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 به نام خدا

 سیالبس

  پذیراقتصاد منابع انرژی پایان 

Economy of Exhaustible Resources 

 46-361شماره درس: 

   3تعداد واحد:  

 مدرس: عباس ملکی

 12تا   10:30شنبه، ساعت  یکشنبه و سهزمان ارائه: 

دوم   1400-01دانشکده مهندسی انرژی، نیمسال 

 پس و جیتدر به اما. بود مستغالت و نیزم، گرفتیم قرار بحث مورد اقتصاد در شتریب که آنچه  نوزدهم  قرن تا

 پس  بخصوص و  ستمیب  قرن  در.  گرفت قرار اقتصاددانان  توجه مورد  زینی  عیطب منابع،  اروپا  دری  صنعت  انقالب از

  منابع  بودن  در دسترس  با  الجرمی  اقتصاد  رشد هرگونه  که  شدند  متوجه  زانیر  برنامه  دومی  جهان  جنگ   از

. نبود است  ریپذانیپا و  محدود منابع  نیا  آنکه  فکر بهی کس ستمیب  قرنی  هاسال  اکثر در.  دارد  مالزمهی  عیطب

 حیصح لیتحل و  هیتجز میتوانینم،  میکن  فکری  عیطب منابعی  ریپذانیپا و کاهش  عامل  به  آنکه بدون  اکنون  اما

 . میباش داشته  کالن  اقتصاد از

  و ، ایدر زنده  موجوداتی، متیقی  هاسنگ ی،  معدنی  هاسنگ ، سنگ  ذغال،  نفت،  نیزم از  عبارتندی  عیطب منابع

 که  افتی  را  آن  ازی  محتملی  هااستفاده  توانیم  کهی  منابع  از  عبارتند  ریپذانیپا  منابعی.  عیطبی  هاییبایز

  منابع ی  اسیس اقتصادی. معدنی  هاسنگ  و سنگ  ، ذغالطبیعی گاز،  نفت  مانند ابدی کاهش جیتدر  به  آن  عرضه

  ن یا دارندگان جیتدر به  ریپذانیپا منابع  ازی برداربهره ادیازد با  که است متمرکز  موضوع نیای  رو  بر  ریپذانیپا

  را   کارتل  ک ی  ماندهیباقی  کشورها که  آنکه  احتمال،  باشد  شتریب  کاهش  نیا چه  هر  و  ابندییم  کاهش  منابع

ی کشورها  سازمان  و  افتاد  خام  نفت  با  ارتباط  در  1960  دهه  در  اتفاق  نیا.  ابدییم  شیافزا  دهند  لیتشک
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 به  خام نفت  ارزانی  داخل دیتول  لحاظ  ازی  صنعتی  کشورها کهی  زمان  و تشکیل شد  ( اوپک ) نفت  صادرکننده

 .  دینمای رهبر  را  1973  سالی نفت  شوک  توانستی نفت کارتل  نیا،  برخوردند  مشکل

 دا نمودنیپ و بهتر  استفادهی برایی  هاراه ریاخ  دو قرن در  گرچه. است  ندهیآ  به  راجع  تیقطع  عدم  گرید نکته

 بهی ابیدست وی  تکنولوژ شرفتیپ شهیهم  اما، است  شده دایپ شرفتهیپی  فناور از  استعانت  بای انرژ دیجد منابع

 کمبود  مورد  دری نگران که است بودهیی  هادوره  از  پسی  زمان لحاظ  از  است،  نشده کشف تاکنون کهی ذخائر

  از ی  کی  بهررو.  است  ریپذانیپای  هایانرژ  بازاری  اصلی  رهایمتغ  ازی  نانینااطمی  عن. یاست  داشته  وجودی  انرژ

 که ر استیپذانیپا  منابعی  ابیکم  نیگزیجای  هایانرژ  به مربوطی  هایتکنولوژ توسعهی برای  اصلی  هامحرک

 شود. یم  طبیعی گاز و نفت  همچونی انرژی  اصل  منابع  ازی  برخی  هامتیق  شیافزا باعث  خود  نیا

 این درس در پی آن است که دانشجویان را با

 های فسیلی  پذیر بویژه انرژیوجوه مختلف منابع پایان .1

 پذیربرداری بهینه از منابع پایانهای مختلف بهرهبررسی مدل .2

 اقتصاد سیاسی منابع هیدروکربوری .3

 المللی اقتصاد انرژیو همچنین وجوه بین .4

 آشنا سازد.
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 سرفصل دروس:

 
 یخ اقتصادی صنعت نفتتار -1

 اتحادیه تجارت آزاد اروپای غربی -

 کشف نفت در ایاالت متحده -

 جایزه: تاریخ نفت -

 پذیراقتصاد یک منبع پایان -2

 تخصیص منابع -

 های بیرونیسودآوری و هزینه -

 تعادل در طی زمان -

 پذیرمنابع پایاناستخراج  -

 برداری بهینه های مطرح در بهرهمدل -3

 رقابت کامل -

 رقابت انحصاری -

 مونوپولی -

 الیگوپولی -

 پذیرهای منابع پایانمدل قیمت -4

 نفت خام  -

 گاز طبیعی -

 پذیرمسائل مالی منابع پایان -5

 گذاریسرمایه -

 درآمد و نرخ بازگشت سرمایه -

 قراردادهای آتی -

 عدم قطعیت و ریسک  -

 المللیسیاسی بیناقتصاد   -6

 ساختار -

 هاتعرفه -

 رشد اقتصادی -

نفتی های بینهای ملی نفت، بنگاهملت، شرکت-کشور -  المللی 

انرژی  -  دیپلماسی 

 المللتجارت بین -

 کشورهای جهان سوم و انرژی -
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 زیستانرژی و محیط -7

 های تجدیدپذیرانرژی -

 ایگازهای گلخانه -

 تجارت کربن -

 هاتتوافق پاریس و تعامل با حاکمیت دول -

 پذیر نفت و گاز و آیندهایران، منابع پایان -8

 نفت و گاز ایران در یک نگاه -

 هزینه، درآمد، و قیمت در نفت و گاز ایران -

انرژی در ایرانیابی نقطه تعادل در مصرف حاملبهینه -  های 

 های انرژی برای ایرانتعادل نش در صادرات حامل -
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 برنامه زمانی درس

 موضوع تاریخ روز هفته

 اول
 هاآشنایی با سرفصل 1400/ 11/ 24 یکشنبه

 تعطیل 1400/ 11/ 26 سه شنبه

 دوم
 1400/ 12/ 01 یکشنبه

 برخی از مشخصات ابتدایی انرژی 

 های استخراجیکیفیت، کاربرد، و فرآورده

 1400/ 12/ 03 سه شنبه
 اقتصاد و انرژی 

 بیماری هلندی 

 سوم
 1400/ 12/ 08 یکشنبه

 تعادل بازار نفت خام و گاز طبیعی

 سازی عرضه، تقاضا، و ذخیره

 تعطیل 1400/ 12/ 10 سه شنبه

 چهارم
 1400/ 12/ 15 یکشنبه

 بازارها )نفت، گاز طبیعی، و فرآورده(

 دریای شمال، آمریکا

 1400/ 12/ 17 سه شنبه
 بازارها )نفت، گاز طبیعی، و فرآورده(

 خاورمیانهآسیای جنوب شرقی،  

 پنجم
 پذیری مفهوم پایان 1400/ 12/ 22 یکشنبه

 فرموالسیون استخراج مخزن 1400/ 12/ 24 سه شنبه

 ششم
 پذیرمدل بهینه برای تعیین رفتار بهینه عرضه منابع پایان 1401/ 01/ 14 یکشنبه

 1401/ 01/ 16 سه شنبه
 قیمتگذاری نفت خام و گاز طبیعی

 اطالعات قیمتقیمت ثابت، قیمت متغیر، و  

 هفتم
 مدل بهینه بدون در نظر گرفتن تاثیر مخزن 1401/ 01/ 21 یکشنبه

 یابی: شرایط کان تاکرشرایط الزم بهینه 1401/ 01/ 23 سه شنبه

 هشتم
 یابی: تغییرات شرایط شدنیشرایط الزم بهینه 1401/ 01/ 28 یکشنبه

 ارائه دانشجویان 1401/ 01/ 30 سه شنبه
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 برنامه زمانی درس

 موضوع تاریخ روز هفته

 نهم
 نظریه هاتلینگ با هزینه نهایی ثابت 1401/ 02/ 04 یکشنبه

 ها بر مدل بهینه بدون در نظر گرفتن تاثیر مخزنتاثیر نهاده 1401/ 02/ 06 سه شنبه

 دهم
 یابی با تاثیر باقیمانده مخزنمدل بهینه 1401/ 02/ 11 یکشنبه

 تعطیل 1401/ 02/ 13 سه شنبه

 یازدهم
 های بازاراستخراج با قیمت 1401/ 01/ 18 یکشنبه

 مدل هزینه هاتلینگ 1401/ 01/ 20 سه شنبه

 دوازدهم
 مدل هزینه غیرهاتلینگی 1401/ 01/ 25 یکشنبه

 پذیرانحصار منابع پایان 1401/ 01/ 27 سه شنبه

 سیزدهم
 تحریم، و انحصار منابعاقتصاد سیاسی، قدرت، نفت،   1401/ 03/ 01 یکشنبه

 پذیر نفت و گاز و آیندهایران، منابع پایان 1401/ 03/ 03 سه شنبه

 چهاردهم 
 پذیرهای پایانالملل و انرژی تجارت بین 1401/ 03/ 08 یکشنبه

 1401/ 03/ 10 سه شنبه
 مسائل حقوقی

 حقوق قراردادها

 پانزدهم
 تعطیل 1401/ 03/ 15 یکشنبه

 بندی و پاسخ به سواالتجمع 1401/ 03/ 17 سه شنبه

 بندی و پاسخ به سواالتجمع 1401/ 03/ 22 یکشنبه شانزدهم
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 توقع مدرس از دانشجويان:

که دانشجویان در طول این درس موارد زیر را انجام دهند:انتظار می  رود 

 آمادگی به کالس وارد شوند.شود را مطالعه و با مطالبی که هر هفته برای هفته بعد مشخص می-1

 موضوع مرتبط با عنوان درس را در کالس درس ارائه نمایند.چند های کالسی مشارکت نمایند و در بحث-2

زارش در کل دوره در مورد اقتصاد انرژی  و یکی از موضوعاتی که برای آنان مشخص خواهد شد، انجام گدو  -3

 دهند. 

 نمایند.در امتحان نهایی شرکت  -4

 

 توزيع امتیازات:  

شود. در عین حال از دانشجویان انتظار  داده می ءدر این درس به تحقیق و عرضه مطالب در کالس بیشتر بها

که در مورد حضور در کالس جدی باشند. نمره نهایی این درس بصورت زیر نتیجهمی  گردد:گیری میرود 

 

 15      گزارش سیاستی                      -1

 25مقاله                                         -2

 30ارائه در کالس                             -3

 30                    امتحان نهایی          -4

 

 نحوه تماس:

 با مدرس در تماس باشید.   در این درس با توجه به گستردگی بحث و نیاز به رایزنی بیشتر، مناسب است که

اختیار دانشجویان قرار پذیر است در نماید که مقاالت و کتب مورد نیاز را تا آنجائیکه امکانمدرس سعی می-1

 دهد

 نشانی الکترونیک مدرس برای تماس دانشجویان-2

maleki@sharif.edu    

 دانشکده مهندسی انرژی، طبقه سوممحل مراجعه: -3

 66166129و     09121471810  شماره تلفن:-4

 دستیاران این درس عبارتند از:-5

 a.gharavi173@gmail.com     جناب آقای مهندس علی غروی،  -

 hasan.raei97@gmail.com جناب آقای مهندس حسن راعی،     -
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