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هر چند با شــیوع بیماری کرونا در بیش از 2۰۰کشــور جهان از ابتدای 
6میلیــارد نفر از  ســال جاری میالدی، چرخــه ی زندگی برای بیــش از 
جامعه ی بشــری با مشــکالت بی رحمانه ای روبرو شده و اقتصاد جهان را 
تا ورطه ی سقوط رســانده و باعث شد تا قيمت نفت در سه ماه اول سال 
به دلیل کاهش قابل مالحظه ی تقاضا )تا 2۰میلیون بشــکه در روز(، روند 
نزولی شــدیدی را تجربه کند. لذا، این انتظار نیز وجود دارد که با یافتن 
واکســن آن، به تدریج زندگی مردم به شــرایط عادی خود بازگردد و در 
نتیجه ســطح تقاضای انرژی و حامل های آن به ویــژه نفت و گاز هر چند 

با تاخیر به شــرایط اواخر سال2۰1۹ برسد. 
از طرفــی، در حالی که گفته می شــود امنیت تامیــن انواع انرژی 

برای همه ی نوع بشــر امکان پذیر است، اما هنوز حدود یک میلیارد 
نفر از ســاکنان زمین از دسترســی به برق محروم هستند و یا در 
حالی کــه دانشــمندان و محققین علوم زیست شناســی  بیشــتر از 
همیشــه، حرف از کاهش گازهای گلخانه ای و آالینده های ناشــی 
از آن می زننــد، داده ها و اطالعات جمع آوری شــده حکایت از آن 
دارد که جهان در ســال2۰18 رکورد دیگری را در انتشــار انواع 
 )Carbon emissions( و آب وهوایی  آالینده های زیست محیطی 
با رشــد 2درصدی نسبت به سال2۰17 از خود به جای گذاشته که 
در هفت سال گذشته ســابقه نداشته است و یا اینکه، وقتی انتظار 
مــی رود تالش و حرکت بیشــتر به ســوی اســتفاده از انرژی های 

عنایت ا... طاهرزاده*، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی 

در حال حاضر دنیای انرژی مجموعه ای از تناقضات و بی نظمی ها را در خود جای داده اســت. برای 
مثال از تامین انرژی تمام مردم جهان صحبت می کنیم اما، هنوز بخشــی از مردم نمی توانند از برق 
اســتفاده کنند و یا در حالی که می بایستی برای حفظ سالمت ساکنان کره ی زمین با صرفه جویی در 
اســتفاده از ســوخت های آالینده، اقدامات موثرتری انجام دهیم، آمار و ارقام حاکی از انتشار بسیار 
باالی آالینده های زیســت محیطی است که هر روز نسبت به روز قبل رکوردار هستند، یا در حالی که 
ادعا می کنیم با ســرعت بســیار باالیی به ســمت مصرف انرژی های تجدیدپذیر حرکت می کنیم در 
مقابل، سیســتم امروز انرژی جهان همچنان وابســتگی شــدیدی به سوخت های فســیلی تا میزان 
۳۳/6درصد به نفت،27/2درصد به ذغال ســنگ و 2۳/۹درصد به گاز طبیعی دارد و ســایر تناقضات 
و عــدم اطمینان هایی که نمی توان برای آنها جواب مناســبی پیدا کرد. بنابراین، این روزها بیش از 
هر زمان دیگری الزم اســت تا تصمیم گیران حوزه ی انرژی در کشــور دریابند که در کجای سیستم 
انرژی جهان و ایران قرار گرفته انــد و اینکه چگونه می توانند منافع ایران را به کمک امکاناتی که در 
صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی داریم، صیانت کنند. به همین دلیل، در این مقاله ســعی شده است تا 
یــک معرفی اجمالی از موقعیت بخش انرژی کشــور در بازارهای انرژی جهان در اختیار خوانندگان 
قرار گیرد و اینکه در صورت تاخیر و عدم برنامه ریزی مناســب و به روز چه فرصت هایی را از دســت 

خواهیم داد.
ایــن مقالــه همچنین هیچ پیش بینی از اوضــاع آینده ارائه نمی دهد اما به مــا یادآوری می کند که 
چگونــه یک مجموعــه از راهکارها و تصمیم هــای ممکن را برای آینده با توجه به شــرایط موجود 
جمع آوری کنیم و برای شــناخت بهتر چگونگی روابط میان بخش های مختلف ســبد انرژی جهانی 

به ویژه نفت و گاز از آن استفاده کنیم.
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تجدیدپذیــر انجام شــود، از ســویی دیگر، شــرایط جاری زندگی 
انســانی همچنان نیازمند سوخت های فســیلی به ویژه نفت  جوامع 
و گاز اســت و در نهایت اینکه، در حالی که بازار انرژی با عرضه ی 
هرچه بیشــتر نفت شــرایط آرامــی را طی می کنــد، همواره یک 
اضطــراب طوالنی مدت ژئوپلتیکی و مملــو از تنش ها در این بازار 
وجــود دارد. به همین دلیل اســت که مراکز مطالعاتــی بین المللی 
معتبــر در بیشــتر کشــورهای پیشــرفته، برای رهایــی از وقوع 
ریســک ها، خطرات و عدم ثبات و اطمینان در بازار جهانی انرژی 
و به ویــژه نفت بــا انتخاب ســناریوهایی، خود را آمــاده ی مقابله 
بــا آن می کننــد.]1[ اگرچه، صنعت انرژی جهان در ســال2۰18 

شــرایط زیر را دارا بود، از جمله:

سبد انرژی جهان
 در ســال2۰18، مجمــوع انــرژی اولیــه ی مصرفی جهان بــا مقداری 
2درصدی نســبت به  1۳میلیارد تن معادل نفت، از رشــدی ۹/ معــادل 8/
ســال2۰17 برخوردار بوده که این رقم تقریبا دو برابر متوســط نرخ ده 
1درصد( و بیشــترین نرخ رشــد از ســال2۰1۰ تاکنون  ســال اخیر )5/
اســت. بیشتر کارشناسان انرژی این رشد بی ســابقه را در ارتباط با رشد 
۳درصدی تولیــد ناخالص داخلــی جهان و تقویــت قیمت های  بــاالی 7/
نفت در ســال2۰18 می دانند و برخی دیگر وجود تعداد بیشــتر روزهای 
گرم و ســرد این ســال را نسبت به ســال های قبل در کشــورهای مهم 
مصرف کننــده ی انــرژی به ویژه آمریــکا )که از ســال های1۹5۰ تاکنون 

بی ســابقه بود( را نیز عالوه بر مورد فوق بیان کرده اند. 
 بیشــترین رشــد مصرف انرژی در  ســال2۰18 در بخش گاز بوده که 
167میلیون  4۰درصد افزایش انــرژی مصرفی جهان )برابر بــا  بیــش از 
تــن معــادل نفت( را در این ســال به خــود اختصاص داده اســت. البته 
انــرژی )نفت خام، ذغال ســنگ، برق آبی و هســته ای(  ســایر حامل های 
نیــز بنا به همان دالیل فوق، رشــدی بیش از متوســط نرخ ده ســاله ی 
اخیر خود داشــتند، اما در ایــن میان، تجدیدپذیرها برای دومین ســال 
14درصد در  پیاپی اســت که از نرخ رشــد قابل توجــه به ترتیب 14 و 5/
ســال های2۰17 و 2۰18 برخوردار شــدند که مقدار آن در سال2۰18 
برابــر بــا 71میلیون تن معادل نفت اســت. به همیــن ترتیب، پس از گاز 
2۹میلیون  افزایــش مصرف  با  انرژی هــای تجدیدپذیر، برق آبی  طبیعی و 
1درصد(، ذغال ســنگ  2درصــد(، نفت بــا 55 )2/ تــن معــادل نفت )2/
1درصــد( و انرژی هســته ای بــا 14میلیون تــن معادل نفت  بــا 54 )5/
2درصــد(، هریک به ترتیب  ســهمی از رشــد انــرژی مصرفی جهان  /۳(
در ســال2۰18 را نســبت به 2۰17 دارا بوده اند. الزم به یادآوری است 
که افزایش ســهم رشد مصرف ذغال سنگ در ســال2۰18 در مقایسه به 
ســایر حامل های انــرژی به ویژه از نوع فســیلی به دلیل افزایش شــدید 
قیمت های نفت در این ســال نسبت به سال2۰17 است که در این مورد 

برای مثال، در ســال2۰18 نفت خام شــاخص برنت دریای شمال افزایش 
17دالر در هر بشــکه را داشت و همین  ۳1درصدی و معادل 12/ قیمت 6/
امر معموال کشــورهای با اقتصــاد ضعیف تر را مجبور می کنــد تا به دلیل 
ناتوانــی در تامیــن بودجــه ی موردنیــاز، از مصرف نفت و گاز به ســمت 
ذغال ســنگ و حتی سوخت های ســنتی مانند ذغال چوب و یا هیزم تغییر 
مســیر دهند. به عبارتی، حامل های انرژی با توجه بــه قیمت های آنها در 

بازار ســهم خود را تعریف می کنند. 
  از نظر جغرافیایی نیز کشــورهای چین، آمریکا و هندوستان در مجموع 
6۹درصــد( کل افزایش انــرژی مصرفی جهان را در  بیش از دوســوم )2/
 4 7، چین۳/ ســال2۰18 به خود اختصاص داده اند که در این میان هند۹/
۳ افزایــش مصرف انرژی نســبت به ســال2۰17 داشــتند. /5 و آمریــکا

)نمودار2( البته رشــد مصرف انرژی در دوره ی ده ســاله ی2۰۰۰-2۰17 
۳درصد بوده که این رقم برای آمریکا  5 و چین ۹/ نیز بــرای هند برابر 2/

۰درصد بوده اســت.  برابر با منفی 4/
 مصرف گاز طی ســال های2۰۰۰ تا 2۰18  از 2۰6۳میلیون تن معادل 
۳۳۰۹میلیون تن معادل  5درصد به رقم  /۹1 نفت رشد متوســط ســاالنه 
6۰درصدی در این دوره  نفت در ســال2۰18 رسید و از افزایش حدود 4/
برخوردار شــد و همین امر باعث شد تا ســهم آن در سبد انرژی مصرفی 
2۳درصد در ســال2۰18  22درصــد در ســال2۰۰۰ به ۹/ جهــان از 1/

یابد. افزایش 
 مصرف جهانی ذغال ســنگ نیز در ســال2۰۰۰ معــادل 2۳58میلیون 
۰درصد  در  /7 تــن معــادل نفت بــود که بــا رشــد متوســط ســاالنه 
۳718میلیون تن معادل نفت  ده ســاله ی17-2۰۰7، مقدار مصرف آن از 
1درصد افزایش به ۳772میلیون تن معادل نفت در  در ســال2۰17 با 4/
ســال2۰18 افزایش یافت. این روند افزایشــی در مصرف ذغال سنگ نیز 
25درصد در  موجب شــد تا سهم آن در ســبد انرژی مصرفی جهان از ۳/

27درصد در سال2۰18 افزایش یابد.  ســال2۰۰۰ به 2/
 امــا ارقــام مقایســه ای مصــرف انرژی هــای تجدیدپذیــر در دوره ی 
زمانــی2۰18-2۰۰۰ حاکی از رشــد 5۰ برابری مصرف آنها  اســت که 
خــود پیام مهمــی را در مورد تغییر ترکیب ســبد انــرژی مصرفی آینده 
6درصدی مصــرف نفت، افزایش  جهان در مقایســه با نرخ رشــد منفی 1/
6۰درصــدی مصرف ذغال ســنگ و حتی رشــد 61درصــدی مصرف گاز 
طبیعی به عنوان یک ســوخت فســیلی نســبتا پاک بیــان می کند. البته، 
الزم بــه یادآوری اســت که به دلیل آالیندگی بســیار باالی ذغال ســنگ 
نســبت به نفت و گاز، انتظــار می رود این روند افزایشــی در مصرف آن 
پایــدار نباشــد، به طوری کــه به تدریج با خــروج صنایــع و نیروگاه های 
قدیمی و... با ســوخت ذغال ســنگ، شــواهد کاهش روند مصرف آن در 

ســبد انرژی مصرفی جهان بیشــتر نمایان خواهد شد.]2[
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 1  نمودار روند مصرف انواع حامل های انرژی در جهان2018-1992         - ارقام: میلیون تن معادل نفت

 1    میــزان مصرف و تولید انواع حامل های انرژی در جهان2000-18     

      ) 2010-19( BP ارقام: میلیون تن معادل نفت         *  تولید معادل مصرف محاســبه شــده اســت        -  منبع:  ســالنامه های آماری انرژی جهان ـ شرکت نفت -

18 - 20002008201020122014201720182000شرح
)درصد(

نفت
370241434202429843854607466225/9مصرف

359739993977412042234380447424/4تولید

گاز
206325792714285329173142330960/4مصرف

206626052709285829503162332661/0تولید

ذغال سنگ

235835033610379738643718377260/0مصرف

230134103601390939663755391770/2تولید

5846206265605755976114/6مصرفهسته ای *

60073777783087992094958/2مصرفبرق آبی *

111241712393204905615000/0مصرفتجدیدپذیرها *

جمع
931811706121001257712940134751386448/8مصرف

915911495118611251612913133041383851/1تولید

28/5097/3079/50111/7098/9054/1971/3042/8قیمت نفت برنت دالر/بشکه



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 178 

77

      ) 2019( BP 2  نمودار در صد سهم هر یک از مناطق جهان در میزان رشد کل انرژی مصرفی در سال 2018      - منبع: سالنامه ی آماری انرژی جهان ـ شرکت نفت 

نفت  تولید  و  مصرف 
نفت مصرف  الف( 

در ســال2۰18 تقاضای نفت در جهان در مقایسه با سال2۰17 با افزایش 
1میلیون بشــکه در روز مواجه شد و همین امر موجب شد تا قیمت های  /4
نفــت نیز در بازارهــای بین المللی افزایش یابد. البتــه، این افزایش قیمت 
نــه به دلیل تغییر افزایشــی قیمت تعادلی بازار نفت در مقایســه با ســال 
قبــل از آن بود، بلکه از دالیل مهم آن رعایت دســتورالعمل ها و توافقات 
داخلی اعضای اوپک و ســپس اوپک پالس در کاهش تولید نفت و عرضه ی 
آن به بازار، خروج موقتی بشــکه های ذخیره ســازی مازاد )خشــکی( و یا 
ســرگردان در بازارهای جهانی نفت )روی آب( بوده اســت، که اگر غیر از 
آن بود قیمت نفت چنین رشــدی در قیمــت را تجربه نمی کرد. به هرحال 
و علی رغــم افزایش قیمت، دو کشــور چیــن و آمریکا بــا افزایش روزانه 
به ترتیب 68۰ و 5۰۰هزار بشــکه در روز بیشــترین ســهم را در افزایش 
مصــرف نفت در جهان در ســال2۰18 و در مقایســه با ســایر کشــورها 

ند. داشته ا
 به عــالوه، اطالعات جدول شــماره1 نشــان می دهد کــه، در دو دهه ی 
اخیــر )2۰18-2۰۰۰(، نفــت همچنان ســهم عمده ی خود را در ســبد 
انــرژی مصرفــی جهان حفــظ کرده، امــا مقــدار آن از ۳۹/7درصد کل 
انــرژی مصرفی در ســال2۰۰۰ بــه ۳۳/6درصد در ســال2۰18 کاهش 
داشــته اســت. اگرچه میزان مصرف آن از ۳7۰2میلیــون تن معادل نفت 
)حــدود 76/۹میلیون بشــکه در روز( در ســال2۰۰۰ بــه 4662میلیون 
تــن معادل نفــت )۹۹/8میلیون بشــکه در روز( در ســال2۰18 افزایش 
داشــته اســت. اطالعات اولیه نیز مصرف نفت را در ســال2۰1۹ به میزان 
1۰۰/1میلیون بشــکه در روز نشــان می دهد، که آمریکا با مصرف متوسط 
5 و ژاپن با  روزانه 1۹/4میلیون بشــکه در روز، چین بــا 14/1، هند با ۳/
۳میلیون بشــکه در روز، از بیشــترین مصرف کننــدگان نفت جهان در  /8

می روند. به شمار  سال  این 
کارشناســان نفتی منشــأ مهم ترین عوامل موثــر بر این روند را از 
ادامه ی دوران شوک های نفتی دهه های 8۰-1۹7۰ و به ویژه افزایش 
شــدید قیمت ها در سال1۹7۳ و سپس تاســیس آژانس بین المللی 
انرژی در ســال1۹74 توسط کشــورهای مهم مصرف کننده ی نفت 
بــا هدف انجــام همکاری های بلندمدت و اســتراتژیک سیاســی و 
امنیتــی می داننــد، کــه به منظور کاهــش تاثیرپذیــری بازارهای 
بین المللــی انــرژی از شــوک های بعدی نفت و کاهش ریســک و 
خطرپذیری بیشــتر ناشی از شــرایط آن، اقتصاد خود و متحدان را 
به کمــک صرفه جویی در مصرف نفت، افزایــش کارآیی و بهره وری 
آن و توســعه ی تولید و مصرف ســایر انرژی ها )گاز، ذغال ســنگ، 
برق آبی، هســته ای، تجدیدپذیرها و...(، وابســتگی خود را به نفت 
وارداتــی به حداقــل مقدار ممکــن کاهش دهنــد. به همین منظور 
مالحظه می شــود که در بیشتر کشورهای پیشــرفته و توسعه یافته 
در آمریکای شــمالی، اروپای غربی و شــرق دور )شــامل ۳7کشور 
عضو OECD 1(، با اتخاذ سیاســت های آژانــس بین المللی انرژی، 
از ســال های اواخر دهه ی1۹۹۰، روند مصرف نفت آنها کندتر و یا 
حتی منفی شــده اســت. به عبارتی، مصرف نفت در ایاالت متحده 
آمریکا کــه در دهه های اخیــر به عنوان بیشــترین مصرف کننده ی 
 2۰۰۰-2۰18 نفت در جهان به شمار می رود، طی18 سال دوره ی 
از رقم 1۹/7میلیون بشــکه در روز به 2۰/5میلیون بشــکه در روز 
رســید. به عبارتی، در طول حدود دو دهــه فقط افزایش 8۰۰هزار 
بشــکه ای در روز را تجربه کرده کــه البته افزایش حدود 5۰۰هزار 
بشــکه از آن نســبت به سال2۰17 بوده اســت. در مقابل، مصرف 
نفت در اروپا طی این دوره، کاهش حدود یک میلیون بشــکه ای در 
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روز )از 16/2 به 15/۳میلیون بشــکه در روز( را داشته که در این 
میان ســه کشــور صنعتی و مهم مصرف کننده ی نفت منطقه و عضو 
 ،2 ســازمان OECD، آلمان، فرانسه و ایتالیا به ترتیب با مصرف 7/
1میلیون بشــکه نفت در روز در سال2۰۰۰ و پس از گذشت  2 و ۹/
1میلیون بشــکه در روز  1 و ۳/ /6 ،2 18ســال، به ترتیب به ارقام ۳/
1میلیون بشــکه در روز کاهش مصرف را  و در مجمــوع حــدود 4/
داشــتند و بقیه ی کشــورهای منطقه نیز طــی این دوره ی زمانی، 
یــا افزایش بســیار کمی در مصرف نفت خود داشــتند و یا مصرف 
نفت آنها نزولی شــده اســت. فقط ترکیه در این منطقه بیشــترین 
افزایش در مصرف نفت )حدود ۳۰۰هزار بشکه در روز( را در دوره ی 

است. داشته   2۰۰۰-18
 OECD البته، در شــرق دور نیز ژاپــن به عنوان عضو دیگر گروه 
همیــن رونــد را در مصــرف نفت خــود تجربه کــرد به طوری که 
5میلیون بشــکه در روز در ســال2۰۰۰ با کاهش  مقــدار آن از 5/
۳میلیون بشــکه در روز در  1میلیــون بشــکه در روز، به رقم ۹/ /6
ســال2۰18 کاهش یافــت به ویژه آنکه، بر اســاس برنامه ای که از 
اواســط دهه ی1۹۹۰ صنعت انرژی آن کشــور در راستای کاهش 
وابســتگی به نفت از دولت دریافت کرد، وظیفه داشــته تا به تدریج 
و بــا تعطیلی برخــی از مراکز پاالیش خود، هر ســال از مصرف و 
واردات نفــت خود بکاهد. ژاپــن تقریبا 1۰۰درصــد نفت مصرفی 
خــود را وارد می کنــد و ایجاد هر شــوک در بــازار جهانی نفت، 

اقتصاد آن کشــور را تحت تاثیر شدیدی قرار می دهد.
اما در مقابل، کشــورهایی که همچنان در مســیر ابتدایی رشــد و 
توســعه قرار داشــتند )چین، هند، خاورمیانه، آسیای مرکزی و...( 
و نفــت نیز به عنوان موتــور متحرکه، برای اقتصــاد آنها از اهمیت 
باالیــی برخوردار بــوده، روند مصرفی بیشــتری از انرژی ها به ویژه 
نفت را تجربه کردند کــه البته همین روند نیز به میزان زیادی تابع 
تغییرات قیمت نفت در این ســال ها بوده است. به طوری که، مصرف 
نفت در منطقه ی خاور دور )به جز کشــورهای ژاپن و کره ی جنوبی 
از اعضایOECD ، از 15/7میلیون بشــکه در روز در سال2۰۰۰ 
به ۳2میلیون بشــکه در روز در ســال2۰18 با بیش از 1۰4درصد 
رشــد، بیشــترین روند مصرف نفت را در جهــان در فاصله ی این 
ســال ها دارا بودند که در این میان ســهم دو کشــور چین و هند 
2میلیــون بشــکه در روز در ســال2۰۰۰   /۳ 4 و  /7 از  به ترتیــب 
5میلیون بشــکه در روز  )44/6درصد مصرف منطقه( به 1۳/5 و 2/
در ســال 2۰18 )58/4درصد مصرف منطقه(، از بیشــترین مقدار 
نفت مصرفی در خاور دور برخوردار بودند. این دو کشــور همچنین 
در ســال2۰18 به ترتیب حــدود 7۰۰ و ۳۰۰هزار بشــکه در روز 
نفت بیش از ســال2۰17 تقاضا داشــته اند. پس از آن کشــورهای 
منطقــه ی خاورمیانــه )به ویژه حــوزه ی خلیج فارس( هســتند که 

5میلیون بشــکه در روز  مقــدار نفت مصرفی آنها در این دوره از 1/
۹میلیون بشــکه در روز افزایش داشته است.  /1 78/4 رشــد به  با 
کشورهای حوزه ی آسیای مرکزی و روســیه و همچنین کشورهای 
منطقــه ی آمریکای التیــن و آفریقا نیز مصرف نفــت آنها به ترتیب 
1میلیون  4 و 5/ /1 ،6 ۳میلیــون بشــکه در روز بــه 8/ 4 و 2/ از ۹/
بشــکه در روز افزایش داشــته اگرچه هریک از این کشورها نسبت 
به ســال2۰17 تقریبا از مقــدار مصرف یکســانی برخوردار بودند. 
به عبارتــی در مجمــوع، میــزان نفت مصرفی  کشــورهای حوزه ی 
از   ،2۰۰۰-2۰18 بلندمــدت  دوره ی  در   "OECD "غیرعضــو 
28/6میلیــون بشــکه در روز در ســال2۰۰۰ با افزایشــی بالغ بر 
52/4میلیون بشکه در  2۳/8میلیون بشــکه در روز )78درصد(، به 

است. داشته  افزایش  در سال2۰18  روز 
 همان طور که مالحظه می شــود، مقدار مصرف نفت در کشــورهای 
توســعه یافته علی رغم حفظ و ارتقا ســطح رفاه مردم کشــور خود 
بــه کمک انرژی های جایگزین نفت، از ســال2۰۰5 تاکنون نه تنها 
افزایشــی در روند نفت مصرفی خود نداشتند بلکه در دوره ی مورد 
مطالعه دو دهه ی اخیر و با گذشــت 18ســال کاهش رقمی حدود 
8۰۰هــزار بشــکه در روز را نیز تجربــه کردند. بیشــترین کاهش 
مصرف نفت منطقه OECD  طی دوره ی فوق نیز در ســال2۰14 
۳میلیون بشــکه در روز نســبت به ســال2۰۰۰  و با کاهش رقم 5/
مورد اشــاره قــرار گرفته که  البتــه بخش مهمــی از این کاهش 
مصرف نیــز در نتیجه ی وجود ســایه ی قیمت های بــاالی نفت بر 
بازار طی ســال های 1۳-2۰11 و حتی خود ســال2۰14 نیز بوده 

است.
الزم اســت اشــاره شــود که ارقام مربوط به نفت مصرفی در جهان شامل 
میعانات گازی، مایعات گازی، نفت، بیودیزل و ســایر مشــتقات مشابه نیز 
می باشــد که به عنوان خوراک صنعت پتروشــیمی و همگام با توسعه ی این 
صنعــت در جهان، ارقام مصرفی ایــن فرآورده ها نیز در ارقام نفت مصرفی 

می شود. لحاظ  کشورها 
EIA( ، به عنوان یکی از موسســات  اداره ی اطالعات انرژی آمریکا)
مطالعاتــی معتبر انــرژی در جهان در تازه تریــن گزارش خود در 
ژوئیه ی ســال2۰2۰، برآورد خود از کاهش میزان تقاضای جهانی 
8میلیون بشــکه در روز دانســته که  نفــت در ســال2۰2۰ را 15/
در مــاه ژوئن به دلیل وجود تاثرات بیشــتر بیمــاری کرونا رقم آن 
8میلیــون بشــکه در روز بــود. به عبارتی، این موسســه انتظار  /۳4
دارد متوســط مجموع تقاضــای جهانی نفت در ســال2۰2۰ برابر 
۹2/۹2میلیون بشــکه در روز و در ســال2۰21 نیز ۹۹/88میلیون 
بشکه در روز باشــد. تقاضای جهانی نفت برای سال2۰1۹ به میزان 
1۰1/۰4میلیون بشــکه در روز بوده که در مقایســه با سال2۰18 
 ،EIA از رشــد حدود 1/7درصد برخوردار اســت. براساس برآورد
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میــزان تقاضــای جهانی نفت در ماه ژوئن و در مقایســه با آوریل، 
در پی از ســرگیری فعالیت هــای اقتصادی پس از برداشته شــدن 
محدودیت هــا، به میزان 1۰میلیون بشــکه در روز افزایش داشــته 
اســت. در همین حــال عرضه ی نفت خــام در این بــازه ی زمانی 
12میلیون بشــکه در روز کاهش داشــته که ناشی از کاهش تولید 
اتحاد تولیدکنندگان اوپک پالس)+OPEC( و بســته شــدن چاه ها 
و کاهــش تولید در آمریکا و کانادا بوده اســت. این اداره همچنین 
انتظار دارد که در پی افزایش تقاضا تا پایان ســال2۰21، مجموع 
Comecial stock ( جهــان نیز کاهش  ذخایــر تجاری نفــت )
یابد، که در صورت وقوع چنیــن اتفاقی یکی از اهداف اوپک پالس 
در ایجاد ثبات بازار و تقاضا برای نفت اوپک بیشــتر محقق خواهد 

شد.

تولید ب( 
بــرای تامین رونــد فزاینده ی نفــت موردنیاز جهان ســرمایه گذاری های 
بســیاری نیــز طی ایــن دو دهه ی اخیــر و حتی قبل از آن انجام شــده 
و هم اکنــون نیز، علی رغــم وجود عدم ثبات در بــازار و وجود قیمت های 
پاییــن نفت در برخی از کشــورهای مهــم تولیدکننــده از جمله: کویت، 
عــراق، ایران، امارات متحــده ی عربی این فعالیت ها هرچنــد با تاخیراتی 

دارد. ادامه 
اما مهم ترین تحوالت در صنعت جهانی نفت به دو واقعه ی مهم نیز اشــاره 
دارد. اول اینکه کشــورهای پیشــرفته ی صنعتی که نفت را موتور توسعه و 
ترقی خود می دانســتند و می خواستند از شــوک های مهم نفتی به ویژه از 
منطقه ی مهم خلیج فارس در خاورمیانه در امان باشــند، با تاسیس آژانس 
بین المللی انرژی اســتراتژی کاهش وابســتگی خود را بــه نفت آن منطقه 
دنبال کردند و توانســتند با توســعه و گسترش ســرمایه گذاری های خود 
در نقاطــی دیگر از جهان )اروپا، آفریقا، آمریــکای التین و...( برای تولید 
نفت و گاز و به کارگیری ســایر انرژی ها در ســبد مصرفــی خود، افزایش 
کارآیی انرژی و... مصرف و واردات نفت خــود را مدیریت و کنترل کنند. 
دوم اینکــه، آمریکا به عنــوان بزرگ ترین مصرف کننــده ی نفت در جهان 
از ســال2۰۰5 با اجرای ســرمایه گذاری هایی در صنعت نفت و گاز شــیل 
موفق شــد به کمک این انقالب تکنولوژیکی هم ســاختار اقتصادی خود را 
متحول کنــد و هم معادالت بازارهای جهانی نفت را تغییر مســیر دهد و 
در مدت زمــان کوتاهی خالص واردات نفت خود را از 12میلیون بشــکه 
در روز در ســال2۰۰5 به کمتر از ۳میلیون بشــکه در روز در سال2۰18 
کاهش دهــد. تولید نفت شــیل آمریــکا به ترتیب در ســال2۰۰7 روزانه 
 5 1، در سال2۰15 روزانه 2/ 1میلیون بشــکه، در سال2۰11 روزانه ۹/ /7
7میلیون بشــکه در روز در ســال2۰1۹ بــوده، به طوری که  و باالخــره 7/
پس از چند دهه و در ســپتامبر ســال2۰1۹ توانست شــرایط خود را از 
یــک واردکننده ی خالــص نفت، به یک صادرکننده ی خالــص تبدیل کند 

و بالفاصله پس از ســه ماه متوالی، در مــاه نوامبر2۰1۹ خالص صادرات 
مــواد نفتی خــود را نیز به حداکثــر مقدار ممکن افزایــش دهد. در این 
5میلیون بشــکه در  ماه، ایــاالت متحده آمریکا روزانــه حجمی بالغ بر 8/
روز نفت خــام وارد کرد و در مقابل اقدام به صدور روزانه ۳میلیون بشــکه 
2میلیون  نفت خــام کرده بود. به همیــن ترتیب، روزانه حجمی معــادل 2/
5میلیون  میلیــون بشــکه انــواع فرآورده های نفتــی وارد و در مقابــل 8/
بشــکه در روز انــواع فرآورده های نفتــی )میان تقطیرها، انــواع بنزین و 
ســوخت جت( صادر کرد، که رقــم خالص صدور مــواد نفتی )نفت خام و 
فرآورده( آن به 8۰۰هزار بشــکه در روز رسید که از نظر رکورد ماهانه از 
سال1۹7۳ تاکنون )حدود پنج دهه(، ســابقه نداشته است. انتظار می رود 
که برای ســال2۰2۰ این شــرایط همچنان ادامه داشته باشــد و آمریکا 
بتواند روزانه تا 8۰۰هزار بشــکه در روز مــواد نفتی )نفت خام و فرآورده( 
1میلیون بشــکه در  صــادر کند و برای ســال2۰21 نیز رقــم آن را به 4/
روز افزایــش دهد که بــا تحقق این برنامه نیز بــرای اولین بار خواهد بود 
کــه ایاالت متحده آمریکا موفق می شــود تا به طور ســاالنه و مســتمر از 
صادرکنندگان مهم مواد نفتی باشــد، اگرچه در طول ســال های 2۰2۰ و 
2میلیون بشــکه در روز انواع  ۳ و ۹/ 2۰21 به ترتیــب با واردات روزانه ۹/
نفت خام ســنگین موردنیاز پاالیشــگاه ها، همچنان از واردکنندگان خالص 

نفت خام در جهان به شــمار خواهد رفت. ]۳[
2میلیون بشــکه نفت شیل  البته، آمریکا همچنین با افزایش تولید روزانه 2/
در سال2۰18 نسبت به 2۰17، بیشترین سهم را در افزایش تولید جهانی 
نفت داشــته، که به تنهایی معادل تولیــد کنونی صنعت نفت مکزیک بوده 
و ایــن رکــورد همچنین در هیچ یک از کشــورهای جهان تاکنون ســابقه 
نداشته اســت.)نمودار۳( پس از آمریکا، کانادا نیز با 41۰هزار و عربستان 
ســعودی با ۳۹۰هزار بشــکه در روز افزایش تولید داشته اند اما این ارقام 
در افزایــش تولید متقابــال با کاهش تولید کشــورهای ونزوئــال به میزان 
58۰هــزار بشــکه در روز و ایران به میزان ۳1۰هزار بشــکه در روز خنثی 
8۰/6میلیون  شــده اســت. اطالعات مقدماتی نیز تولیــد نفت جهــان را 
بشکه در روز نشــان می دهد که آمریکا با متوســط روزانه 15/۰4میلیون 
4میلیون  بشــکه در روز، عربســتان بــا 12، روســیه 1۰/8 و عراق بــا 4/
بشــکه در روز مهم ترین تولیدکنندگان نفت جهان در این ســال بوده اند. 
بدون شــک با ورود نفت شــیل به بازار معادالت فروش نفت نیز تحت تاثیر 
قرار گرفــت و به عبارتی از آنجا که بشــکه های نفت صادراتی از سراســر 
جهــان به ویژه حوزه ی خلیج فارس بــه آمریکا به عنوان یک بازار مســتمر 
و امــن نــگاه می کردند و در طول چنــد دهه به آن اتکا و نیاز داشــتند، 
در رقابت با هــم به دنبال بازاری جایگزین به ویــژه در خاور دور از جمله 
بازارهــای مهم چین و هند باشــند که البته بخشــی از این بشــکه ها هم 

بدون مشــتری در آب های جهان ســرگردان و یا در زیر حبس شدند. 
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 3  نمودار الف( بیشترین افزایش تولید توسط تولیدکنندگان نفت ب(تغییر میزان تولید ساالنه نفت توسط تولید کنندگان )2005-18(

       ) 2019( BP منبع:  سالنامه ی آماری انرژی جهان ـ شرکت نفت

در ایــن زمان و بــا افزایش قیمت های نفت به باالتــر از 11۰دالر در هر 
بشکه در فاصله ی سال های 1۳-2۰11، کشورهای صادرکننده ی نفت را 
به اجرای طرح های بلندپروازانه با بودجه ی بســیار باال تهییج کرد، چراکه 
انتظار داشــتند روند افزایشــی قیمت نفت در بازار همچنان ادامه داشته 
باشد. لذا صادرکنندگان نفت حداکثر تالش خود را برای تولید و عرضه ی 
نفــت به بازار انجام دادند به طوری که اوپک در فاصله ی ســال های2۰1۰ 
تــا 2۰14 حجمی تا 2/7میلیون بشــکه در روز به تولید خود اضافه کرد. 
روسیه نیز که همانند اوپک به درآمدهای صادراتی نفت وابستگی شدیدی 
داشــت در رقابت با اوپک در ایــن فاصله به تدریج بــر تولید و عرضه ی 
اضافــی نفت خود به بازار تا 5۰۰هزار بشــکه در روز افزود. این شــرایط 
در حالی اتفاق می افتاد که با شــروع افزایش قیمت های نفت، کشورهای 
اروپایــی به تدریج از میزان واردات و مصرف نفــت خود در این فاصله ی 
زمانی تا 1/۳میلیون بشــکه در روز کاســتند. مصرف کنندگان مهم نفت 
در آســیا و خاور از جمله چیــن و به ویژه هند نیز که بــه نفت وارداتی 
ارزان برای حفظ روند رشد ســریع تر اقتصادی خود نیاز داشتند، مجبور 
شدند در قیمت های باالی نفت از رشد تقاضای مورد انتظار خود بکاهند. 
به طوری که در مجموع مازاد عرضــه ی نفت در بازار در روزهایی از اواخر 

دوره ی فوق تا 2/6میلیون بشکه در روز نیز می رسید. 
عرضــه ی نفت زیاد در بازار موجب کاهش چشــمگیر قیمت های  جهانی 
نفت در ســال های 16-2۰14 شد لذا، تشدید مشکالت اقتصادی در این 
گروه از تولیدکنندگان، حصول توافق در خصوص کاهش حجم تولید نفت 
در اواخر سال2۰17 را ضروری کرد. زیرا، پس از توافق اولیه ی کشورهای 
عضو اوپک در نوامبر ســال2۰16 برای کاهش تولیــد و ایجاد تعادل در 
بازار و حتی اجرای تالش هایی برای کاهش موجودی ذخایر تجاری نفت 
به میزان متوسط پنج سال گذشته ی آن، مصمم شدند تا رقابت  با یکدیگر 

را برای کســب سهم بیشــتر بازار کنار گذاشته و فرمول های قیمت خود 
را نیز به صورت متعادل و متناســب با یکدیگر تعیین کنند. البته، روسیه 
در ابتــدای امر خود را با اوپک همراه نمی دانســت و علی رغم آنکه بارها 
توافــق تلویحی خود بــا اوپک را بیان می کرد امــا در عمل آن را رعایت 
نمی کرد. لیکن افزایش تدریجی نفت مازاد و بدون مشتری در بازار، فشار 
بــر قیمت ها را بیشــتر کرد و همین امر عربســتان را به عنوان عضو مهم 
اوپــک وادار کرد تا عالوه بر اجرای محدودســازی تولید و عرضه ی نفت 
توســط اعضا، تفاهم نامه ای نیز با روســیه در مورد محدود کردن ســطح 

تولید منعقد کند. 
باالخــره، در ژوئن2۰17 اوپک و روســیه و ســایر متحدیــن وی که به 
اوپک پالس)+OPEC( معروف شــدند توافق کردند تا با همکاری خود 
به توافق نامه ی کاهش تولید برنامه ریزی شــده مبتنی بر تقاضای فصلی 
در بــازار را به صورت 1۰۰درصد رعایت کنند و بــا پیگیری وقایع بازار و 
تولید کشورهای خارج از توافق به ثبات بازار نفت با قیمت های منطقی تر 
اقدام کنند که تــا هم اکنون نیز ادامه دارد. اوپــک همچنین معتقد بود 
که با کمک ســایر تولیدکنندگان غیراوپک، هم به محدوده ی رقم تولید 
بــا ثبات در بازار نزدیک تر خواهند شــد و هم خواهند توانســت با ورود 
غیرمترقبــه ی ونزوئال، لیبی و ایران به مجموعه ی تولیدکنندگان موجود، 
شــرایط همکاری میان اعضا و کل مجموعه ی اوپک پالس نیز بهتر مهیا 
شود. البته، کاهش تولید برای رســیدن به قیمت باالتر، می تواند موجب 
افزایش تولید نفت شــیل آمریکا نیز شــده و ضمن کاهش مجدد قیمت 
نفت ســهم بازار نفت تولیدکنندگان اوپک مجددا کاهش یابد. به عبارتی، 
تا زمانی که نفت شــیل در بازار وجود دارد، این مشکل مهم در پیش  روی 

تولیدکنندگان نفت اوپک وجود خواهد داشت.]4[
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پاالیشی ظرفیت  پ( 
میزان نفت خام خوراک پاالیشــگاه های جهان در ســال2۰18 نســبت به 
ســال2۰17 با افزایش ۹6۰هزار بشــکه در روز روبرو شــد، که نسبت به 
1میلیون بشــکه در روز ســال2۰17 در مقایسه با سال قبل از  افزایش 5/
آن، از افزایــش کمتری برخوردار بوده، اگرچه نــرخ بهره برداری از مراکز 
پاالیشــی جهان در این سال در مقایسه با سال های دوره ی 17-2۰۰7 به 

بیشــترین مقدار خود رسیده است.
ظرفیت پاالیشــی نفت جهان در سال2۰۰۰ به میزان 82/4میلیون بشکه 
در روز بود که با افزایش مصرف انواع فرآورده های نفتی، ظرفیت سازی ها 
نیز در ادامه ی سال های دهه ی1۹۹۰ و پس از آن ادامه یافت به طوری که 
حجــم آن بــا 21/4درصــد افزایش بــه 1۰۰میلیون بشــکه در روز در 
سال2۰18 رسید. در ســال2۰۰۰ به ترتیب آمریکا با 16/۹میلیون بشکه 
در روز، چین با 5/۹، روسیه 5/5 و ژاپن با 5میلیون بشکه در روز بیشترین 
ظرفیت پاالیش نفت را در جهان دارا بودند و بیشترین ظرفیت پاالیش با 
حجمی معادل 44/4میلیون بشــکه در روز و سهم 54درصدی نیز متعلق 
به کشورهای پیشــرفته و صنعتی )OECD( بود. در فاصله ی سال های 
18-2۰۰۰ کشورهای چین، هند و آمریکا به ترتیب با احداث 1۰/۳، 2/8 
و 2/1میلیون بشــکه در روز ظرفیت پاالیشی، بیشترین فعالیت را در این 
 OECD خصوص انجام دادند. در نتیجه ی این اقدام، ســهم کشورهای
بــا افزایش جزئی بــه رقم 44/5میلیــون بشــکه در روز )44/5درصد( 
رسید اما ظرفیت پاالیشــی اروپا با کاهش 2/2میلیون بشکه ای از 17/۹ 
بــه 15/7میلیون بشــکه در روز تنزل یافت و ســهم آن در مقایســه با 
ســال2۰۰۰ از 21/7درصد به 15/7درصد کاهش یافت. در حالی که سهم 
بقیه ی کشورها )غیرعضو OECD( در ســال2۰18 با مجموع ظرفیت 
55/5میلیون بشــکه در روز، از ۳8درصــد کل ظرفیت پاالیش جهان در 
ســال2۰۰۰ به رقم 55/5درصد افزایش یافت که ظرفیت ســازی معادل 
۹/8میلیون بشکه در روز )هر دو سال 5۰۰هزار بشکه در روز( در چین، از 
نکات برجســته ی توسعه ی صنعت پاالیش جهان در دوره ی مورد بررسی 

به شمار می رود. 
در خاورمیانه نیز ظرفیت پاالیشــی در امــارات متحده عربی از 6۳۰هزار 
1 به  1میلیون بشــکه در روز، عربستان سعودی از ۹/ بشــکه در روز به 2/
2میلیون بشــکه در روز، بیشــترین افزایش  1 به 2/ 2 و ایــران نیز از 7/ /8

داشتند. دوره  این  را طی 
در مقابل، ظرفیت مراکز پاالیشــی ژاپن طی دوره ی زمانی 18-2۰۰۰ از 
رقم 5 به ۳/۳میلیون بشــکه در روز کاهش یافت. البته عالوه بر ژاپن در 
آسیا، ظرفیت پاالیشی کشــورهای OECD در منطقه ی اروپا از جمله 
ایتالیا در دوره ی مورد بررســی از 2/5 به 1/۹میلیون بشکه در روز، آلمان 
از 2/۳ به 2/1، فرانسه از 2 به 1/2 و انگلستان نیز از 1/7  به 1/2میلیون 

بشکه در روز کاهش ظرفیت داشتند.
از طرفی فعالیت هر پاالیشگاهی رابطه ی مستقیمی با هزینه های پاالیشی 

هر بشکه نفت خام خوراک، قیمت نفت خام خوراک، میزان انعطاف پذیری 
یا مقیاس سادگی یا پیچیدگی پاالیشگاه ها برای اجرای یک ترکیب بهینه 
در تولید مقادیر مشــخصی از هر فرآورده در زمانی خاص، آگاهی نسبی 
از میزان تقاضای فرآورده های تولیــدی در بازارهای مصرف و پیش بینی 
تحــوالت و روند آینده ی تقاضا در آن بازارها، آگاهی مداوم از قیمت انواع 
فــرآورده با کیفیت های متفاوت در هر بازار مصرف )داخلی یا بین المللی( 
و در نهایــت ارزیابــی هزینه های بیمه و ارســال محصــوالت تولیدی و 
ذخیره سازی آنها در نزدیکی بازار مقصد دارد که در هر یک از این پارامترها 
و مراحل اجرایی مربوط به آنها هزینه ها و ریســک های بازاری خاص خود 
را دارد. به همین منظور اســت که برخی پاالیشگران معتقدند که به دلیل 
هزینه های زیاد عملیاتی، معمــوال در قیمت های باالی خوراک نفت خام، 
ســودآوری و توجیه اقتصادی بیشتری وجود دارد و هرچه حاشیه ی سود 
بیشــتری برای پاالیشگران وجود داشته باشــد، ظرفیت تولیدی خود را 
افزایش خواهند داد و بالعکس. در نهایت اینکه هر پاالیشــگاه بر اســاس 
دوره های فصلی در ســال و آب وهوای منطقــه و میزان تغییرات تقاضای 
آن منطقه، نســبت به چگونگی ترکیب میزان تولید فرآورده ی مناسب و 
قابل عرضه در بازار اقدام می کند که مهم ترین شاخص آن نیز اصطالحا به 
"کرک آن فرآورده" اطالق می شود که یک محاسبه ی ساده برای تعیین 
حاشیه ی ســود تقریبی هر فرآورده ی تولیدی و بر اساس اختالف قیمت 
بازاری هر بشــکه از آن فرآورده ی تولیدی و نفت خام شاخص در آن بازار 
را بیان می کند، به طوری که پس از کسر هزینه ی تولید هر بشکه فرآورده، 
هرچه این اختالف به نفع یک یا چند فرآورده ی سبک )بنزین اتوموبیل، 
بنزین هواپیما، انواع نفتا و...(، میان تقطیر )نفتگاز، نفت ســفید و سوخت 
جت( و یا سنگین )نفت کوره( بیشــتر باشد پاالیشگران ترکیب نفت خام 
خوراک مناســب خود را برای تولید حداکثــر مقدار آن فرآورده برای آن 

دوره ی زمانی به کار می گیرند.
البتــه، اخیرا که قوانین زیســت محیطی به نحو چشــمگیری ســایه ی 
سنگین خود را با دســتورالعمل های کنفرانس پاریس بر نحوه ی فعالیت 
شــرکت های اکتشــافی و تولیدکنندگان نفت، پاالیشــگران، موسسات 
حمل ونقل و دارنده ی خطوط انتقال مواد نفتی و تاسیســات ذخیره سازی 
گســترش داده و حتی در بخش هــای گاز و به ویژه ذغال ســنگ نیز بر 
اســاس اهداف کنفرانس آب وهوایی پاریس در نوامبر 2۰18، جرایمی بر 
حســب میزان آالینگی )دالر به ازای هر تن Co 2 تولیدی( در نظر گرفته 
شده اســت، هزینه ی تولید انواع فرآورده ی نفتی با استانداردهای جدید 
زیســت محیطی نیز افزایش یافته و فشار زیادتری را بر پاالیشگران برای 
تولید فرآورده ی تمیزتر وارد کرده اســت. به همین دلیل است که با توجه 
به افزایش هزینه های پاالیشــی و تقاضای ضعیف در برخی نواحی جهان، 
فعالیت برخی مراکز پاالیشــی متوقف می شوند که از جهاتی به ویژه برای 

صادرکنندگان نفت خام و فرآورده قابل توجه است.
به عبارتــی دیگر، با تعطیلی مراکز پاالیشــی در یک ناحیــه، معموال تقاضا 
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بــرای نفت خام خوراک پاالیشــگاه های آن ناحیه کاهــش خواهد یافت و 
بالعکــس. بنابراین اگرچه در برخی کشــورهای اروپایی و یا ژاپن ظرفیت 
پاالیشــی آنها کاهش یافته اما همین کشــورها می توانند تقاضای بالقوه ای 
برای صادرکنندگان فرآورده از ســایر نواحی باشند. احداث مراکز پاالیشی 
جدیــد با هدف تولید فرآورده های نفتی با اســتاندارد باال در کشــورهای 
عربســتان، امارات و کویت از ســال2۰17 از جمله این فعالیت ها هستند 
که دســت اندرکاران آن عالوه بر اقدامات قبلی خود در این خصوص تالش 
می کنند تا با هدف افزایش بیشــتر ارزش افــزوده نفت خام تولیدی، ضمن 
حضــور بیشــتر در بازارهای بین المللــی نفت و فــرآورده امنیت تقاضای 

نفت خام تولیدی خود را دوام بیشــتری ببخشند.

نفتی فرآورده های  مصرف  ج( 
 بــا مطالعــه ی روند مصــرف مجموعــه ی حامل هــای انــرژی در جهان، 
کشــورهای توســعه یافته و یا جوامع پرجمعیت می تــوان به الگوی زندگی 
مردم آن بهتر پی برد و بر اســاس برنامه ریزی و زیرساخت های اجرا شده 
در مراحــل و دوره های مختلف این امکان فراهم می شــود تا چشــم انداز 
روشــن تری را از عــادات رفتاری این جوامــع و چگونگــی مصرف انواع 
انــرژی در بخش های مختلف صنعتی، کشــاورزی، تجاری و خانگی  برای 

ســال های پیش ِرو در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دریافت.
اما از آنجا که نفت در دو دهه ی اخیر نیز ســهم عمده ای از ســبد انرژی 
مصرفی بیشــتر مردم جهــان را به خود اختصــاص داده و انتظار می رود 
برای ســال های آتی نیز این ســهم قابل توجه باشــد لــذا، مطالعه ی روند 
مصــرف انــواع فرآورده های نفتــی در ســال های اخیر می توانــد تصویر 
روشــن تری از چگونگــی حضور و نقش آنهــا در زندگی آینده ی مردم آن 
منطقــه ارائــه کند. لذا، در ادامــه تصویری خالصه از رونــد مصرف انواع 
فرآورده هــای مهم  نفتی )بنزین، نفت ســفید، نفــت گاز و نفت کوره( در 

نواحی مختلف جهان ارائه می شــود.
در ســال2۰18 در مجموع، روزانــه ۹۹/8میلیون بشــکه انواع فرآورده ی 
نفتی در نواحی مختلف جهان مصرف شــد که در مقایســه با ســال2۰17 
رشــدی معادل 1/5درصد داشــته و متوسط نرخ رشــد ساالنه ی آن برای 
1/2درصد بوده اســت. از این مقدار، حجمی  سال های 17-2۰۰7 معادل 
بالــغ بر روزانه ۳2/6میلیون بشــکه )۳2/6درصد( آن انــواع بنزین )و به 
مقدار بســیار کم نفتــا(، ۳6/1میلیون بشــکه در روز )۳6/1درصد( انواع 
7میلیون بشــکه در روز )7/2درصــد( انواع  نفــت گاز و نفــت ســفید، 2/
نفت کوره و بقیه 2۳/۹میلیون بشــکه در روز )2۳/۹درصد( شــامل ســایر 
فرآورده هــای نفتی از جملــه: گازمایع، گاز مصرفی پاالیشــگاه، حالل ها، 
کک نفتی، روان کننده ها، قیر و ســایر مواد ته مانده ی برج های پاالیشــگاه 
بوده اســت. الزم به ذکر اســت که میــزان فرآورده های تولیــدی مانند 
گازمایــع، حالل هــا، کک نفتــی، روان کننده هــا، قیر و... در مقایســه با 
فرآورده های عمده و مهم نفتی بســیار کم بوده و حتی بخشــی از آن نیز 

مجددا در پاالیشــگاه مورد اســتفاده قرار می گیرد، لذا به دلیل محدودیت 
مقــدار، بازارهای محدودی نیز دارند که اطالعــات آن به طور مدون قابل 
دســترس نیســت، اگرچه معموال گاز مایع، قیر، حالل هــا و روان کننده ها 
و کک در بازارهــای داخلــی و بین المللــی قابل تجــارت و خریدوفروش 

. هستند

بنزین  -1
بنزین مهم ترین فرآورده ی نفتی و ســبک تولیدی در پاالیشگاه ها به شمار 
می رود که به دلیل سهم قابل توجه تقاضای آن برای مصرف در خودروهای 
ســبک، در بازارهای جهانــی از ارزش و اهمیت بســیار باالیی برخوردار 
اســت. از طرفی، با افزایش تقاضا برای خودرو در کشــورهای پیشرفته ی 
صنعتــی و نقش مهــم و مداوم آن در زندگی روزانــه ی مردم آن نواحی، 
مصرف انواع ســوخت خودرو از جمله انواع بنزین نیز افزایش چشــمگیری 
پیــدا کرد که عالوه بر مشــکل تامین تقاضــای موردنیاز از طریق واردات 
نفت خــام، از نظــر محیط زیســتی نیز مشــکالتی را برای ســالمتی مردم 
فراهم کرد. لذا از ســال های دهه ی1۹8۰مقرر شــد تا عــالوه بر افزایش 
بهره وری و ارتقا کیفیت ســوخت مصرفی خودروها، شــرایط سالم ســازی 
محیط زیســت مراکز شــهری نیز مورد توجه قرار گیــرد، به طوری که پس 
از آن بــا پیگیری اهداف پروتکل کیوتو در ســال1۹۹7 و کنفراس پاریس 
محدودیت های شــدیدی برای شــرکت ها و موسســاتی که در این راستا 

فعالیت می کنند، اعمال شــد.]5[
در ســال2۰18 مجمــوع تعــداد خودروهای شــخصی و عمومــی بالغ بر 
1421/۹میلیــون دســتگاه بود که از این تعداد 1۰57/8میلیون دســتگاه 
خودروی شــخصی و حدود ۳64/1میلیون دســتگاه خودروی عمومی و با 
ســوخت دیزل بوده اســت. با توجه به مصرف  ۳2/7میلیون بشکه در روز 
بنزین در جهان در ســال2۰18 می توان گفت که متوســط بنزین مصرفی 
4لیتر در روز بوده اســت که  در هر خودرو در این ســال تقریبا معادل ۹/
7 و  ایــن رقم در ســال های 2۰۰۰ و 2۰1۰ به ترتیب تقریبــا معادل ۰1/
6لیتــر در روز بود. بــا نگاهی به رونــد نزولی مقدار متوســط بنزین  /2۳
مصرفی در خودروهای شــخصی از سال2۰۰۰ به این سو، مالحظه می شود 
که، صنایع خودروســازی جهان با ارتقا تکنولــوژی تولید انواع خودرو در 
فاصلــه ی تقریبا دو دهه از مصرف روزانــه ی بنزین در هر خودرو به ترتیب 
1لیتر )21/۳درصد( در روز نســبت  2لیتر )۳۰/1درصد ( و ۳۳/ حدود 11/
بــه ســال های 2۰۰۰ و 2۰1۰ کاســتند و به عبارتی، ضمــن صرفه جویی 
در میــزان بنزین مصرفی خودروهای شــخصی و افزایــش کارآیی آنها، از 

میزان آالیندگی این نوع خودروها نیز کاســته شده است.]6[ 
البته در بیش از 1۰ شهر بزرگ در جهان از جمله ایران نیز با دوگانه سوز 
کردن خودروها، از گاز طبیعی نیز اســتفاده می کنند که پاکستان در این 
خصوص در رده ی اول است. پس از آن آرژانتین، برزیل، هند، ایتالیا، چین، 
کلمبیــا، بنگالدش، آمریکا و حتی ژاپــن و... به ترتیب از مصرف کنندگان 
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مهــم گاز طبیعی در صنعت حمل ونقل خود هســتند که در مقایســه با 
بنزین و یا قیمت ارزان آن و آالیندگی کمتر و صرفه ی اقتصادی بیشــتر، 
 )LNG ۳( و یا مایع )CNG 2( نســبت به مصرف آن به صورت فشــرده
اقدام کرده و توســعه ی این سوخت ها نیز به عنوان رقیب بنزین همچنان 

در حال گسترش است.
البته، پس از شــوک های نفتی دهه ی1۹7۰، در ایاالت متحده ی آمریکا 
اقدامات زیادی در راستای کاهش مصرف بنزین انجام شد که در نتیجه ی 
آن میزان مسافت طی شده به ازای مصرف یک گالن بنزین از 14/۹مایل در 
سال1۹8۰ به ترتیب به 18/8مایل در سال1۹۹۰، 2۰مایل در سال2۰۰۰ 
، 21/5مایل در ســال2۰1۰ و 22/۳مایل در سال2۰17 افزایش داشته و 
منجر به افزایش مسافت پیموده شده تا حدود 5۰درصد، افزایش کارآیی 
بخش انرژی از طریق کاهش وابســتگی به نفت وارداتی و باالخره، انتشار 
  OECD کمتر آالینده های زیســت محیطی شده است. کشورهای عضو
در مناطق اروپا و آسیا از جمله ژاپن نیز در فاصله ی سال های 2۰۰۰-18 
به ترتیــب با 1۳/1 و 12/5درصد بیشــترین کاهــش را در مصرف بنزین 

داشــتند و در مقابل  چین با 244درصد، بیشترین افزایش را در مصرف 
بنزین در دوره ی زمانی فوق به خود اختصاص داد.]7[

به عــالوه، با پیشــرفت بیشــتر تکنولوژی، کشــورهای ســازنده ی خودرو 
برقی نیز از ســال2۰11 موفق به تجاری ســازی تولید و عرضه ی این نوع 
خودروها به بازارهای جهانی شــدند که به دلیل حداقل آالیندگی نســبت 
به ســوخت های فسیلی هر ســاله بر تعداد آنها در جاده های جهان افزوده 

شــده و انتظار می رود با شدت بیشــتری نیز افزایش یابد.)نمودار۳( 
بدیهی اســت، بخشــی از کاهش روند مصرف بنزین به ویژه در ســال های 
اخیــر ناشــی از جایگزینی این خودروها با نوع بنزینی نیز بوده اســت که 
بدون شــک تاثیر خود را بر کاهش ســوددهی و ظرفیت سازی پاالیشگاه ها 
به ویژه در کشــورهای مهم واردکننده ی نفت گذاشــته و کاهش وابستگی 
بیشــتری به واردات نفتی را برای آنها موجب شــده و خواهد شــد. البته 
مباحــث اقتصــادی تولید این خودروهــا در رقابت با خــودروی بنزینی، 
قیمــت بنزین و نهایتا نفت خام مصرفی و آالیندگی محیط زیســت بر روند 

برقی بی تاثیر نیست.  به کارگیری خودروهای  گســترش و 

2- فرآورده های نفتی میان تقطیر
نفت گاز و نفت ســفید نیز مهم ترین فرآورده های بــرش میان تقطیرها و از 
محصوالت تولیدی در پاالیشگاه ها به شــمار می روند و تقریبا نسبت تولید 
آنها در پاالیشــگاه های امروزی ســه واحد نفت گاز به یک واحد نفت سفید 
است. البته، نفت سفید به طور سنتی نیز به عنوان سوخت حرارتی هم اکنون 
در برخی از کشــورهای خاوردور به ویژه ژاپن دارای بازار زمســتانی مهمی 
اســت ولی در حال حاضر با توجه به گسترش و توسعه ی سفرهای هوایی، 
استفاده از آن  بیشتر به عنوان سوخت جت از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
اســت. نفت سفید در حقیقت یک نوع ســوخت دیزل است که از نفت گاز 

ســبک تر اســت اما در مقایســه با آن از انرژی کمتری برخوردار می باشد. 
بنابراین، عالوه بر مصرف آن به عنوان سوخت حرارتی، در صنعت حمل ونقل 
زمینی و هوایی نیز استفاده می شود و مهم تر اینکه به دلیل ممنوعیت استفاده 
از نفت کوره با ســولفور باال در صنایــع، نیروگاه های تولید برق و حمل ونقل 
دریایی و...، اســتفاده از نفت سفید و نفت گاز یا ترکیبی از آن یک جایگزین 
مناســب اما گران تر اســت. لذا، اگرچه مصرف سوخت دیزل در خودروها از 
نظر طی مسافت، بیشــتر از بنزین است اما به دلیل آلودگی زیست محیطی 
آن در مقایســه با بنزین، برخی از دولت ها به ویژه در اروپا مالیات بیشــتری 
از خودروهای با ســوخت نفت گاز می گیرند. به همین منظور در این منطقه 

 4  نمودار فروش تعداد خودروهای برقی در مناطق مختلف جهان در فاصله ی سال های 2011-19 

Source:    En.wikipedia.org/wiki/Motor_vehicle#/media/file:Global_in_car_sales_since_2011.png
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تقاضای آن در ســال های اخیر روندی نزولی به خود گرفته است. از سویی 
دیگر، می توان انتظار داشــت که مصرف نفت گاز در خودروهای سنگین نیز 
همچنان ادامه یابد و یا به عنوان ســوخت حرارتی حتی در نیروگاه های برق 
مورد اســتفاده قرار گیرد و یا با اختالط  آن با نفت کوره ۰/5درصد سولفور 
به عنوان سوخت در حمل ونقل دریایی مورداستفاده قرار گیرد. نکته ی آخر 
اینکه، برخالف فرآورده های نفتی ســبک که نوعی کاالی لوکس است که 
بیشتر برای مصرف نهایی مورد استفاده قرار می گیرد، نفت سفید و نفت گاز 
به عنوان کاالهای واسطه و ســرمایه ای به شمار می روند که در تولید کاال و 
خدمات دیگری مورد استفاده قرار می گیرند و فرآورده های درآمدزا محسوب 
می شوند. بنابراین چنانکه شرایط اقتصادی جهان از روند مناسبی برخوردار 
باشد، انتظار می رود با توسعه ی کسب وکار و فعالیت های اقتصادی نرخ رشد 

مصرف آن نیز تقویت شود. 
به هر ترتیب، در ســال2۰18 مقدار ۳6/1میلیون بشکه در روز نفت سفید و 
نفت گاز مصرف شد که این رقم ۳6/1درصد مجموع فرآورده های نفتی را در 
این سال در برمی گیرد. از طرفی مجموع مصرف این دو فرآورده در سال های 
2۰۰۰ و 2۰1۰ معادل 27 و ۳1/8میلیون بشــکه در روز بوده است که در 
آن صــورت می توان دریافت که روند مصرف طی این دوره 2۰۰۰-2۰1۰ 
به میزان 17/8درصد و برای دوره ی 2۰18-2۰1۰ برابر 1۳/5درصد خواهد 
بود که حکایت از روند نزولی در مصرف این دو فرآورده دارد، زیرا مشکالت 
زیست محیطی دامنگیر فعالیت بخش حمل ونقل زمینی و ریلی و همچنین 
گرم کننده ها و خنک کننده با مصرف میان تقطیرها نیز شده است. به طوری که 
  LNG بخشــی از این صنایع به ســمت مصرف برق و یــا گاز طبیعی و یا
حرکت کرده است که با توسعه ی آن مصرف این فرآورده های نفتی نیز بیشتر 

تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 
همانطور که اشــاره شــد فرآورده هــای میان تقطیر در زمــره ی کاالهای 
ضروری ســرمایه ای بود که در مقایســه با فرآورده های سبک به ویژه بنزین 
از کشــش پذیری کمتری برخوردار خواهد بود و به همین دلیل است که با 
افزایش بیش از 6۰درصدی قیمت های نفت در فاصله ی سال های 2۰16-18 
میزان رشــد مصرف آنها در دامنه ی باالی درصد حفظ شــده است. البته 
انتظار می رود با اجرایی شدن حذف انواع نفت کوره باالی ۰/5درصد سولفور، 
بر تقویت قیمت فرآورده های میان تقطیر بیشــتر افزوده شود که شواهد آن 
در ســال های 2۰1۹ و 2۰2۰ نیز آشکار شده و رشد تقاضای میان تقطیرها 
با روند ســریع تری خواهد بود به طوری که برای ایجاد تعــادل در بازار این 
فرآورده ها پاالیشگران می بایستی شرایط خود را با نیاز بازار و قیمت تعادلی 

هماهنگ کنند. 
3-نفت کوره

سومین فرآورده ی مهم تولیدی در پاالیشگاه ها، نفت کوره است که بر اساس 
میزان سولفور و درجه ی گرانروی شناسایی می شود. هرچه مقدار گرانروی و 
سولفور  این فرآورده کمتر باشد، آن محصول از مرغوبیت بیشتری برخوردار 
خواهد بود. مثال واضح آن نیز تالش های بی وقفه ی صنعت جهانی حمل ونقل 

دریایی، نیروگاه های برق و... و صنایعی هســتند که مجبور شده اند تا از اول 
ژانویه ی2۰2۰ از نفت کوره با ســولفور 5درصد یا کمتر از آن مصرف کنند. 
هم اکنون نیز ناوگان حمل ونقل دریایی جهان به ویژه آنهایی که در آبراه های 
بین المللــی تردد می کنند، برای تامین نیاز خود مجبورند مبلغ بیشــتری 
بپردازند و یا برخی از آنها مجبور می شــوند با انجام هزینه های گزافی، اقدام 
به نصب دســتگاه کاهنده ی سولفور و ســایر آالینده های سوخت مصرفی 
)Scrubber(، بر روی کشتی کنند. بدیهی است، مقدار نفت کوره ی تولیدی 
با سولفور کم نیز در بازار جهانی محدود است به طوری که بازار توان پاسخگویی 
به جهش تقاضا را در کوتاه مدت نداشــته که این امر منجر به افزایش شدید 
قیمت آن شده است. البته شرکت های تجاری در این زمینه تالش می کنند 
تــا با اختالط انواع نفت کوره ی موجود و به کمک افزودن نفت گاز به آن و یا 
ایجاد تاسیســات بزرگ کاهش آالینده ها از نفت کوره ی مصرفی موجود در 
بازار، مشــکل را تا حدودی حل کنند. اما قوانین زیســت محیطی با کنترل 
پیوسته ی ســوخت های فسیلی در تالش برای حذف انواع نفت کوره از بازار 
هســتند و به همین دلیل است که کشتی هایی با سوخت های کمتر آالینده 
مانند  LNG  وارد بازار حمل ونقل دریایی شده هرچند  ظرفیت ناوگان آن 
در حال حاضر محدود اســت. به هر ترتیب صنایع مصرف کننده ی نفت کوره 
مجبورند نیاز جاری خود را منطبق بر اســتانداردهای موردنظر و با قیمت 
مناسب از بازار تامین کنند، در غیر این صورت این فرآورده نیز که یک کاالی 
واسطه و سرمایه ای اســت در صورت افزایش شدید قیمت، تاثیر خود را بر 

قیمت کاالها و یا خدمات تولیدی از آن خواهد گذاشت. 
به هر ترتیب، در سال2۰18 روزانه حجمی بالغ بر 7/2میلیون بشکه نفت کوره 
مصرف شده که این رقم 7/۳درصد مجموع فرآورده های مصرفی در جهان را 
شامل می شود و در مقایسه رقم ۹/8درصدی سهم آن از مجموع فرآورده های 
مصرفی سال2۰1۰ و 1۳/۳درصدی ســال2۰۰۰ کاهش بیشتری را نشان 
می دهــد که حاکی از ادامه ی روند نزولی تقاضا در بــازار برای این فرآورده 
است. به عبارتی، سالیان درازی است که بیشتر کشورهای پیشرفته اقدامات 
زیادی را برای کاهش تولید نفت کوره در مراکز پاالیشــی خود به مرحله ی 
اجرا درآورده اند، از جمله پاالیشــگران آمریکایی که از ســال1۹۹۳ میزان 
نفت کوره ی تولیدی از هر بشکه نفت خام تصفیه شده در مراکز پاالیشی خود 
را به حداقل 2/6درصد و سپس به 2/1درصد نیز کاهش داده اند. زیرا به دلیل 
کاهش تقاضا، پاالیشــگران نیز مجبورند از تولیــد آن بکاهند، به طوری که 
مصرف نفت کــوره ی جهان از 8۹2هزار بشــکه در روز در ســال2۰۰۰ با 

64درصد کاهش به ۳21هزار بشکه در روز در سال2۰18 تنزل یافت. 

4- سایر فرآورده های تولیدی 
مجمــوع این فرآورده ها معموال حجم قابل مالحظه ای از محصوالت تولیدی 
شامل: گازمایع، گاز مصرفی پاالیشگاه، حالل ها، کک نفتی، روان کننده ها، 
قیر و سایر مواد ته مانده ی برج های پاالیشگاه هستند. از مجموعه ی این مواد 
معموال گازمایع، روان کننده ها، قیر، حالل ها و واکس تولیدی از پروســه ی 
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پاالیش جمع آوری، استانداردسازی، بســته بندی و روانه بازار می شوند. در 
پاالیشگاه های پیشرفته، معموال مجموع این محصوالت به همراه گاز تولیدی 
که در پاالیشــگاه برای ســوخت مصرف می شــود حدود 1۰درصد تولید 

پاالیشگاهی را شامل می شود. 

نتیجه گیری
از آنجاکه انرژی نقش بسیار مهمی در زندگی بشر دارد و مصرف آن همواره 
در حال افزایش اســت، اما تولید، انتقال و مصرف آن نیز مملو از تناقضات 
متعدد است. به عبارتی، در حالی که انرژی وظیفه ی تامین نیازهای مهم مردم 
را در جهان به عهده دارد لذا، هنوز حدود یک میلیارد نفر از ســاکنان زمین 
از دسترســی به برق محروم هستند و یا در حالی که دانشمندان و محققین 
علوم زیست شناســی بیشتر از همیشه، حرف از کاهش گازهای گلخانه ای و 
آالینده های ناشی از آن می زنند، اطالعات جمع آوری شده حکایت از آن دارد 
که جهان در سال2۰18 رکورد دیگری را در انتشار آالینده های زیست محیطی 
از خود به جا گذاشته است و یا در حالی که بازار انرژی با عرضه ی هرچه بیشتر 
نفت شرایط آرام و سنتی خود را می گذراند، با توجه به بی ثباتی های گذشته 
و کنونــی در بازار نفت، همواره یک اضطراب طوالنی مدت ژئوپلتیکی در آن 
وجود دارد. بنابراین، آنچه که امروز دست اندرکاران و سیاست گذاران انرژی 
باید در نظر داشــته باشند، آن اســت که بدانند در کجا ایستاده اند و پیامد 
تصمیماتی را که در یک سیســتم می گیرند یا از انجام آنها سر باز خواهند 

زد، درک کنند. 
در این مقاله اشاره شده است که علی رغم هجوم بیشتر و سریع تر انرژی گاز 
و تجدیدپذیرها به ترکیب ســبد انرژی موردنیاز جوامع بشری در دو دهه ی 
گذشــته، نفت همچنان سهم عمده ی خود را در طول این دوره حفظ کرده 
است. سهم کنونی ۳۳/6درصدی آن از سبد انرژی مصرفی سال2۰18 با رقم 
آن در دو دهه ی قبل، ۳۹/7 برابری نمی کند. البته، قرار است که سازمان های 
حمایت از محیط زیست و کاهش آالینده های زیست محیطی تالش خود را 
در مورد کاهش و حذف ســوخت های آالینده به ویژه ســوخت های فسیلی 
با شــدت بیشتر دنبال کنند اگرچه، آگاه هســتند که تا تامین انرژی پاک 
برای همه راه طوالنی در پیش است. زیرا نفت به دلیل وجود زیرساخت های 
گســترده ی ملی و بین المللی، در تمامــی نقاط جهان، همچنان نقش مهم 

خود را در تامین بخش عمــده ی انرژی مصرفی آینده ی جهان ایفا خواهد 
کرد. به عالوه اشــاره شده است که اگرچه ذغال ســنگ به عنوان مهم ترین 
ســوخت فسیلی آالینده شناسایی شــده و همچنان سهم عمده ای از سبد 
انرژی مصرفی جهان را به خود اختصاص داده، لذا از چند ســال آینده با از 
رده خارج شدن نیروگاه های فرسوده، نرخ نزولی سریع تری را تجربه خواهد 
کرد. پس از آن به رشد 5۰ برابری انرژی های تجدیدپذیر در دو دهه ی اخیر 
اشاره شد و از داده های موجود چنین بر می آید که سال به سال توسعه ی آن 

با سرعت بیشتری دنبال شود.
پس از آن چگونگی وضعیت مصرف و تولید نفت در جهان و نواحی مختلف 
مورد اشاره قرار گرفت و اینکه در زمانی که اروپا روزبه روز از مصرف نفت خود 
می کاهد، آســیا به رهبری چین و هند بیشترین رشد مصرف نفت را در دو 
دهه ی اخیر داشتند. در بخش تولید نفت نیز به تالش اوپک پالس در ایجاد 
آرامش و ثبات در بازار نفت طی ســه سال اخیر اشاره شد و سپس به تولید 
نفت شــیل توسط آمریکا به عنوان انقالبی در صنعت جهانی نفت یاد شد که 
تمامی معادالت بازارهای نفت را متالطم کرد و آمریکا را از یک واردکننده ی 

خالص نفت در طول 5دهه ی اخیر به یک صادرکننده ی نفت تبدیل کرد.
یک بررســی اجمالــی از صنعت پاالیــش نفت به منظور شــناخت میزان 
قابلیت آن در تامین فرآورده های نفتی موردنیاز در جهان ارائه شــد و اینکه 
پاالیشگاه های پیشــرفته در تولید حداکثر فرآورده های نفتی نقش بسزایی 
دارند. ســپس به روند ظرفیت ســازی دو دهه ی اخیر اشاره شد که چین و 
هند و آمریکا ســرآمد بقیه هستند در حالی که مناطقی در اروپا و ژاپن هر 
ساله فعالیت بخشی از ظرفیت پاالیشی خود را متوقف می کنند و به جای آن 
از گاز طبیعی و یا انرژی های تجدیدپذیر اســتفاده خواهند کرد. اما نکته ی 
مهم تر روند نزولی ظرفیت ســازی است که پیام مهمی را در بطن خود دارد 
حتی برای دو کشــور پرجمعیت جهان یعنی چین و هند که در سال های 
اخیر تعدادی از برنامه های توسعه ای مرکز پاالیش خود را متوقف کردند که 
این اقدام حکایت از آن دارد که شرکت های نفتی و دست اندرکاران صنعت 
جهانی نفت فرصت محدودی برای کسب منافع از دارایی های موجود خود در 
این بخش دارند لذا، بایستی حداکثر تالش خود را در کسب منافع  بیشتر از 
منابع هیدروکربوری تحت اداره ی خود به نفع ایجاد فضای کسب وکار جدید 

برای نسل های آینده و صیانت از منافع ملی به کار گیرند. 
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OECD .1: فعالیت کنفرانس پاریس بر مبنای اهدافی بود که بر اســاس منشــور سازمان ملل برای پیشگیری از 
گرم شــدن زمین در سال 1۹۹2 تدوین شد و سپس در سال 1۹۹7 تحت عنوان پروتکل کیوتو در ژاپن تنظیم و 

اجرای آن از سال 2۰۰5 الزامی شد.

2. CNG: )Compressd Natural Gas(
3. LNG (Liquified Natural Gas)


