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 خالصه مديريتی  

  تقاضاي جهاني نفت در سـال جـاري و    ،المللي انرژيبيني آژانس بينبه پيشبا توجه

 كه افزايش خواهد يافت.ميليون بش 2/1 حدود ، روزانه2017در سال 

  ميليـون بشـكه در روز بـه     24/1با افـزايش   2016رشد تقاضاي جهاني نفت در سال

 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. 40/94

  ميليـون بشـكه در روز بـود کـه      39/33توليد نفت خام اوپك در ماه سپتامبر معادل

د نفت عـراق، نيرريـه و   هزار بشكه کاهش يافت. تولي 220روزانه  ،نسبت به ماه آگوست

عربستان سعودي کاهش توليد که  ليبي در ماه گذشته )سپتامبر( افزايش يافت، درحالي

 داشت.

 است. اگر  امنيتاقتصادي كي از مالحظات غيري ،انرژي براساس نظر کارشناسان حوزه

واردکننده گاز ايران شوند، مسائل امنيتـي کشـور طبيعتـات متفـاوت      ،کشورهاي همسايه

 اهد بود.خو

 هـاي  مديريت ايمن سوخت مصرف شـده و مـديريت ايمـن پسـمان     معاهده مشترك

پرتوزا، قراردادي ميان کشورهاي عضو است که آنها را ملـزم بـه رعايـت يـك اسـتاندارد      

 نمايد.هاي پرتوزا مييكپارچه جهاني براي مديريت ايمن سوخت مصرف شده و پسمان

 (2) ماهنامه تحلیلی انرژی

 دوره دهم
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 ك ماه گذشتهبازار نفت طی ي تحوالت ای ازخالصه

 رشد اقتصادی (الف

براي سال و همچنان بدون تغيير  1،هاي موجودبينياساس پيشرد اقتصادي جهان برش

درصد خواهد بود. رشد اقتصادي  1/3، 2017درصد و براي سال  9/2در حدود  2016

بيني شده که در سال آينده اين درصد پيش 6/1براي سال جاري  OECDکشورهاي 

همچنان  2016در سال صد خواهد رسيد. رشد اقتصادي هند و چين در 7/1رشد به 

رشد اقتصادي منفي برزيل درصد خواهد بود.  5/6درصد و  5/7ترتيب به وبدون تغيير 

درصد براي  7/0و  4/0ترتيب به 2016درصد( در سال  -6/0درصد( و روسيه ) -4/3)

 است. بيني شدهسال آينده پيش

درصد  7/0همچنان بدون تغيير و در حدود  2016ال رشد اقتصادي ژاپن در س 

رشد  بر اين،درصد خواهد رسيد. عالوه 9/0برآورد شده و در سال آينده اين ميزان به 

درصد بدون تغيير خواهد  5/1اروپا نيز تا پايان سال جاري در حدود  اقتصادي منطقه

 است. دهبيني شدرصد پيش 2/1ماند و تا پايان سال آينده اين ميزان 

 2017براي رشد اقتصادي جهان تا پايان سال جاري و سال  2چند عدم قطعيت 

ها، مسائل سياسي از اهميت بيشتري باقي خواهد ماند. در ميان اين عدم قطعيت

باشد. هاي پولي نيز مورد توجه ميسياست همچنين تصميمات مرتبط با ،برخوردار است

 ديگر تصميم به افزايش نرخ بهره تا سال آينده نداشتهرسد، فدرال رزرو آمريكا نظر ميبه

اثرگذاري کمتري پيدا کرده و اثر نرخ بهره  ،هاي پوليباشد. با وجود اين، گرچه محرك

                                                 
 .(2016اهنامه بازار نفت اوپك، )اکتبر . م1

2. Uncertainties  
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هاي بانكي بسيار حال، تصميمات سياستشده، اما با اين پايين يا منفي در نظر گرفته

رشد اقتصادي نرخ ات مربوط به مستلزم بازبيني است. در جدول ذيل نرخ رشد و اصالح

 است. ارائه شده 2017و  2016هاي بين سال

 

 2017-2016های بین سالآن  مربوط به درصد نرخ رشد و اصالحات .1 جدول
 روسیه برزيل هند چین اروپا منطقه ژاپن آمريكا OECD جهان سال

2016* 9/2 6/1 5/1 7/0 5/1 5/6 5/7 4/3- 6/0- 

تغيير از 

سال 

 هگذشت

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 

2017* 1/3 7/1 1/2 9/0 2/1 1/6 2/7 4/0 7/0 

تغيير از 

سال 

 گذشته

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 .دبيرخانه اوپك مأخذ:

 . 2017و  2016هاي ها براي سالبينيپيش *

 

  تقاضا تحوالت طرف (ب

تقاضـاي جهـاني نفـت در سـال جـاري و       ،نـرژي المللـي ا بينـي آژانـس بـين   به پيشبنا 

ميليون بشكه افزايش خواهد يافـت. دور از انتظـار    2/1، روزانه 2017طور در سال همين

چهارم سال جاري، رشـد تقاضـا مرـددات     رو به سردي رفتن هوا در سه ماههکه با  تنيس

يش در قيمت بر کاهش عرضه منرر به افزاسپتامبر مبني 28احيا شود. تصميم اوپك در 

طوري که ناگهان پس از اعالم تصـميم  ويژه در بازارهاي اصلي نفت شده بههجهاني نفت ب

 53درصد افـزايش يافـت و بـه     15بر کاهش توليد، قيمت جهاني نفت جديد اوپك مبني

 33 -5/32گيري اوپك براي عرضه بين ازاي هر بشكه رسيد. با وجود اين، تصميمدالر به
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طـور جداگانـه،   هر کشور بـه  1هاينظير تخصيصروز، همچنان مسائلي  ميليون بشكه در

در نشست )خصوص سطح توليد توليد و تاريخ اجرا و ضرورت نهايي شدن تصميم در پايه

وانگهي کشورهاي ايران، ليبي و نيرريه هر سه . دنبال داردبه ( رانوامبر اعضاي اوپك 30

سه کشور از تصميم بـه   و گفته شده که اين همچنان تصميم به افزايش توليد نفت دارند

جمله عربستان بايـد از  د. بنابراين، ساير اعضاي اوپك ازانشده ااوپك مستثن کاهش عرضه

بينـي  کاهش عرضه صـورت گيـرد. بـه پـيش     ،توليد خود بكاهند تا مطابق با توافق اوپك

مـاه سـپتامبر،   در جهـاني نفـت    ميزان عرضـه  با در نظر گرفتنالمللي انرژي، آژانس بين

عضـو اوپـك بـاال بـاقي خواهنـد مانـد. ميـزان همكـاري سـاير           14نفت  همچنان عرضه

ه جهاني نفت تواند در ايراد تعادل در عرضندگان اوپك نظير روسيه همچنان ميکنتوليد

تقاضاي جهاني نفت رشـد داشـت و   سال  5طي کننده باشد. البته درست است که تعيين

ود گرفت ند کاهشي به خورشد تقاضا ر 2015اما از فصل سوم سال  ،در سطح بااليي بود

رود در فصل سوم سال جاري نيز رشد تقاضاي جهاني نفـت در سـطح رشـد    و انتظار مي

بـر  که اوپك به تصـميمات خـود مبنـي   چهار سال گذشته نباشد. با وجود اين، در صورتي

ازار با سرعت بيشتري پـيش  صورت تعادل مردد بکاهش سطح توليد پايبند باشد در اين

رشد تقاضـاي جهـاني   ، 2016اساس برآورد منابع اوپك در ماهنامه اکتبر برخواهد رفت. 

تعيين شده که ناشـي از اصـالحات مترقايانـه و     درصد 9/2 به ميزان ،2016نفت در سال 

 خواهد بود. OECDرو به باالي اعضاي اروپايي 

اوپـك،   اکتبـر بيني شده در گزارش ماه ميزان رشد تقاضاي پيشبا توجه به آخرين 

، با فرض مصرف کـل جهـان بـه ميـزان روزانـه      2017رشد تقاضاي جهاني نفت در سال 

                                                 
1. Allocation 
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 1/3عبـارت ديگـر رشـد    و بهميليون بشكه در روز  15/1در حدود  ،ميليون بشكه 56/95

 شده است. در نظر گرفتهدرصدي 

عربسـتان سـعودي پـس از    در ميان کشورهاي خاورميانه، ميزان تقاضـاي نفـت در    

، رشـد  2016در سـال   رچهار ماه کاهش متوالي در ماه آگوست فقـط بـراي سـومين بـا    

درصد(،  2/2هزار بشكه در روز افزايش ) 64مثبتي داشت. رشد تقاضاي نفت عربستان با 

استثناي تقاضاي نفت خـام  است. به ميليون بشكه در روز اعالم شده 93/2انه يطور سالبه

انه در يدرصـد سـال   9/1و  8/12ترتيب در حـدود  و گازوئيل که به 1مستقيم فمصربراي 

 .است هاي نفتي رشد مثبتي داشتهکاهش يافت، تقاضاي فرآورده اين کشور

 

 عرضه تحوالت طرف ج(

منابع ثانويه اوپك، توليد نفت خام اوپك در ماه سپتامبر معـادل  هاي آماري دادهبراساس 

هزار بشكه کاهش  220وز بود که نسبت به ماه آگوست روزانه ميليون بشكه در ر 39/33

يافت. توليـد نفـت عـراق، نيرريـه و ليبـي در مـاه گذشـته )سـپتامبر( افـزايش يافـت،           

روند توليد نفـت   1عربستان سعودي کاهش داشت. در نمودار توليد نفت خام که درحالي

 است. اعضاي اوپك طي سه ماه گذشته ميالدي ارائه شده

 ، عرضـه (2016بـازار نفـت اکتبـر     )ماهنامـه  المللي انرژياس منابع آژانس بينبراس

هزار بشكه در روز افزايش يافت. عـامالن ايـن افـزايش     600جهاني نفت در ماه سپتامبر، 

هـزار بشـكه در    500ه عضو اوپك نظير روسيه و قزاقستان بودند ککشورهاي غير ،عرضه

بـه  سـوي اعضـاي اوپـك    هزار بشـكه در روز نيـز از   100د و ماه قبل افزودن روز بر عرضه

                                                 
1. Direct Crude Burning  
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اوپـك در  نفـت غيـر   عرضـه  ،هاي اين سـازمان بينيبراساس پيش ميزان توليد اضافه شد.

عرضـه   2017هزار بشكه کاهش خواهد يافت اما مرددات در سال  900روزانه  2016سال 

 يابد.  هزار بشكه در روز رشد مي 400

 

 در سه ماه گذشته میالدی ای اوپك. تولید اعض1نمودار 
 )هزار بشكه در روز(

 .ماهنامه اوپك :مأخذ

 

 سپتامبر در ماه خام متوسط قیمت نفت (د

 21 بـا  ميانگين قيمت نفت سبد اوپـك  ،براساس منابع اطالعاتي اوپك، طي ماه سپتامبر

اي سنت افـزايش بـه بشـكه    84نفت برنت با. دالر رسيد 89/42اي سنت کاهش به بشكه
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دالر و ميانگين قيمتي نفت وست تگزاس اينترمديت نيز در بـورس نـايمكس بـا     69/46

هـاي اصـلي   ازاي هر بشكه رسيد. قيمت نفت شاخصدالر به 16/45سنت افزايش به  41

 2016و دبـي طـي مـاه سـپتامبر      وست تگزاس اينترمديتنفت خام جهان اعم از برنت، 

بازار دبي طـي مـاه جـوالي     1سنت افزايش يافت. وضعيت کانتانگو 9و  41، 84ترتيب به

نفتي نفت سبك عرب، سبك بصره، سـنگين ايـران و نفـت     2بسيار تحت تأثير گريدهاي

 صادراتي کويت قرار گرفت.  

سـنت افـزايش    12با طور ميانگين بهگريدهاي نفتي موربان و مارين قطر در مقابل 

ازاي هر بشكه معامله شـد  دالر به 51/43و  42/46ترتيب هبدرصد( در ماه سپتامبر  3/0)

تقاضـاي بـاالي    تـأمين منظـور  هـاي آسـيايي بـه   رود پااليشگاهو از آنرايي که انتظار مي

نيز براي ترغيـب خريـد    3هاي پااليشيزمستاني بسيار پرکارتر شوند، در اين ميان حاشيه

اواني عرضه صـورت گرفتـه کـه باعـ      رغم وجود فربه آرامي احيا شدند. اين امر علينفت 

 است. ميانه شدهرهاي بازار نفت خاوپوشش مستمر افزايش قيمت

اکوادور هر دو  5ونزوئال و اورينت 4م از نفت ميريبازار نفت آمريكاي التين اعاجزاي 

سـنت   38اي درصـد( و بشـكه  5/2سـنت بـه ازاي هـر بشـكه )     92به ترتيب با افـزايش  

قيمـت  دالر به ازاي هر بشكه معاملـه شـد.    22/41، 38/37نگين طور ميادرصد(؛ به9/0)

                                                 
در سـطو  بـاالتر   تـر،  هـاي نزديـك  بت به قراردادهاي ماههاي دورتر نس. شرايطي که نفت خام در قراردادهاي ماه1

 شود.معامله مي

2  . Oil grades 

3. Refining margin   با نفت خام خوراك پااليشگاه يهاي توليدرآوردهالتفاوت فمابه

4. Merey  

5  . Oriente 
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دالر  28/40اي نفت ميناس اندونزي نيز براي سومين ماه متوالي کاهش يافت و به بشكه

 درصد تنزل پيدا کرد. 4/2سنت يا  98رسيد و به عبارت ديگر اين نفت 

ـ نفت خام منتخـ انواع وضعيت سبد نفت اوپك و برخي از  2در جدول  ازار طـي  ب ب

 است.شده ارائهسال جاري  و سپتامبر هاي آگوستماه

 

 ماه سپتامبر طی . قیمت سبد نفت اوپك و برخی نفت خام منتخب بازار 2جدول
 )دالر به ازاي هر بشكه(

 سپتامبر آگوست قیمت نفت اوپك
 قیمت در تاريخ مشابه سال قبل تغییر

 2016 2015 درصد سپتامبر/آگوست

 سبد اوپك

 ك عربسب

 سبك بصره

 سبك بوني

 سيدر

 گريسول

 سنگين ايران

 صادراتي کويت

 مارين قطر

 ميري

 ميناس

 موربان

 اورينت

 سبك ربي

 ترکيبي صحرا

10/43 

47/43 

01/42 

35/46 

85/44 

06/46 

17/42 

88/41 

44/43 

46/36 

26/41 

25/46 

84/40 

90/44 

35/46 

89/42 

70/42 

88/41 

77/47 

69/45 

66/46 

39/41 

22/41 

51/43 

38/37 

28/40 

42/46 

22/41 

51/45 

09/47 

21/0- 

77/0- 

13/0- 

42/1 

84/0 

60/0 

78/0- 

66/0- 

07/0 

92/0 

98/0- 

17/0 

38/0 

61/0 

74/0 

5/0- 

8/1- 

3/0- 

1/3 

9/1 

3/1 

8/1- 

6/1- 

2/0 

5/2 

4/2- 

4/0 

9/0 

4/1 

6/1 

79/52 

21/53 

17/51 

96/55 

31/54 

09/56 

30/52 

61/51 

11/54 

66/44 

67/52 

90/56 

90/47 

07/56 

60/55 

54/38 

73/38 

25/37 

09/42 

91/40 

78/41 

14/37 

90/36 

24/39 

24/31 

79/39 

79/42 

16/36 

91/40 

57/42 

 ساير انواع نفت خام

 برنت

 دبي

 

85/45 

58/43 

 

69/46 

67/43 

 

84/0 

09/0 

 

8/1 

2/0 

 

36/55 

38/54 

 

91/41 

14/39 
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 سپتامبر آگوست قیمت نفت اوپك
 قیمت در تاريخ مشابه سال قبل تغییر

 2016 2015 درصد سپتامبر/آگوست

 ايسموس

 ال ال اس

 مارس

 اورئال

 دبليو تي آي

22/44 

33/46 

71/41 

06/44 

75/44 

55/44 

79/46 

33/42 

48/44 

16/45 

33/0 

46/0 

62/0 

42/0 

41/0 

7/0 

1 

5/1 

1 

9/0 

01/54 

32/55 

34/51 

07/55 

98/50 

96/39 

14/43 

12/38 

23/40 

35/41 

 هاتفاضل

 برنت/دبليو تي آي

 برنت/ال ال اس

 برنت/دبي

 

10/1 

48/0- 

27/2 

 

53/1 

10/0- 

02/3 

 

43/0 

38/0 

75/0 

 

- 

- 

- 

 

38/4 

04/0 

98/0 

 

56/0 

23/1- 

77/2 

 .آرگوس، دبيرخانه اوپك و پالتس: مأخذ

 

 1مدتینه منابع گاز كشور در بلنداقتصادی برای تخصیص به ريزیبرنامه

ترين بريتيش پتروليوم(، کشور ايران را حائز بزرگبي پي ) برخي منابع آماري نظير

اداره مطالعات انرژي آمريكا( و ) EIA شمارند. برخي ديگر نظيرمنابع گازي جهان برمي

گازي جهان  ترين منابععنوان دارنده بزرگالمللي انرژي، کشور روسيه را بهبينآژانس 

ها چندان تغييري در شرايط صنعت کنند. حال آنكه اختالف در اين گزارشيمطر  م

در کند؛ چراکه با توجه به نرخ فعلي توليد گاز در کشور، ايران گاز کشور ايراد نمي

هاي بيشتري منابع گازي در اختيار خواهد داشت و بسته به نرخ سال ،مقايسه با روسيه

عظمت منابع گازي  ،رواينسال دوام خواهد يافت. از 100د تا بيش از استخراج، اين رون

                                                 
1  .  www.icmstudy.ir 
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کشور و مدت زمان طوالني صرف آن، اهميت چگونگي مصرف و تخصيص اين نعمت 

 .کندخدادادي را بيش از پيش مطر  مي

مدت زمان معتقد است که اقتصاددان شناخته شده آمريكايي،  ،ويليام نوردهاوس

 سال در نظر گرفته شود. چراکه مطابق با مفهوم 200د حدود ريزي انرژي بايهبرنام

پذير هاي پايانکه به انرژي 1هاي جايگزين نفت و گازبرداري از سوختفناوري بهره

اين روند تا  شود، بايد قيمت انرژي متناسب با نرخ بهره افزايش پيدا کند.مربوط مي

نبوده و آنراست که  يديگر اقتصاد هاکند که استخراج اين انرژيجايي ادامه پيدا مي

مهم اقتصاد اين  هاينظريهگيرند. يكي از برداري قرار ميايگزين مورد بهرههاي جانرژي

، مسير بهينه استحصال منابع توان از مفهوم دانش فني بازدارندهاست که چگونه مي

 .پذير انرژي را برآورد کردنپايا

کند، که منتشر مي 2ساله گزارشي، همه()اوپك کننده نفتسازمان کشورهاي صادر

هاي مختلف انرژي مطر  اندازي درباره تقاضا براي حاملدر فصل نخست آن، چشم

مصرف گاز در کشورهاي درحال توسعه بيش از کشورهاي  ،براساس اين گزارششود. مي

اي مايهيافته به اندازه کافي ادوات و ترهيزات سرکشورهاي توسعه زيرايافته است. توسعه

تر نصب کرده و همچنين با کارآمدي بيشتري از آنها استفاده مربوط به انرژي را پيش

ويژه کنند. بنابراين اهم بازارهاي گاز توليدي کشور، در کشورهاي درحال توسعه و بهمي

 .کشورهاي شرق آسيا خواهد بود

                                                 
1. Backstop Technology  

2  . World Oil Outlook 
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د کرده که هاي خود چنين برآورترين گزارشدر يكي از تازه EIAافزون بر اين، 

 اين. باشد همراه درصدي 9/2، با رشد 2040تا  2012هاي توليد گاز ايران بين سال

 مقاالتي بر اين،عالوه. است تأمل قابل که شده برآورد درصد 6 چين کشور در البته رشد

 شيل گاز در توليد افزايش به اقدام چين آينده، سال 10 طي بر آنكهمبني شده منتشر

ويژه گاز منطقه هاي انرژي بهبراي حامل اين کشورصورت تقاضاي  ينا در که کندمي

 2040شود اين کشور تا سال بيني ميپيش ،خاورميانه کاهش خواهد يافت. با وجود اين

واردکننده خالص گاز باشد. همچنين در اين گزارش برآوردي از ميزان تقاضاي جهاني به 

دهد تا سال  که نشان مي ذکر شده يافته و درحال توسعهتفكيك کشورهاي توسعه

درصدي همراه  5/2، ميزان تقاضا براي کشورهاي درحال توسعه با رشد متوسط 2040

داراي مازاد عرضه و در برخي ديگر  ،هااين گزارش، ايران در برخي سال خواهد بود. بنابر

 . خواهد بود داراي مازاد تقاضا

با مازاد عرضه گاز مواجه خواهد بود و  ،طوالنيمدت زمان نسبتات  ايران دربنابراين 

اين درست در زماني است که افزايش در ميزان توليد در دستور کار قرار گرفته است. 

 5براي در توليد گاز کشور درصدي  10رشد  برايريزي اکنون برنامه ،عبارت ديگربه

فزايش در شود که آيا اين اال مطر  ميؤو اکنون اين س درحال بررسي استسال آينده 

 ؟المللي صورت خواهد گرفتاضاي بينميزان توليد بدون توجه به تق

تر از تقاضاي جهاني آن افزايش يابد، يا که توليد گاز طبيعي کشور سريعدر صورتي 

المللي به فروش برسد يا در سناريوهاي مختلف در بازارهاي بينتوليدي گاز مازاد بايد 

عه ي سوخت مايع، توليد برق و صادرات آن، توسجادر داخل کشور با جايگزيني به

منظور هاي نفت مورد مصرف قرار گيرد. به هر روي بههصنايع پتروشيمي و تزريق به چا
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موضوع  ،. بنابرايناستريزي مدون صارف جايگزين، نياز به برنامهتخصيص بهينه گاز به م

ن مورد در نظر را در ايتا حدودي پيچيده است و بايد مالحظات اقتصادي و غيراقتصادي 

ر توليد گاز مزيت رقابتي خدادادي ايران د ،ترين مالحظات اقتصاديگرفت. يكي از اصلي

هاي هزينه مبناي محاسبات دقيق، منحنيهاي معتبر آمريكا، براست. يكي از دانشگاه

 دهد اين هزينه در ايران باتوليد گاز را در مناطق مختلف جهان رسم کرده که نشان مي

مالحظه حرم توليد، نسبت به کشورهايي همچون عربستان، قطر و منطقه آالسكا، 

هاي قيمتي، به مدد مزيت در صورت به وقوع پيوستن جنگتر است. اين مراتب پايينبه

توان از اين طريق سهم بيشتري از بازار را کسب کرد. مالحظه کشور خواهد آمد و مي

درآمدهاي ارزي صادرات گاز براي افزايش نياز کشور به  ،اقتصادي مهم ديگر

 .گذاري و تسريع رشد اقتصادي استسرمايه

است. بسياري از کارشناسان بر اين باورند که  اقتصادي امنيتغيريكي از مالحظات 

واردکننده گاز ايران شوند، مسائل امنيتي کشور طبيعتات متفاوت  ،اگر کشورهاي همسايه

يران چه ميزان وابستگي اين کشورها از لحاظ انرژي به اعبارت ديگر هرخواهد بود. به

المللي کشور نيز افزايش خواهد يافت. همچنين بيشتر باشد، ضريب امنيت بين

هاي ديگر و سهم بسيار بزرگ گاز در ترکيب انرژي کشور جايگزيني گاز با سوخت

بعدي ثير منفي گذارد. دسته أتواند بر ضريب امنيت انرژي در داخل کشور تمي

گردد که با توجه به گرايش يمحيطي باز ماقتصادي به مالحظات زيستمالحظات غير

 .هاي پاك، حائز اهميت استجهان به سوخت

مسائل مهم است که در اين ميان مطر  بوده و حاوي  شاخص امنيت انرژي يكي از

تاق يكم انرژي در اوسسه قرن بيستؤنكات جالب توجهي است. بر طبق محاسبات م
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کننده انرژي در جهان، ترين توليدکننده و مصرفعنوان بزرگبازرگاني آمريكا، چين به

رتبه خوبي ميان کشورها از منظر شاخص امنيت انرژي ندارد. ايران و عربستان نيز با 

مانند چين وضعيت خوبي در اين شاخص وجود دارا بودن منابع عظيم نفت و گاز، به

نيت انرژي متفاوت از دارا بودن ذخاير است و به در دسترس ندارند. چرا که تعريف ام

کافي  ،گونه اختاللي اشاره دارد. بنابراين تنها داشتن منابعبودن جريان انرژي بدون هيچ

 .نيست و مسائل ديگري نيز مطر  است

پذير که در اقتصاد انرژي تحت عنوان نظريه برداري از منابع پاياناصل اساسي بهره

تواند در تخصيص انرژي کارگشا باشد. در مطالعات ترربي ر  است نيز ميهتلينگ مط

سازي له بهينهئهاي تخصيص منابع انرژي معموالت مسمدلسازي براي مطالعه ويژگي

هاي مختلف است. هدف از طر  شامل تابع هدف )يا توابع هدف چندگانه( و محدوديت

زجمله گاز طبيعي به نحوي است هاي انرژي اتخصيص بهينه حامل ،لهئو حل اين مس

هاي )تنزيل شده( پاسخگويي به تقاضاهاي نهايي انرژي در طول زمان، فضا و که هزينه

سازي سه طور کلي براي هر مدل بهينهههاي مورد استفاده انرژي را حداقل کند. بحامل

يا گونه محدوديت وجود دارد. محدوديت منابع، که در اين مورد محدوديت بازارها و 

هاي موجود مطر  است. هاي انرژي در قيمتسطح تقاضاهاي نهايي براي حامل

شوند و در نهايت كس ميمحدوديت تكنولوژي توليد که در توابع هزينه منع

له کلي ئهاي مسهاي قانوني، محدوديتهاي قانوني. با فرض گرفتن محدوديتمحدوديت

له با فروضي در مورد شرايط ئست؛ مسهاي عرضه منابع و تقاضا دانتوان محدوديترا مي

سازي شده و نتايج آن که معموالت شامل مقادير بهينه افزارهاي بهينهپاياني و با کمك نرم

 .آيددست ميهاي تعادلي منابع است بهو قيمت
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هاي( انرژي با توجه به اهميت بارز امنيت انرژي و ضرورت در دسترس بودن )حامل

هاي جانبي سو و هزينهو اجتماعي در جوامع بشري از يك هاي اقتصاديبراي فعاليت

بر مطالعات هاي فسيلي ازسوي ديگر، عالوهاستفاده از سوخت ،گسترده تغييرات اقليم

هاي سازمان يافته و ترربي کارشناسان اقتصاد انرژي در سطح کشورها، فعاليت

جهاني و کارشناسان اقتصاد  هايالمللي و با همكاري سازمانداري نيز در سطح بيندامنه

گيري براي صادي و انرژي کشورها را در تصميمعمل آمده است تا مقامات اقتانرژي به

هاي هاي اين تالشتخصيص بهتر منابع انرژي ياري دهند. از مهمترين نمونه

يي خانواده گسترده آکار يرتقاکارگيري مستمر و اهتنظيم و ب ،المللييافته بينسازمان

يافته و همراه با تدريج توسعههاست که ب 1هاي بزرگ اقتصاد انرژي موسوم به مارکالمدل

المللي، ملي، و نظير آن در سطح بين 3و مسيج 2زيمهاي جانبي و تكميلي مانند تامدل

اکثر کشورهاي پيشرفته و بسياري از کشورهاي درحال توسعه براي ترزيه و  ،ايمنطقه

کار صيص بهينه منابع انرژي بههاي تختوصيه سياستهاي انرژي و تحليل سيستم

 .گيرندمي

ص منابع در ايران نيز بسياري از کارشناسان و پژوهشگران در زمينه مدل تخصي 

افزا نبوده و ارتباط کمتري ميان اند که البته نتايج چندان همگازي به تحقيق پرداخته

قات را به دو دسته کلي تحليل توان اين تحقيکلي مي طورهشود. بآنها مالحظه مي

 .گيري چند هدفه تقسيم کردفايده و تكنيك تصميم - هزينه

                                                 
1. Markal 

2  . Times 

3  . Message 
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تدريج از هتوان گفت توليد گاز طبيعي کشور ببندي مطالب ياد شده ميدر جمع

گيرد و الزم است مطالعات کارشناسي دقيقي براي تعيين تقاضاي داخلي پيشي مي

اگرچه که  1.از به مصارف مختلف صورت گيردميزان صادرات و تخصيص بهينه منبع گ

سسات ذيربط و کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد انرژي ؤسوي مهاي مختلفي ازتالش

افزايي به نتايج مطلوب ها بايد سازمان يابد تا با همصورت گرفته است، اما اين تالش

وهش در مديريت سسه عالي آموزش و پژؤمديران و کارشناسان م ،بيانرامد. افزون بر اين

هاي پژوهشي مرتبط با سسات و گروهؤريزي عالقمندند در مطالعات کارشناسي مو برنامه

هاي اقتصادي زمان هاي انرژي کشور همكاري کنند. اکنون با توجه به لغو تحريمبخش

افزارهاي پيشرفته ترزيه کارگيري ابزار و نرممناسب براي اقدامات الزم براي دريافت و به

ليل سيستم انرژي کشور براي دستيابي به تخصيص بهينه انرژي فرا رسيده و و تح

مند از کشور را از اين امكانات بهرهتوان با اعزام کارشناسان جوان و باانگيزه، صنعت گمي

 .کرد

 

                                                 
نيـا  تـرين ميـدان گـازي د   بر اينكه استخراج گاز در بـزرگ البته ديدگاه ديگري در اين خصوص مطر  است مبني. 1

گـذاري  رود. اگـر سـرمايه  ويژه در بخش ايراني، شرايط مناسبي ندارد و به سمت توليد پرهزينه ميه)پارس جنوبي( ب

انداز روشني براي توليـد گـاز کشـور در آينـده     چشمصورت در اينکافي و به موقع در اين ميدان گازي انرام نشود، 

 .پيش رو نخواهد بودنزديك 
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 1های پرتوزا در جهاناهمیت مديريت و ايمنی سوخت مصرفی و پسمان

ی درخصوص ايمنی سوخت مصرفی و المللدرآمدی بر ابزارهای بینپیش الف(

 های پرتوزاپسمان

انـرژي  ايـن نـوع   کشورهاي دارنـده   ،ديده شدهاي مزايايي که براي انرژي هستهدر کنار 

ولـي   را کـاهش دهنـد  اي احتمال وقوع حوادث ناشي از صنعت هسـته  کنند تاتالش مي

ال ممكـن  آنقدر وسيع است که حتـي تـا دويسـت سـ     اتميحوادث  برا مانده ازعوارض 

آميـز، در کنـار   اي براي مصـارف صـلح  ستفاده از انرژي هسته. اها باقي بمانداست بر نسل

هـاي  آورد، خطـرات و چـالش  منافع و مزاياي بسياري که براي کشـورها بـه ارمغـان مـي    

محيطي متعددي را نيـز ممكـن اسـت بـا خـود در پـي داشـته باشـد،         بهداشتي و زيست

اي از قالب کنترل شده خارج شود و اصـول  ي انرژي هستهکارگيرخصوص زماني که بهبه

گونه کوتاهي و اهمال کاري در ايـن خصـوص،   ايمني و حفاظتي مربوطه رعايت نشود. هر

ناپذيري براي سالمت انسان و محيط زيست به همراه خواهد داشـت. يـك   عوارض جبران

آکتورهاي آسيب ديـده يـا   اي ناخواسته يا تعمدي، نشت مواد راديواکتيو از رانفرار هسته

اي، بـروز آلـودگي راديواکتيـو در حـين حمـل،      ها يا مراکز فناوري هستهفرسوده نيروگاه

سازي سوخت و زباله اتمي و آلوده شدن محيط و افراد درگيـر عواقـب   جابرايي و ذخيره

هاي راديواکتيو يـا انفرـار   فاجعه باري خواهند داشت. تشعشعات ساطع شده از هسته اتم

 و محيط کارکناناي، خطرهايي براي هسته 3يا شكافت 2جوشيترل نشده ناشي از همکن

                                                 
 .اي ايرانشرکت پسمانداري صنعت هسته. سازمان انرژي اتمي، 1

2  . Fusion 

3. Fission  



 

 ___________________________________________________  

 

 

17 

ل عـدم مـديريت   بـراي مثـا   ؛معروف اسـت  1ايدنبال دارد که به خطرات هستهبه زيست

اي در کشورهاي فرانسه و انگليس طي سنوات گذشته و انتقال هاي هستهدرست پسمان

ها در سـواحل دو  جمله آزاد شدن راديوايزوتوپازناپذيري آن به کانال مانش نتايج جبران

 است.  کشور ايراد کرده

 

 های پرتوزامديريت ايمن سوخت مصرف شده و پسمان 2معاهده مشترك (ب

هـاي پرتـوزا،   مديريت ايمن سوخت مصرف شده و مديريت ايمن پسمان معاهده مشترك

يـك اسـتاندارد يكپارچـه     قراردادي ميان کشورهاي عضو است که آنها را ملزم به رعايت

 نمايد.  هاي پرتوزا ميجهاني براي مديريت ايمن سوخت مصرف شده و پسمان

اهداف اين معاهده طبق آنچه در بندهاي مختلف معاهده ذکر شده و مورد پـذيرش   

اعضا قرار گرفته است همه در راستاي اقداماتي اسـت کـه بـه حفاظـت افـراد، جامعـه و       

انرامد. اهم اهـداف  و در آينده در برابر تابش مواد پرتوزا ميمحيط زيست، درحال حاضر 

 مد نظر اين معاهده عبارتند از:

کسب و حفظ باالترين سطح ايمني درخصوص مديريت سوخت مصـرف شـده و   . 1 

المللـي و  هـاي بـين  پسماند پرتوزا از طريق افـزايش اقـدامات ملـي، گسـترش همكـاري     

 .هاي مرتبط با حوزه ايمنيهمكاري

تضمين اين امر که در تمام مراحل مديريت ايمن سوخت مصرف شده و پسـمان  . 2 

، جامعه و محيط زيست در برابر خطرات بـالقوه  کارکنانپرتوزا، حفاظت مؤثري نسبت به 

                                                 
1  . Nuclear Hazards 

2  .  Joint Convention 
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 .گيردصورت ميپرتوگيري 

بـا پيامـدهاي راديولوژيـك کـه ممكـن اسـت در هريـك از         ثپيشگيري از حواد. 3 

 ف شده و پسمان پرتوزا واقع شود.مراحل مديريت سوخت مصر

متضمن ابعاد مختلف فني، حقوقي و  اهداف مقرر در اين معاهده اهدافي است که 

تالش براي تحقق اهداف مذکور  با اهتمام بسيارسياسي است و کشورهاي عضو بايد 

در گام نخست، دستيابي به اين اهداف نه تنها براي کشورهاي مختلف در عرصه  کنند.

سطح ايمني و بهبود شرايط  ياي برخوردار است، بلكه در ارتقاللي از اهميت ويژهالمبين

 ايمني داخلي اين کشورها نيز مؤثر است.

 

 1مزايا و الزامات موجود در الحاق به معاهده مشترك (ج

کشورهاي همسـايه اطمينـان   با پيوستن به اين معاهده از صحت ايمني مديريت پسمان 

مـرز  حـد و  هـاي راديواکتيـو   مديريت پسـمان  توجه داشت کهايد البته ب شود.حاصل مي

ندارد. نه مرز زماني و نه مرز جغرافيايي است. يعني اين يك موضوع فرازماني و فرامـرزي  

ها در کشور دوري نظير چين همانقدر کـه بـه مـردم چـين     است. نگهداري ايمن پسمان

 مربوط است به مردم کشور ايران نيز ارتباط دارد.  

اي، چه رآکتورهاي قدرت و با هـدف توليـد بـرق و    برداري از رآکتورهاي هستهرهبه

کنـد. آگـاهي   چه رآکتورهاي تحقيقاتي، سوخت مصرف شده و پسمان پرتوزا توليـد مـي  

المللي از اهميت مديريت ايمن سـوخت مصـرف شـده و پسـمان پرتـوزا، بـه       جامعه بين

. اسـت  هسمان پرتـوزا منرـر شـد   معاهده مشترك مديريت ايمن سوخت مصرف شده و پ

                                                 
1. Joint Convention (JC) 
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در کنفـرانس ديپلماتيـك برگـزار شـده توسـط       1997سـپتامبر   5اين معاهده در تاريخ 

سـپتامبر همـان سـال و در جريـان      29آژانس مـورد پـذيرش قـرار گرفـت و در تـاريخ      

 يكمين جلسه کنفرانس عمومي آژانس براي امضا مفتو  شد. وچهل

اند. وظيفه اعضا، رعايت استانداردهاي تهپيوس JCکشور به  75درحال حاضر، 

جهاني و اجراي تعهدات ذکر شده در بندهاي معاهده است تا در چارچوب اين معاهده، 

منظور، هاي پرتوزاي خود بپردازند. بدينبه مديريت ايمني سوخت مصرف شده و پسمان

اهده منظور شر  اقدامات صورت گرفته در راستاي تعهدات معو به «30»طبق بند 

صورت يك مدرك واحد )شامل مشترك، کشورهاي عضو بايد گزارش ملي خود را به

واقع، با ارائه گزارش ملي، ارائه کنند. در 1ها( در جلسه بازنگريها و پيوستاصل گزارش

روند عمل به تعهدات و اجراي بندهاي معاهده مشترك براي ديگر اعضا و جامعه 

 شود. المللي توضيح داده ميبين

 

 حت معاهده مشتركت 2يند بازنگری دقیقآفر (د

بندي منظور دستهجلسه سازماندهي بهاموري نظير معاهده مشترك،  «29»براساس بند 

کننده سه، نايب رئيس، گزارشگر و هماهنگانتخاب رئيس جل، هاکشورهاي عضو در گروه

و به  «33»د ر )مطابق بنعنوان ناظهاي تخصصي بهبراي هر گروه، دعوت از سازمان

بررسي درخواست کشورهاي در آستانه تصويب براي شرکت در جلسه  و اتفاق آرا(

 صورت گيرد.ماه پيش از جلسات بازنگري  6بايد حداقل  ،بازنگري )به اتفاق آرا(

                                                 
1. Review Meeting  

2. Peer Review  
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و براي شر  اقدامات صورت گرفته در راستاي تعهدات  «30»همچنين براساس بند 

زارش ملي خود را به صورت يك مدرك واحد معاهده مشترك، کشورهاي عضو بايد گ

ها( در جلسه بازنگري ارائه کنند. جلسه بازنگري هر سه ها و پيوست)شامل اصل گزارش

شود. المللي انرژي اتمي در وين برگزار ميسال يكبار در محل دفتر مرکزي آژانس بين

شود و کشور يك از جلسات بازنگري، هر گزارش به صورت شفاهي نيز ارائه ميدر هر

 االت ديگر اعضا درباره گزارش خود پاسخ دهد.ؤدهنده بايد به سارائه

 

های ها و نتايج اصلی حاصل از جلسات بازنگری برگزار شده در سالآموزه ـ(ه

 های آتیتقبل و فعالی

، 2009، 2006، 2003هاي ترتيب در سالدوره از جلسات اين معاهده به 5تاکنون 

 است. المللي انرژي اتمي برگزار شدهوين، مقر آژانس بيندر  2015و  2012

عليرغم اعالم نگراني برخي اعضا درباره استثنا قائل شـدن بـراي بعضـي کشـورها و      

همچنــين رعايــت عــدالت بــراي کشــورهايي کــه آنهــا هــم در آســتانه تصــويب دولــت  

معاهـده   هستند، سرانرامهاي کشورشان توسط دولتعضويت در معاهده  هايدرخواست

ــاق آرا ــه اتف ــا در ،ب ــت  ب ــا موافق ــت آمريك ــردخواس ــه  ک ــا ب ــدگان آمريك ــوان و نماين عن

عضـويت در   ،وقت در اين اجالس حضور يافتند. ژاپن نيز بـا تـأخير  کنندگان تمامشرکت

االتي نيـز  ؤرساند. گزارش ملي خود را آماده کـرده و سـ   خود معاهده را به تصويب دولت

ها درباره گزارشاتشان داشت که در نهايت بـا موافقـت همـه    براي پرسيدن از ديگر کشور

 وقت ژاپن نيز موافقت شد. اعضا با شرکت تمام
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هاي طيف وسيعي از برنامه ،در ميان کشورهايي که در دور اول شرکت کرده بودند

اي پيشرفته و گسترده و انواع هاي هستهاي وجود داشت. کشورهايي با برنامههسته

هاي سطح پايين ادن اورانيم و سوخت مصرف شده گرفته تا پسمانها از معپسمان

هاي اي باع  شد که گزارشهاي هستهبيمارستاني. اين تنوع و گستردگي در برنامه

 هاي متفاوتي به معاهده ارائه شود.اهداف و پيچيدگي کشورهاي عضو در اندازه،

طرز قابل تـوجهي   ، بههاي پرتوزاخصوص مديريت پسمانها و عملكردها درسياست 

هـاي  بندي پسماناستانداردهاي مختلفي را براي طبقه ،متغير بودند. زيرا کشورهاي عضو

هـاي  سـازي توليـد پسـمان   حداقل ،کنند. ولي سياست کلي همه اعضاپرتوزا استفاده مي

اگرچه وجود مقادير قابل توجهي پسمان پرتوزا در بسياري از کشورهاي عضو ، پرتوزاست

هـا يكـي از مسـائل    ناهماهنگي در دامنه گزارش .است شتهبح  و بررسي باقي گذاجاي 

 هاي مختلف از دامنه معاهده بود. ديگر دور اول بود که ناشي از برداشت

گانه به مـرور  هاي پنجبرگزار شد، همه اعضا در گروه 2006در دور دوم که در سال 

هاي ملي بـراي  همچون اجراي سياستپرداختند. ولي مسائلي  ي يكديگرهادقيق گزارش

هـاي سـطح بـاال، مـديريت     مدت سـوخت مصـرف شـده، دفـن پسـمان     مديريت طوالني

هاي بدون مالك و مديريت دانـش و منـابع انسـاني    هاي قديمي، نگهداري چشمهپسمان

 همچنان حل نشده باقي ماندند.  

ي جديـد  هـاي قبلـي اعضـا   کشور شرکت داشتند و بـرخالف دوره  45در دور سوم  

 درخواست عضويت خود را به موقع تحويل دادند.

هـاي درگيـر   هـا و اقـدامات خـوبي در زمينـه    تالش ،در دور چهارم، کشورهاي عضو 

مـديريت   ،هاي پرتوزاکردن مردم با مسئله ايمني مديريت سوخت مصرف شده و پسمان
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رغم همـه  عليـ  مسايه از خود نشان دادند وليهاي بسته و اطالعات با کشورهاي هچشمه

هايي که مهمترين آنها ظرفيت انبار ذخيـره سـوخت مصـرف شـده و     ها، زمينهاين تالش

عنوان چالش بـاقي  هاي پرتوزا سطح باال بود، همچنان بهشناختي براي پسماندفن زمين

 ماندند.

در پنرمين دور جلسات، اين مسئله کامالت محسوس بود که کشورهاي عضو در  

بردن سطح ايمني پسمان پرتوزا و مديريت سوخت مصرف شده  حال تالش براي باال

هاي خوبي را در پيشرفت ،بسياري از کشورهاي عضو ،خود هستند. از زمان دور چهارم

هاي مديريتي و کاهش پسمان ها و برنامههاي ملي، استراتژيزمينه اجزاي برنامه

هاي بسته ه مديريت چشمهپرتوزاي خود ارائه کردند. يكي از نقاط همچنان مبهم، مسئل

کننده، روشي مناسب براي کاهش به توليد ،هابود. بازگشت اين چشمه غيرقابل استفاده

صورت فعاالنه استفاده رسد و چند کشور عضو نيز از اين روش بهنظر ميپسمان به

کننده مقدور که عودت به توليدها زمانيآوري و نگهداري اين چشمهاند. بح  جمعکرده

 آيد.نباشد، پيش مي

در پايان پنرمين دوره از جلسات مروري، آشكار بود که کشورهاي عضو  

کننده درحال حرکت به سمت هرچه بهتر کردن سطح ايمني در مديريت شرکت

کننده در اين هستند. تعداد کشورهاي شرکت هاي پرتوزا و سوخت مصرف شدهپسمان

است. البته در  ور در دوره پنرم افزايش يافتهکش 69کشور در دور چهارم به  63دوره از 

دور پنرم، در جلسات پرسش و پاسخ و جلسات مروري شرکت نكردند. کشورهاي عضو 

اي را قبل از جلسه سازماندهي دور ششم برگزار به اتفاق آرا تصميم گرفتند جلسه ويژه

 باشد:هاي دور ششم شامل موارد ذيل کنند و همچنين موافقت کردند که گزارش
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 هاي منابع انسانيتوسعه کارکنان، پايايي و اعتبار سرمايه و ديگر زمينه. 1 

حفظ و افزايش مشارکت عمومي در مباح  مربـوط بـه مـديريت پسـمان بـراي      . 2 

 جلب اعتماد و پذيرش مردمي  

توسعه و اجراي استراتژي پاياي مديريت براي پسمان پرتـوزا و سـوخت مصـرف    . 3 

 .شده

مـاه   يكموبيستند که ششمين دور جلسات مروري را اهو موافقت کردکشورهاي عض 

 المللي انرژي اتمي در وين برگزار کنند.در دفتر مرکز آژانس بين 2018ژوئن  1مي تا 
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