نفت تا سال      

متراکم آمریها( و سپس افت تدریجی آن می باشنمد  بمیمشمتمریمن                   

اختالف در زمینه تقاضای نفت در دو مطالعه مربوط به بخت حمل و       

 تا   4نقل است  طبق مطالعه مهنزی برای اکثر کشورهای جهان در 

 تقاضای جهانی نفت در بخشهای گوناگون طبق مطالعه مکنزی -4شکل 

ضمنا طبق مطالعه اوپک، تغییرات تقاضای نفمت در سمه             

،  اوراسمیما و         OECDمنطقه اصلی دنیا )کشمورهمای         

کشورهای در حال توسعه( در تضاد چشممگمیمری بماهمم               

خواهند بود؛ بگونه ایهه درمدت مورد بررسی، شاهد کاهت         

 ، ثبات پس   OECDدر کشورهایمیزان تقاضای نفت 

از یک افزایت آرام و تدریجی در منطقه اوراسیا و افزایت 

در کشورهای در حال توسعه )باالخص چین و هند( 

 خواهیم بود  

سال آینده در تمامی انواع حمل و نقل جاده ای، خودروهای  01

برقی مقرون به صرفه تر خواهند بود  این در حالیست که پیت بینی 

های اوپک حاکی از آن است که بیشترین مصرف نفت در بخت 

حمل و نقل مربوط به حمل و نقل جاده ای خواهد بود و تا سال 

، همچنان اکثر سوخت حمل و نقل جاده ای از سوختهای 2151

 فسیلی تامین می شود  
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تغییرات تقاضای نفت در مناطق سه گانه جهان -3جدول    

 تقاضای جهانی نفت در بخشهای گوناگون طبق مطالعه اوپک -5شکل 
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 گاز طبیعی

هر دو مطالعه اوپک و مهنزی گویای افزایت تقاضا برای گاز طبیعی 

می باشد  در مطالعه اوپک تقاضا برای گاز طبیعی )با بیشترین رشد 

میلیون بشهه معادل  32تقاضا در بازه مورد بررسی( با افزایت حدود 

درصدی است،  0/0که معادل با رشد ساالنه  (mobe/d)نفتخام 

روبرو خواهد بود  متعاقب این افزایت تقاضا، سهم گاز طبیعی در 

 3/3درصد افزایت خواهد یافت که  24، 2151انرژی جهان در سال 

 رشد نقطه ای دارد 2104درصد نسبت به سال 

 2134در مطالعه مهنزی، گاز تنها سوخت فسیلی است که تا سال  

البته با کاهت  -دهد  سهم خود از تقاضای کل نرژی را افزایت می

 سپس رشد آن متوقف شده و تقاضا ثابت می شود     –نرخ رشد

 رشد تقاضای گاز در مناطق گوناگون طبق مطالعه مکنزی -6شکل 

 پمممممممذیمممممممری        فمممممممزایمممممممت رقمممممممابمممممممت       

پذیر در تولید برق، رشد تقاضای گاز چین )این رشمد   انرژیهای تجدید 

 کشمممور بمممزرگ بمممعمممدی دارای           01بمممیمممشمممتمممر از         

نرخ رشد توسعه باال از جمله ایاالت متحده است و تقریبا نیمممی از                 

به خود اختصاص می دهد(، به اوج       2134رشد تقاضای گاز را تا سال       

ممیمالدی و       2131رسیدن تقاضای گاز در خاورمیانه تا قبل از سال          

رشد چشمگیر تقاضا در بخشهای صنایع شیمیایی و حمل و نمقمل               

)هرچند سهم گاز در بخت حمل و نقل اندک است( مهمترین عوامل    

 موثر در تحوالت تقاضای گاز می باشند 
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 زغال سنگ

با توجه به تالشهای صورت گرفته و در دست اقدام برای دستیابی به             

اهداف محیط زیستی شامل کاهت آزادسازی گازهای گلخانه ای و            

درجه ای دمای زمین، تقاضا برای زغال سنگ بیمشمتمریمن      2کاهت  

کاهت را در هر دو مطالعه دارا بوده و در هردو مطالعه نمقمطمه اوج           

میالدی به وقوع پیوسته  2131تقاضای زغال سنگ در محدوده سال       

و سپس کاهت سریع تقاضا را شاهد خواهیم بود  تقاضای جمهمانمی             

درصدی  64با افت  2151زغال سنگ طبق پیت بینی اوپک تا سال         

درصدی مواجمه     51با افت     2141و طبق پیت بینی مهنزی تا سال        

خواهد بود  سهم عمده این کاهت مربوط به تغییر سیاستهای کشمور   

چین برای جایگزینی گاز طبیعی با زغال سنگ برای تولید برق ممی           

درصدی تمقماضمای       51باشد  مطابق مطالعه مهنزی، علیرغم کاهت  

 64تما       61شماهمد رشمد         2141جهانی برای زغال سنگ، تا سال  

درصدی تقاضا برای زغال سنگ در کشورهای هند و آسمیمای غمیمر         

OECD  خواهیم بود 

علیرغم تالشهای جهانی صورت گرفته و برنامه ریزی شده تا رسیدن         

درجه ای دمای زمین همچنان راه بسیاری باقی ممانمده      2به کاهت   

 است  

 پیش بینی زمان  برابری اقتصادی گاز و زغال سنگ با انرژیهای تجدیدپذیر-7شکل 

 انرژی های تجدیدپذیر

مطابق مطالعات مهنزی، سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تامین انمرژی           

 2141% در سمال     35به    2100% در سال     08جهانی مورد تقاضا، از     

خواهد رسید و انرژیهای تجدیدپذیر به همراه انرژی هسته ای با همم             

بیت از نیمی از برق مورد نیماز جمهمان را تمولمیمد                 2134تا سال   

در اکثر کشورهمای   2131کنند  هرچند طبق این مطالعه، تا سال   می

همای تمجمدیمدپمذیمر جمدیمد از                 های تولید درنیروگاه    جهان هزینه 

های سوخت فسیلی موجود کمتر خواهد شد؛ امما در واقمع                نیروگاه

منابع آماری این مطالعه در این مورد محدود به چند کشور می شمود       

 و قابل استناد برای کل جهان نیست       

هرچند مطابق مطالعه اوپک، انرژیهای تجدیدپذیر شاهد بیشمتمریمن           

 001درصد رشد ساالنه( و افزایت چشمگمیمر         5/0نرخ رشد تقاضا )    

خواهند بود؛ اما هزینه نسبمتما    2151تا    2100درصدی طی سالهای    

باال و عدم دسترسی گسترده به تهنولوژی تولید آنها، باعث می شمود             

تا نتوانند گوی سبقت را از نفتخام و گاز طبیعی براحتی بربمایمنمد و       

همچنان نفتخام و گاز طبیعی مهمترین منابع تامین انرژی جمهمانمی          

 % از کل تقاضای جهانی( می باشند                                     41)حدود 
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 جمعیت جهانی

در  مطالعه اوپک عالوه بر منابع انرژی، اثر تغییرات جممعمیمتمی بمر         

تقاضای انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفته است  رشد جمممعمیمتمی،                

اندازه جمعیت نیروی کار، سطح شهر نشینی و مهاجرت نقت مهمی           

را در آینده بازار نفت و انرژی ایفا می کنند  طبق پیت بمیمنمی هما،           

میلیارد نفر  2/8به  2100میلیارد نفر در سال  6/0جمعیت جهانی از   

افزایت می یابد  اکثر این رشد در کشورهای در حال             2151در سال   

پیشرفت باالخص در قاره آفریقا، کشور هند و منطقه خاور میانه رخ             

پیت بینی می شود جمعیت به میزان        OECDمی دهد  در نواحی      

افزایت یابد  با این وجود مهم اسمت      2151میلیون نفر تا سال  014

که بدانید رشد جمعیت جهانی در بازه مورد بررسی در حال کاهت و           

 رو به افول است  

علیرغم آنهه پیت بینی ها نشان می دهد که جمعیت نمیمروی کمار                

سال( در بلند مدت به میزان یک میلمیمارد نمفمر         65تا    04)سنهای   

 66افزایت می یابند، سهم این جمعیت از کل جمعیت جهمانمی از                

 کاهت می یابد    2151درصد در سال  63به  2106درصد در سال 

 تغییرات جمعیتی براساس منطقه )میلیون نفر(-4جدول 

 اقتصاد جهانی

 Gross Domestic Product)رشد تولید ناخالص داخلمی       

(GDP))            یهی از مهمترین شاخصها در تعیین رشد اقتصادی ممی

، متوسط رشمد  2151تا  2100باشد  طبق مطالعه اوپک طی سالهای  

درصد درسال پیت بینی شده است که در    5/3اقتصاد جهانی حدود  

این میان بیشترین رشد ها متعلق به کشورهای در حال توسعه است             

در حالیهه کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جمهمانمی پمیمشمرو                 

رشد کمتری را بمه واسمطمه            OECDهستند، کشورهای منطقه    

کاهت جمعیت نیروی کار و افزایت تدریجی در کارایمی کمارگمران              

 شاهد خواهند بود  

سهم عمده رشد تولید ناخالص داخلی در بازه مورد بررسمی در اثمر              

کارایی کارگران است  این رشد برای کشور های در حمال تموسمعمه                 

درصد در سال پیت بینی شده است در حالیهه در منطقه  4/5حدود  

OECD  درصد در سال پیت بینی می شود   9حدود 

 0242 0232 0202 0207 منطقه

 0207تغییرات از

 0242تا 

OECD 0280 0300 0369 0512 014 

 0446 0560 6938 6035 4800 کشورهای در حال توسعه

 -2 350 354 355 353 اوراسیا

 0661 8201 9440 0084 0441 جهان



شماره اول  -————————————نفت و انرژی      

24 

 تغییرات اقتصادی به صورت منطقه ای  

تقریبًا دو برابر این ممقمدار در            2151رشد اقتصادی جهان در سال      

خواهد بود ولی این تغییرات بیشتر بصورت منطمقمه ای      2100سال  

درصد از تولید ناخالص داخلی جهان      21،  2100خواهد بود  در سال      

قاره آمریهما بموده و بمعمد از آن                 OECDمربوط به کشورهای    

درصد  09و کشورچین هر کدام با  OECDکشورهای اروپایی عضو    

 01نیز سهمی معادل  OECDسهم قرار دارند  سایر اعضای آسیایی        

سمهمم      9درصد را داشته اند  این در حالیست که هند به تنهایمی %        

خواهد داشت  در بمازه مورد بررسی، سهم چیمن در اقتصماد جهانمی             

ممی رسمد  ایمن در              25درصمدی به حدود %    6با افزایمت حدود  

قاره های آمریها و اروپما بما        OECDحالیست که سهم کشورهای   

 درصد کاهت می یابند    02و  04افت مواجه بوده و به ترتیب به 

    

 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دراز مدت )درصد در سال (-5جدول 

 نتبجه گیری

نقطه اشتراک هر دو دورنما، افزایت اهمیت گاز طبیعی بعنوان یهمی            

از در دسترس ترین و ارزانترین منابع انرژی است که به آرامی طمی               

دهه های آتی مقام اول تولید انرژی را از نفتخام خواهد ربمود  همر                  

چند انرژیهای تجدیدپذیر بیشترین نرخ رشد تقاضا را خواهند داشت؛        

اما هزینه نسبتا باال و عدم دسترسی گسترده به تهنولوژی تولید آنها،            

باعث می شود تا نتوانند گوی سبقت را از نفتخام و گماز طمبمیمعمی                   

براحتی بربایند و همچنان نفتخام و گاز طبیعی مهمتمریمن ممنمابمع            

 % از کل تقاضای جهانی( می باشند   41تامین انرژی جهانی )حدود 

بر این اساس پیشنهاد می شود با توجه به ذخایر عظیم و ممتمعمارف          

گاز طبیعی ایران و هزینه اندک تولید از این ذخایر، سهم بیمشمتمری              

برای سرمایه گذاری در آینده تولید گاز طبیعی در برنامه بلند ممدت             

لحاظ گردد  همچنین تدابیر و برنامه ریزی الزم جهت جلوگیمری از              

سوزاندن گازهای همراه نفت اتخاذ گشته و با اجرای هرچه سریعمتمر             

برنامه های ماخوذه، از هدررفت بیشتر این انرژی گرانبها ممممانمعمت              

 بعمل آید 

 0207-0242 0232-0242 0203-0232 0207-0203 منطقه

OECD 2 9/0 0/0 9/0 

 4/5 5 6/5 4 کشورهای در حال توسعه

 3/2 3/2 5/2 3/2 اوراسیا

 5/3 2/3 5/3 6/3 جهان
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در تما
 

 در شماره بعد خواهید خواند:

 از انرژی هسته ای بیشتر بدانیم 

 وضعیت انرژی هند 

  0204تقاضای گاز و نفت برای 

 راهبرد دیپلماسی ایران در زمینه سوخت های فسیلی 

 و مطالب دیگر 

 


