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 جهاني مربوط به اي و هدف از مطالعه انرژي ، شناخت يك چارچوب واقع گرايانه براي حل مسائل منطقه

تقاضاي كليه مردم  اي قابل قبول براي برآوردن بوسيله آن بتوان مقدار كافي انرژي با هزينهاست، تا  انرژي

 .در حد قابل قبول اجتماعي ، مورد حفاظت و حمايت قرار داد را زيست محيط جهان تامين كرد، و ضمنا

  .است واقعيتها، آزاديهاي واقعي در انتخاب و دستورالعملهاي الزم براي نيل به آن اهداف هدف شناخت

  ديدگاه جهاني

 جهاني ، اجتماعي وديدگاههاي  از ،كليت خودعالوه بر بررسي در  هاي مختلف انرژي ، بايد جنبه

مردم بخصوص اينكه آنچه . گيرد مورد بررسي قرار نيز اقتصادي و زيست محيطيو حقوقي موازين

، سرما ، خدمات پخت و  گرما :دهد ارائه مي خواهند، خود انرژي نيست، بلكه خدماتي است كه انرژي مي

 تر ارائه كافيتوان چنين خدماتي را هر چه موثرتر و  چگونه مي. تحرك و نيروهاي محركه پز ، روشنايي ،

افزايش قابل  گردد كه مصرف انرژي با مي افزايش روز افزون جمعيت و روند توسعه اقتصادي موجب. داد

تواند بطور نامحدود ادامه داشته  نمي هزينه ،افزايش بازده انرژي با كمترين . توجهي ادامه داشته باشد

مين مالي و كاربرد ، تا تكنولوژي انتقال براياي همه جانبه  برنامه بهبود بازده انرژي نيازمند .باشد

بطور كلي ، موجودي سرمايه به فرآيندهاي . است روشهاي فني افزايش بازده انرژي در سطح تجاري

كند و همزمان تغييراتي در ساختار عمومي تغييرات اقتصادي  كاراتري بدل شود كه شدت انرژي را كم

و حتما از پشتيباني سه جانبه  موثر باشد، هزينه كاربرد آنها مناسب باشد اقدامات بايستي. روي دهد

نتايج مورد  پردازند، برخوردار باشد، تا اندركاران انرژي و مصرف كنندگاني كه هزينه آنرا مي دولت ، دست

 .نظر از آنها حاصل آيد

 

 

 

  ضرورت مطالعه انرژي           
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  اي ديدگاه منطقه

جهان ، مهمترين اولويت براي اكثر مردم  آيد كه اي ، اين نتيجه بدست مي از بررسي تحليلهاي منطقه

كه مناطق مختلف بر آن تاكيد دارند، ضرورت حل مسائل  دومين اولويتي. دست يابي به انرژي كافي است

قطع : مسائلي مانند. كه بسياري از كشورها با آنها روبرو هستند حاد مربوط به محيط زيست محلي است

كنترل  ودگيهاي صنعتيآل ريزي نشده ، رويه و برنامه ، شهرنشيني بي فرسايش خاك درختان جنگل ،

اي است به سرمايه  تمام اين مشكالت ، منطقه. و آسيب ديدن حيات وحش آب آلودگي نشده ، كمبود و

اي و  كه نقش مهمي در حل مسائل منطقه ولويت سوم ، افزايش بازده انرژي  .يت نياز داردمدير گذاري و

در . رسد شود، و در جهان به مصرف مي انرژي تامين مي و از طريق آن مقداري. جهاني محيط زيست دارد

كمتر توجهي براي تامين اهداف اقتصادي و اجتماعي با صرف انرژي  مناطق مختلف جهان پتانسيل قابل

 :موارد بسيار مهم در اين ميان ، نيازهاي زير است از جمله. وجود دارد

 .كنوني سرمايه گذاري همه جانبه ، در جهت گسترش سيستمهاي انرژي و روشهاي فني •

ترتيبي صورت  با چنين سرمايه گذاريهاي ، انتقال تكنولوژيهاي جديد يا توسعه محلي آنها به •

 نيروگاههاي آبي توان از جمله اين تكنولوژيها ، مي. باشد گيرد كه متناسب با شرايط محلي

 .را نام برد انرژي خورشيدي كوچك و واحدهاي كوچك

 فراهم ساختن امكانات تحصيل ، آموزش و حمايتهاي فني براي توسه سيستمهاي انرژي و •

 .استقالل صنعتي مناطق

مشاركت  ت سيستم بازار وتغييرات قابل مالحظه موازين حقوقي به منظور تسهيل روند پيشرف •

 .داراييهاي خارجي و تجهيز بازار سرمايه محلي
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 هاي زير الزم و اي مسئله انرژي ، تحقيق و مطالعه در زمينه ديدگاههاي جهاني و منطقه با توجه به

 :رسد ضروري به نظر مي

  تضمين عملكرد بازارهاي انرژي .1

  تحقيق و توسعه در بلند مدت .2

  بهبود كيفيت محيط زيست .3

  توسعه پايدار انرژي يافتن راهي براي .4

  صحيح مصرف انرژي الگوهاي .5

  بازدهي انرژيصرفه جويي و  .6

 كاهش فقر انرژي .7

  چشم انداز انرژي و منحني هابرت

منحني «، كينگ هابرت منحني اي را براي توليد نفت ترسيم كرد كه بعدها به نام خود وي 1950در دهه 

تئوري خود را اين گونه مطرح كرده بود » شل اويل«، ژئوفيزيكدان شركت »هابرت«. نام گرفت» هابرت

يك ميدان نفتي جديد تا هنگامي كه نيمي از نفت برداشت پذير آن توليد شده باشد،  كه نفت موجود در

وي به اين . افزايش خواهد يافت، اما پس از گذار از اين زمان، ميزان توليد آن به شدت كاهش مي يابد

. ر استنتيجه نيز رسيده بود كه باقي مانده ذخايرنفتي يك ميدان به لحاظ برداشت دشوارتر و پرهزينه ت

 1970آمريكا در دهه » اوج توليد نفت«پيش بيني كرد، پديده  1956هابرت در تئوري هاي خود درسال 

در آن زمان بسياري از كارشناسان توجه زيادي به اين پيش بيني نكردند، اما پيش بيني . روي خواهد داد
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، نويسنده كتاب »ريفيكنجرمي «. به اوج خود رسيد 1970وي درست بود و توليد نفت آمريكا در سال 

برآورد  1971هابرت در سال «: با استفاده از الگوي مشابه منحني هابرت نوشته است» اقتصاد هيدروژن«

درصد نفت  80به بيان ديگر، . »سال ديگر برداشت خواهد شد 64تا  58درصد نفت جهان،  80كرد كه 

زوال و «در گزارش جديد خود با عنوان » استيو بلمونت«. برداشت خواهد شد 2035جهان تا پايان سال 

اگر قرار باشد منحني هابرت يك بار ديگر به حقيقت بپيوندد، اين بار «: گفته است» نابودي نفت ارزان

، »بلمونت«يادآوري مي شود كه . »درمورد اوج توليد نفت در سطح جهان شاهد آن خواهيم بود

وي در ادامه آورده . شيكاگو است» راستن مير بلمونت گروه«استراتژيست عالي رتبه بازار نفت و فعال در 

اكنون كه تمام منابع ارزان . پيش بيني هاي هابرت درباره اكتشاف نفت نيز به واقعيت پيوست: است

سودهاي . قيمت نفت كشف شده اند، شركت هاي نفت به دنبال انجام عمليات جديد اكتشاف نيستند

ر سه سال، ديگر براي اكتشاف ميدان هاي جديد، انجام معامالت بادآورده ناشي از افزايش بهاي نفت د

اكتشاف هاي جديد ديگر انجام نمي شوند، چون . نفتي بيع متقابل يا مشاركت درتوليد هزينه نمي شوند

. »ميدان هاي كنوني كوچك تر و توسعه آنها دشوارتر است، ضمن اين كه بازده كمتري نيز دارند

بيشتر زمين شناسان موافقند كه هنوز مقادير عظيمي نفت براي اكتشاف «: بلمونت اذعان كرده است

وجود دارد، اما هزينه اكتشاف بسيار باال است و به لحاظ اقتصادي با قيمت هاي كنوني صرف نمي كند، 

ر خود نزديك مي با اين حال، نفت جهان به پايان نمي رسد و اين نفت ارزان قيمت است كه به پايان عم

. حتي كشورهاي بزرگ توليد كننده نفت در جهان نيز ديگر نمي توانند نفت ارزان توليد كنند. شود

درصد نفت جهان را تامين مي كند و نقش مهم  13درصد ذخاير نفت جهان،  23عربستان با دارا بودن 

مقامات رسمي عربستان، اين به گفته بلمونت و براساس اظهارنظر . آن در بازار عرضه نفت آشكار است

. ميليون بشكه نفت به جهان عرضه كند 11تا  10سال روزانه  50كشور مي تواند تا 

سيمونس اند كمپاني «، رئيس بانك سرمايه گذاري در صنعت نفت موسوم به »ماتيو سيمونس«

د و اين نشان مي عربستان بايد تقريباً آب تمام چاه هاي نفت خود را خارج كن«: مي گويد» اينترنشنال
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: بلمونت توضيح مي دهد. »دهد كه طول عمر ميدان هاي نفتي اين كشور بسيار سريع كاهش مي يابد

از چاه هاي نفت جديد ابتدا نفت استخراج مي شود و . تقريباً هر اليه نفتي روي آب قرار گرفته است«

دان نفتي، آب بيشتر و بيشتر با نفت با طوالني شدن عمر يك مي. تقريباً هيچ آبي از آنها بيرون نمي آيد

د، تقريباً چاه هاي نفتي مرده درصد مي رس 40چاه هاي نفتي كه ميزان آب آنها به . خام تركيب مي شود

  . حساب مي آيند به

، ميزان آب چاه هاي »سعودي آرامكو«، مدير مخازن نفتي شركت نفت »ناسن سالري«طبق اظهارهاي 

به بيان ديگر، بيشتر چاه هاي نفتي با قابليت . درصد بود 27نزديك به ، 2003نفتي عربستان در سال 

نتيجه «: بلمونت درنتيجه گيري گزارش خود آورده است. دستيابي آسان به ذخاير آنها به پايان رسيده اند

همه اين مسائل ممكن است به يك شوك دايمي بر عرضه و تقاضا منجر شود؛ شوكي كه در آن كمترين 

   . »توليد، سبب افزايش قميت ها مي شود كاهش ميزان

دست كم در مورد عرضه نفت ارزان قيمت . تقاضاي جهاني در حال افزايش و عرضه آن روبه كاهش است

در اين ميان سرمايه گذاري در صنعت نفت در آينده چگونه خواهد . كه اين وضعيت قابل مشاهده است

مايه گذاران سرمايه گذاري در اين صنعت را نخست در بيشتر سر«: بود؟ بلمونت در اين زمينه مي گويد

سرمايه گذاري در تركيبي از سبد انرژي مي دانند و سرمايه گذاري در بخش انرژي تنها به سرمايه گذاري 

  .»در نفت خالصه نمي شود
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  انرژهاي نو در دنياي امروزي

جهان به مقدار قابل مالحظه اي  سال گذشته احتياجات انرژي 30طبق آمارهاي به ثبت رسيده طي 

اين  1990در سال .بوده است  3/3Gtoeمصرف انرژي جهان معادل  1960در سال . افزايش يافته است

در  166درصد مي باشد و در مجموع  3/3بالغ گرديد ، كه داراي رشد متوسط ساالنه  8/8Gtoeرقم به 

بوده و پيش بيني مي   10Gtoe/Year صد افزايش نشان مي دهد و در حال حاضر مصرف انرژي جهان

اين ارقام نشان مي . افزايش يابد  Gtoe/Year 14و  12به  2020و  2010شود اين رقم در سالهاي 

دهند كه ميزان مصرف انرژي جهان در قرن آينده باال مي باشد و بالطبع اين سوال مهم مطرح مي باشد 

جوابگوي نياز انرژي جهان براي بقا، تكامل و توسعه  كه آيا منابع انرژي هاي فسيلي در قرنهاي آينده،

  . خواهند بوديا خير؟

حداقل به دو دليل عمده پاسخ اين سوال منفي است و بايد منابع جديد انرژي را جايگزين اين منابع 

  :اين داليل عبارتند از. نمود

ز نوع انرژي شيميايي محدوديت و در عين حال مرغوبيت انرژي هاي فسيلي چرا كه اين سوختها ا.  1

 .متمركز بوده و مسلماً كاربردهاي بهتر از احتراق دارند 

مسايل و مشكالت زيست محيطي بطوري كه امروزه حفظ سالمت اتمسفر از مهمترين پيش شرطهاي . 2

از اين رو است كه دهه هاي آينده بعنوان سالهاي تالش . توسعه اقتصادي پايدار جهاني به شمار مي آيد

جامعه انساني براي كنترل انتشار كربن، كنترل محيط زيست و در واقع تالش براي تداوم انسان  مشترك

  .د بر روي كره زمين خواهد بو

سيستمهاي جديد انرژي . بنابراين استفاده از منابع جديد انرژي به جاي منابع فسيلي امري الزامي است

در آينده بايد متكي به تغييرات ساختاري و بنيادي باشد كه در آن منابع انرژي بدون كربن نظير انرژي 

بدون . اده قرار مي گيرندخورشيدي و بادي و زمين گرمايي و كربن خنثي مانند انرژي بيوماس مورد استف
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ترديد انرژي هاي تجديدپذير با توجه به سادگي فن آوريشان در مقابل فن آوري انرژي هسته اي از يك 

طرف و نيز بدليل عدم ايجاد مشكالتي نظير زباله هاي اتمي از طرف ديگر نقش مهمي در سيستمهاي 

داشت كه در عمل عوامل متعددي بويژه در هر حال بايد اذعان . جديد انرژي در جهان ايفا مي كنند

هزينه اوليه و قيمت تمام شده باال، عدم سرمايه گذاري كافي براي بومي نمودن و بهبود كارآيي 

تكنولوژيهاي مربوطه ، به حساب نيامدن هزينه هاي خارجي در معادالت اقتصادي، نبود سياستهاي 

ه انرژي هاي نو را بسيار كند و محدود ساخته حمايتي در سطح جهاني، منطقه اي و محلي، نفوذ و توسع

   .ولي پژوهشگران و صنعتگران همواره تالش خود را جهت رفع اين مشكالت مبذول مي دارند. است

  

 

  

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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