انرژیهایتجدیدناپذیر 

Non-Renewable Energy

 .)8888
نفتخامپسا اینکدا  م اهکخراجشدهذدپاالیشذگاه
ارهالمرشو  .رای مرحادط فده عرا  ذرزدر ههذای

انرژیهایتجدیدناپذییرهذد د هذکد اذرانذرژی ذ ار

نفکرا نفتخامتول دمرشو  ده اریا ای  رزدر هها

()Fossil Energyدانذذرژیه ذذکدای()Nuclear Energy

مانندهن ی موتوریاردغ هاهذرایاهذداخخذاصدهذایر

طبقدهندیمرشو  .را امدانواعانذرژیهذایتجدیدناپذییر

رزدر ههامانندنفتلا یانفت ورههرایتذأم ن ا هذای

توض ح ا همرشو  .

حرارترمور اهکفا هقرارمرل رند.تفذاد انذواعمخکاذف



نفتخامهایکدیگرهدلحذا تر بذا ز هاهذت .رحذال

نفت خام ))Crude Oil/Petroleum

حاضرمرتوا ا حدد 07نوعنفتخاممخکافنامهذر 

نفتخاممایعراهتغا ظهدرنگه اهیاقهوهایت ره ذد

د رمق اسه ارقاهلمالح دایتول دشذدهدهذدطذور

ق ذذ تام ذذ ز ا ه ذذدرد ره هذذای()Hydrocarbons

من  رها ارهایمخکافنفتمعامادمرشذوند( رخشذا ،

مخکاف تشک لشدهاهت(ترا نامدانرژی ،ص.)985.ایذ 

،8857ص .)66.

ما هتر بذرپ  ذدها ه ذدرد ره هذایمذایودتر بذا 

نفتخامهرح بهشکد( )Barrelدمعا ل895ل کذراهذت

ش ایرحادیه دردژ د ره اهت دهامنشأطب عر ر

اندا هل ریمرشو .ال مهدذ راهت دنفت ذاالیراهذت

الیدهایرهوهر م هددجو مرزید .رداقوایذ هقایذای

دچدهدصور نفتخامدچدهدصذور  ذرزدر ههذای

هدجامانده ،رطر ما  ،دهدده ادالیدهذایلذلپوشذ ده

پاالیششده،ه شکری حجذ مبذا ال  رهذطح ن ذاراهذد

شدهاند،تحتحرار د شارهدزن دامرد نفتمرنذام ،

خو اخکصاص ا هاهت .

تبدیلمرشوند.نفتخاممایعراهتهدرنگ ر مایلهذد



ه اهدمکعف  دمع والً رام ذا  مذ یا ذتمذرشذو .

گاز طبیعی()Natural Gas

انش ندا دمهنده ،م ا ی نفکرراهامطالعدن ونذدهذای

م ا و هاهالقبلهقایایح وانا دل اها پسا پوهذ ده

هذذنگز منطقذذددهذذایررد هذذایمهندهذذرا ج اذذد

شد هدصور الیدهایضخ رردیه انباشکدشدهانذد.

لر هنگاری)،)Seismicدن وندل ریا  رد هذنگمخذ 

ای مذوا پوهذ دها ل اهذا دح وانذا رامذوا ارلان ذ 

ج کجومر نند .

مرنامند .رطر ما خاکدللهدهذنگتبذدیلشذدندد

ن ا ج ادحاملهایادل دنفکر،مایعذا دم عانذا 

ردیای موا راپوشان دهدای موا  یرهنگهذامحبذوس

ه

لا یه کند دای تر بذا ه ذدرد ره  ر مذاد شذار

مانذذدهانذذد.حذذرار د شذذارمقذذداریا ای ذ مذذوا راهذذد

مخ هدشکللا هو ه،اماهام عا دجیبقاهذلها یا ذت

غالهنگدمقداریراهدلا تبدیل ر هاهذت.ا اجذ ای

مرهاشند.مایعا دم عانا لا یشاملپردپذا (،)Propane

اصارتر با لا طب عر،لا مکا اهت دتر براهتا 

هوتذذا (،)Butaneپنکذذا (،)Pentaneهگذ ا ()Hexaneدهپکذذا 

ی ات  ره دچهارات ه ذدردژ ( رخشذا ،8857،ص.

()Heptaneمرشو .هایره درد ره هاا ج اذدماهذدهذای

.)65مصرخلا طب عر رهخشتبدیل(مانندلذا طب عذر

ق ری،ش لنفکر،مایعا حاصلا مایوها ی غالهذنگد

مصرخشدههرایتول ذدهذر )،هخذشانذرژی(داحذدهای

مایعا حاصلا تبدیللذا طب عرهذدهنذ ی ن ذ ا  یگذر

تول د نندهانرژی)،تافا انکقالدتو یذولذا طب عذرد ر

حاملهایادل ذدنفکذرهذدشذ ارمذررد (ترا نامذدانذرژی،

هخشهایمصرخ نندهنهایر(صنعت،ح لدنقل،خانگر،

یهای تجدیدناپذیر
انرژ 

خدما ،هایرهخذشهذادمصذارخغ ذرانذرژی)صذور 

هد هتمرزید.ادران ومهدصذور منصذر ر رد  مذ 

مر ل ذر .ال مهذدذ ذراهذت ذدمصذرخلذا طب عذر ر

یا تمرشو (.)EIA, 2015ای انرژیا  دمنشأمذرتوانذد

پکردش رها رهخشصنعتدخذوراکمصذر رز هذاهذد

هرچش دهگ ر .یکذرشذکا ته ذکداتذ هذایهذنگ د

منوا مصارخغ رانرژی رن رلر کذدمذرشذو (ترا نامذد

یگریه جوشذریذالذداخته ذکداتذ هذایهذب  .ر

انرژی .)8888،

شکا ته کدای،مناصرهنگ ا قب لادران ومدپاوتون وم



توهطنوترد هاشکا کدشذدهده ذراههذاز ا هذا یچنذد

زغالسنگ ()Coal

نوترد ،مقداریانرژین تول دمرشو .نذوترد هذایز ا 

غالهنگی  انرقاهلاشکعالرهوهرهذدرنذگهذ اهیذا

شدهمرتوانندتحتشرایطمناهبهرایایجذا شذکا ت ر

قهوهای-ه اهمرهاشد دا  ره د ه دردژ تشک لشذده

یگره کدهایادران وممور اهذکفا هقذرارل رنذددهذدی 

اهت.انرژیموجو  ر غالهذنگا انذرژیذخ ذرهشذده

ترت بمرتوا ی دا نش نج رهایراایجا ن و  دهامث

توهطل اها  دصدهام ا و هذالپذ ش نذدههذو هانذد،

ز ا هذذا یمقذذدارقاهذذلمالح ذذدایانذذرژیلذذر (

EIA,

مانر د م ن بکاًپوش دها جنگلهایهذاتالقرهذو ههذد

.)2015هه انرژیه کدایا  لهبدانرژیجها  رهال

هتزمدهاهت.هرایم ا و هاهذالیذ الیذدا ل اهذا 

،5789حدد 988م ا و ت نفتمعا لهو ه ذد 4رصذد

مر ه ر فهاتال هاتوهطالیدهایزبدخذاکپوشذ ده

ا  لهبدانرژیجها راشاملمذرشذو (.)BP, 2016هذد

شدهدانرژیل اها مر همحبوسلر یدهاهت.حذرار د

ل لاینکدانرژیه کدایا طریقشکا تاتذ هذایمنصذر

ن و هتاهقایایل اها 

ادران وم دتجدیدناپییراهتهد هذتمذرزیذد،ایذ نذوع

تبذذدیلهذذدمذذا هایشذذوند ذذدامذذرد ه غذذالهذذنگنام ذذده

هندیمر نند .

انرژیرا ر مرهانرژیهایتجدیدناپییر هکد

مرشو .هرچدن بت ره  ر غالهنگه شکرهاشد ،ف ت

پذذسا تکانذذدنفکذذرهذذال8508مذذ ال ی،ه اهذذتهذذاد

ههکری ار (راهن ایزمارانرژیهذ ال ااذرانذرژی،5779،

هرنامدهایل کر هایهویژها هویزژانسه ال اارانذرژی

شارحاصلا الیدهایهاالیر

)Internationalهذذذرایتوهذذذعدانذذذرژیهذذذای

ص .)875

(Energy Agency

هخشم دهتول د غالهنگادل دیاا معا  یر م نردیذا

تجدیدپییر ر شورهایصذنعکراجذراشذدهاهذت(

EIA,

نذ 

.)2015هاای دجو ،ه ا طذور ذدزمارهذایمنکشذرشذده

هخشرا تول دمرتواندا ها یا ذت غذالهذنگا انباشذت

نشا مر هد ،رهال،5789انرژیهایتجدیدناپذییردهذد

پ اندها،حوض دهای دغاب غالهنگدهذایرمنذاهعر

دیژهنفت ،غالهنگدلا هدترت بهذاهذه %55،%88د

ادیهایمکعارخ رهالهایقبلایجذا 
دهدداهطدمعد  

%54ا  لمصرخانرژی،ه شکری هه را رهبدمصذرخ

ا معا ردها (هطحاالرضر)اهکحصالمرشو .ه

انرژیجها هدخو اخکصاص ا هاند .

شدهاندن هاشد(راهن ایزمذارزژانذسهذ ال ااذرانذرژی،
،5779ص .)888
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انرژیهایتجدیدناپییرا 

انرژیه کداییکر یگرا انواع
نوعغ ر

نفت،مؤه دمطالعا ه ال اارانرژی .

ارمرهاشد دهدصور ادل دا معا ادران وم
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