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  چکیده

 ایجـاد  نیز لزوم و جهان اولیۀ انرژي تأمین در آن سهم رشد گازطبیعی و براي تقاضا افزایش

 هـاي آوريفـن  از اسـتفاده ، خام صورت به ذخایر این فروش جاي به گازي منابع از افزوده ارزش

نمـوده   دنیـا ضـروري   گازي ذخایر دارنده ینتر بزرگ عنوان به ایران براي صنعت این را در جدید

) را در GTL( هـاي مـایع  فـرآورده  بـه  گـاز  تبـدیل  آوريفـن  کـارگیري  بـه  تحقیق این در. است

ي ارزش کامفـار و در قالـب معیارهـا    افـزار نـرم  از اسـتفاده  اقتصادي سرخس با ي ویژه ي منطقه

و بر اساس مطالعات انجام شده در مـورد   نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه، خالص فعلی

پـروژه صـرفاً در   ، ایم. بر اسـاس نتـایج حاصـله   داده قرار ارزیابی مورد حالت مختلف 72ایران در 

کـه انتظـار    طور همانتوجیه دارد. ، خامبینی شده براي هر بشکه نفتحالت حداکثر قیمت پیش

نتـایج تحقیـق نشـان     چنـین  هـم هاي حاصل از مقیـاس برخـوردار اسـت.    رود پروژه از صرفهمی

، به قیمت مصرف کننده مورد محاسبه قرار گیـرد  خوراك واحد تولیديي  هزینهدهد که اگر  می

  ري نیز سودآور خواهد بود.گذا سرمایهي باالي ها هپروژه حتی در مقیاس کوچک و با هزین

  JEL:CQ, H,Pبندي طبقه

  افزار کامفارنرم، ارزیابی اقتصادي، هاي مایعتبدیل گاز به فرآورده، گاز طبیعیها: کلید واژه
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  مقدمه - 1

تـا   2012ي هـا  سـال  تقاضاي انرژي جهـانی بـین  هاي انجام شده  بینی براساس پیش

گـاز  ، فسـیلی ي هـا  سـوخت درصد افزایش خواهـد داشـت. در میـان     36بیش از  2030

 ین افزایش مصرف و تقاضا را خواهد داشـت. نفـت  تر بیشدرصد  2طبیعی با رشد ساالنه 

ین سهم سوخت مورد استفاده در بخش حمل تر بیشهاي آن) و گاز به ترتیب فرآوردهو (

هـاي حاصـل از تبـدیل گـاز     حفظ خواهند کرد و در این میان فرآورده چنان همو نقل را 

1طبیعی با فناوري 
 GTL ي مـورد اسـتفاده   ها سوختین سرعت رشد را در میان تر بیش

  .2در این بخش تجربه خواهند کرد

درصـد ذخـایر    2/18 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی در اختیـار دارد کـه   8/33ایران

پس از امریکـا  ، میلیارد متر مکعب  6/166گیرد. اما به لحاظ تولید با جهانی را در بر می

درصد تولید گـاز   9/4 تنها و ردوم تولید گاز طبیعی در جهان قرار داو روسیه در مقام س

مصرف نیز ایران پس از آمریکا ي  زمینهطبیعی جهان را به خود اختصاص داده است. در 

درصـد   8/4و  در دنیا قـرار دارد میلیارد متر مکعب گاز در رتبه سوم   2/162و روسیه با 

ذخایر به تولید گاز طبیعی در ایران نیز بـا   مصرف را به خود اختصاص داده است. نسبت

. بنابراین با فـرض حفـظ   3گرددسال برآورد می 200توجه به آمار ذخایر و تولید بیش از 

 توانـد یکـی از  بـالقوه مـی   طـور  بـه ایـران  ، آتـی  هاي لروند کنونی مصرف و تولید در سا

  د.باشGTLهاي ین تولیدکنندگان فرآوردهتر بزرگ

 تأکیـد نفتی مورد محدودیت ذخایر از سوي دیگر موضوع کاهش عرضه نفت به دلیل 

ي جایگزین مبنـاي انجـام مطالعـات    ها سوختي جهت استفاده از ریز هقرار گرفته و برنام

 بـه  یـک  نسبت ي ضمن ارائه نظریه، )200( 4هیرچمختلف در حوزه انرژي گردیده است. 

 کارهـاي راه از یکـی ، اقتصـادي  رشد کاهش درصد و نفت عرضه کاهش درصد میان یک

 به گاز لیتبد واحدهاي احداث را نفتی هايفرآورده تقاضاي و عرضه میان شکاف کاهش

 فناوري این از حاصل مایع يها سوخت تر بیش چه هر عرضه و (GTL) عیما يهاوردهآفر

 GTLهـاي  هاي مهم فـرآورده  یکی از ویژگی .داندمی اقتصادي اثرات کاهش نهایت در و

آمریکـا و  ، سازگاري این محصوالت با محیط زیست اسـت. رویکـرد کشـورهاي اروپـایی    

  

 

1- Gas to Liquids 
2- Energy Outlook 2030, BP 2013 
3- BP Statistical Review of World Energy, 2014 
4- Hirsch 
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، ژاپـن در اسـتفاده از گازوئیـل پـاك و بـدون سـولفور       مانندبرخی از کشورهاي آسیایی 

سـازي گـاز در پـی خواهـد     بالقوه بازار سودآوري را براي گازوئیل حاصل از مـایع  طور به

تحـت   1993اثرات سوء زیست محیطـی در اروپـا کـه از سـال      مقابله با ي داشت. برنامه

مرحلـه   2014مراحل مختلفی را پشت سـر گذاشـته و در سـال    ، آغاز شد 1عنوان یورو 

کشورهاي اروپایی قرار گرفته اسـت. سـایر کشـورهاي     ) مبناي فعالیت6 (یورو ششم آن

و اجـرا قـرار    تأکیـد مورد  اي رادنیا نیز کم وبیش استانداردهاي مقابله با گازهاي گلخانه

 . اند هداد

در منطقه ویژه اقتصادي سرخس مورد بررسی قـرار   GTL واحد در این مقاله احداث

سـرخس بـا    منطقـه  در گـاز  پاالیشگاه وجود به توجه گرفته است. سؤال این است که با

 داراي کـه  ترکمنسـتان  با منطقه این همسایگی ومیلیارد مترمکعب  300ر بیش از ذخای

 تبـدیل  واحـد  احداث آیا، بوده و قرارداد بلندمدت فروش گاز به ایران نیز دارد گاز ذخایر

سرخس با استفاده از گـاز تولیـدي در    اقتصادي ویژه منطقه در مایع هايفراورده به گاز

 آیـا  و ؟دارداقتصـادي   توجیه داراي نفتی هايفراورده به آن تبدیل و منطقه و یا وارداتی

 اروپـا  بـه  واحـد  ایـن  محصـوالت  صـادرات  بـراي  نیـز  ابریشـم  جـاده  ظرفیت توان ازمی

 نمود؟ برداري بهره

  

  )GTL( هاي مایعوردهآتبدیل گاز به فر -2

 GTLخـام نفـت . اسـت  نفت تقطیر میان هاي فرآورده به متان گاز از رسیدن فناوري 

هاي  فرآورده یا( آن قیمت و کند می ایفا جهان انرژي بازار در را يدهبرار و محوري نقش

 تولیـد  نبـودن  اقتصـادي  یا و بودن اقتصادي شاخص نیز و گاز گذاريقیمت شاخص) آن

 را گاز طبیعی، آن گسترش و شدن اقتصادي صورت در GTL فناوري. هاستانرژي سایر

  .  کند می تبدیل خامنفت براي کاملی جایگزین به

  

  GTLی در زمینه خارجمطالعات انجام شده 

ي اقتصـادي انجـام شـده در ایـن زمینـه اشـاره       هالیتحلدر این تحقیق به برخی از 

و شـرایط سیاسـی و    بـه نوسـان قیمـت نفـت در مقـاطع مختلـف      که با توجه  گردد یم

  .باشند ینمنتایج مطالعات قابل تعمیم به یکدیگر ، اقتصادي مکان اجرا
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با تمرکز بر  GTLو  LNGتولید به مقایسه اقتصادي  اي مقاله) در 2005( 1زداکونومی

2ارزش خالص فعلی (مخازن گاز قطربه این نتیجه رسید که با 
NPV( در قیمت ، مشخص

ثابـت  و بـرعکس در قیمـت    تـر  اقتصـادي را  GTLطـرح  ، افزایش قیمت نفـت ، ثابتگاز 

 .بودخواهد  تر اقتصادي LNG طرح، طبیعی زافزایش قیمت خوراك گا و خام نفت

بـا خـوراك    GTLي حاصل از ها سوختبا بررسی اقتصادي  )2007(3همکارانو آدوتا

عـالوه بـر تـأمین     GTLبه این نتیجه رسیدند که با احداث واحد ، طبیعی در بولیويز گا

اشـتغال مسـتقیم و   ، صـادرات آن  چنـین  هـم گازوئیل و یا بنزین جهت مصرف داخلی و 

در منـاطق   ژهیـ به ولودگی مستقیم فراوانی ایجاد شده و گازوئیل تولیدي در کاهش آغیر

  .دخواهد کرنقش مؤثري ایفا نیز شهري 

بر بـازار انـرژي    GTLبالقوه فناوري  تأثیربا هدف مطالعه  )2007( 4چدید و همکاران

المللـی  بـین  آژانـس قیمت نفـت توسـط    بینیبا توجه به پیش(در قطر  GTLبه بررسی 

، کـه بـا افـزایش قیمـت نفـت      دان رسیدهپرداخته و به این نتیجه  )2005انرژي در سال 

IRR
  . یابد میو در نهایت سودآوري پروژه افزایش  5

ــاران  ــم     2008( 6لیچــان و همک ــی چش ــود بــا هــدف بررس ــه خ انــداز ) در مقال

پرداخته و به این نتیجه رسیدند که  ها آنبه مقایسه سودآوري GTL و LNGهاي فناوري

نسـبت بـه   ، این محصولخام به قیمت نفت GTL قیمت محصوالت وابستگی با توجه به

LNG ، ي براي هر میلیون تر بیشارزش افزودهBTU  عنایـت با  چنین هم. کنند میایجاد 

دهه آتـی   طیکردند که این صنعت بینی پیش GTLبزرگ نفتی به  يها شرکتبه توجه 

  گیري برخوردار خواهد شد.  از رشد و توسعه چشم

طبیعـی (خـوراك) بـر    ز ي مختلف گـا ها قیمتتأثیر ) با تمرکز بر 2009( 7لی و هان

، خـوراك ي  هزینـه دریافتنـد کـه بـا تغییـر در      ،در کره جنوبی GTLسودآوري تولیدات 

سـاالنه   ،.وقتی بـازار مصـرف  رنـد یگ یمقرار  تأثیرتحت  بهشدتسودآوري تولیدات مزبور 

کس ي داشته و برعتر بیشفرآورده دیزل سودآوري ، ابدی یمدرصد گسترش  6/3بیش از 

  

 

1- Economides 
2- Net Present Value (NPV) 
3- Udaeta et al 
4- Chedid et al 
5- Internal Rate of Return (IRR) 
6- Lichun et al 
7- Lee&Han 
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تولید دي متیـل اتـر   ، ابدی یمدرصد گسترش  6/3تر از  هنگامیکه بازار مصرف ساالنه کم

  .دشو یمسودآورتر 

در نیجریه نشـان دادنـد کـه     GTLدر بررسی اقتصادي  )2009( 1بالوگان و همکاران

دالر بـوده و ثانیـاً    35تولید گازوئیل زمانی اقتصادي است که اوالً قیمـت نفـت بـیش از    

تولیـد   چنـین  هـم  باشد. BTUدالر به ازاي هر میلیون  5/1تا  25/0در حدود  قیمت گاز

دالر بـه ازاي هـر    5/0تـا   25/0متانول وقتی اقتصادي است که قیمت گـاز در محـدوده   

  باشد. BTUمیلیون 

در کره جنوبی به ایـن   GTL) با مقایسه سودآوري محصوالت 2009(2و همکارانی ل

نتیجه رسیدند شدت وابستگی سـودآوري محصـوالت مختلـف ایـن فنـاوري بـه قیمـت        

دالر براي هر  92/7از قیمت خود محصوالت بوده و در قیمت تر ، بیشطبیعی زخوراك گا

دالر بـراي   3تولید گازوئیل مقرون به صرفه است و در قیمت ، طبیعی زگا BTUمیلیون 

 ي دارد.تر بیشسودآوري ، (DME) تولید دي متیل اتر ی،طبیع زگا BTUهر میلیون 

) با محاسبه و تحلیل نقطه سر به سر بـه ایـن نتیجـه    2010(3و همکاران باوبوپینگ 

جهت سودآوري طرح بایـد حـداقل ظرفیـت    ، رسیدند که با توجه به شرایط موجود بازار

ط یشـرا  دلیـل بهخوراك ( ي هزینهبا کاهش  چنین همبشکه در روز باشد.  هزار 57تولید 

، مایع يها سوختشرایط تولید و یا شرایط ویژه قرارداد) و یا افزایش قیمت فروش ، بازار

هزار  118با ظرفیت تولید GTL. در مطالعه موردي واحد یابد میسودآوري طرح افزایش 

نـرخ بازگشـت سـرمایه    ، طبیعـی  زدالر بـراي خـوراك گـا    5و 8بشکه در روز و با هزینه 

  درصد خواهد بود.  4/19درصد و  4/7ترتیب  به

  

  GTLی در زمینه داخلمطالعات انجام شده 

 -بـا اسـتفاده از تکنیـک هزینـه    ، ر رساله کارشناسی ارشد خودد، )1382احمدخانی(

کـه   هپرداخته و به این نتیجه رسـید  GTLاقتصادي کاربرد فناوري-ی فنیبررسفایده به 

سـنت در هـر    50(حـداکثر  ن اسـتفاده از گـاز ارزا   ،کننده سودآوري پـروژه عوامل تعیین

گیري از مزایاي مقیاس معافیت مالیاتی و ظرفیت باالي تولید جهت بهره، )BTUمیلیون 

  تولید است.

  

 

1- Balogan et al 
2- Lee et al 
3- Baoet al 
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را با اسـتفاده  GTLآوري حاصل از فنهاي  فرآورده) 1387(ن خلیلی عراقی و همکارا

ورد ارزیابی اقتصادي قـرار داده و بـه   در ایرانم، افزار اکسلفایده و نرم -از تکنیک هزینه 

در ایران از حیث اقتصـادي مقـرون بـه     GTLي فناوري ریبهکارگاین نتیجه رسیدند که 

 چنـین  هـم خـام و  افـزایش قیمـت نفـت   ، گـذاري ي سرمایهها نهیهزصرفه بوده و کاهش 

 توانـد  یمـ از جملـه گازهـاي همـراه در منـاطق نفتـی      ، تر ارزاندسترسی به گاز خوراك 

  سودآوري پروژه را افزایش دهد. 

را در ایـران مـورد ارزیـابی قـرار      GTLي واحدهااحداث ، )1387توانپور و همکاران (

پـذیر  در کشور از نظر اقتصادي کامالً توجیـه  GTLداده و دریافتند که احداث واحدهاي 

از فروش  تر ارزشي که صادرات محصوالت آن از حیث منافع ملی بسیار با به طور، است

  .باشد یم LNGطبیعی از طریق خط لوله و یا ز گا

) به ارزیابی احداث چنین واحـدي در  1391فرو سید حامد حسینی(سلیمی،مصطفی

با پاالیشگاه و بدون پاالیشگاه پرداخته و به ایـن نتیجـه    صورت بهمنطقه پارس جنوبی و 

ها ن هدفمندسازي یارانهبا توجه به اجراي قانو GTLرسیدند که در مجموع احداث واحد 

  داراي توجیه اقتصادي است.

  

  معیارهاي ارزیابی طرح - 3

  ) NPVارزش خالص فعلی(

هـا و درآمـدهاي پـروژه    میـان پرداخـت  ، این معیار با درنظر گرفتن ارزش زمانی پول

اي اسـت کـه مـدیریت    نماید. ارزیابی این تعادل در مقایسه با نرخ بهـره تعادل برقرار می

، از قبل تعیین نموده است. بـه ایـن بهـره   ، گذاري و به کارگیري وجوهسرمایهطرح براي 

گویند. با به کارگیري نرخ بهره مورد می» سرمایهي  هزینه«یا » حداقل بهره قابل جذب«

هاي پـروژه را در طـول عمـر آن مقایسـه      ها و دریافتتوانیم ارزش فعلی پرداخت نظر می

گیرد و اگر منفی باشد بایـد رد   ژه مورد پذیرش قرار میپرو، مثبت باشد NPVاگر نماییم.

 NPVپـروژه بـا   ، شود و اگر دو پروژه با هم به صورت یـک مجموعـه ارائـه شـده باشـند     

 باید انتخاب شود. تر بیش

 )IRR( نرخ بازده داخلی

 IRRدانـد.  از هزینه سرمایه مـی  IRRبودن  تر بزرگ این معیار شرط پذیرش پروژه را

شـود. اگـر    ارزش خالص فعلی پروژه برابر با صـفر مـی  ، است که بر اساس آننرخ تنزیلی 

NPV اي مثبت باشد پروژه ،IRR گذاري به کـار  آن پروژه از نرخ بازدهی که براي سرمایه
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پـروژه معـادل صـفر قـرار     ارزش خالص فعلی ، IRRاست. در محاسبه  تر ، بیشبرده شده

فرض بر  IRRدر محاسبه شود.  تعیین می، پروژه است IRRگرفته و نرخ تنزیل که همان 

  .گردد یودرآمدها با یک نرخ ثابت تنزیل م ها نهیآن است که کلیه هز

  دوره بازگشت سرمایه

اي  در جسـتجوي دوره ، 1PP)گر با استفاده از معیـار دوره بازگشـت سـرمایه (   تحلیل

برابر شود. ایـن   گذاريسرمایهي  هزینهاست که در آن دوره مجموع درآمدهاي سالیانه با 

دوره گـردد.  گذاري محسوب مـی هاي سرمایه روش اولین روش رسمی براي ارزیابی پروژه

هـایی  اي براي مقابله با ریسک بوده و به نفع پروژهروش تقریبی و ساده بازگشت سرمایه

  ي دارند. تر بیشي اولیه عایدات ها سال است که در

  

  ارزیابی مالی پروژه -4

 گذاريیههاي سرماهزینه 

ي  هزینـه توان بـه دو بخـش    را می GTLگذاري طرح احداث واحد هاي سرمایه هزینه

خرید دانش فنی و لیسانس تقسـیم  ي  هزینهو  GTLاحداث تأسیسات و تجهیزات واحد 

  .نمود

  :GTLگذاري واحدهاي سرمایه هزینه

، زمـین ، سـاخت و اجـرا  ، هـاي مهندسـی   گـذاري شـامل هزینـه    هـاي سـرمایه   هزینه

هــاي  اي اســت. هزینــه هــاي ســرمایه انــدازي و ســایر هزینــهراه، تجهیــزات، ســاختمان

، گـذاري بـه ازاي هـر بشـکه محصـول      براساس حجم سـرمایه  GTLگذاري واحد  سرمایه

متفـاوت  ، گذاري با توجه بـه مقیـاس و ظرفیـت واحـد     شود. این حجم سرمایهتعیین می

در واحـد تبـدیل گـاز طبیعـی بـه      گـذاري   هـاي سـرمایه   هزینه، خواهد بود. شرکت شل

  .2هاي مایع را به شرح ذیل اعالم نموده استفراورده

 دالر به ازاي هر بشکه در روز. 40000بشکه /روز) =  10000واحدهاي کوچک (تا  -

دالر به ازاي هر بشکه در  25000 - 40000بشکه/روز)=  35000واحد متوسط (تا  -

 روز.

دالر به ازاي هـر   19700 -25000که /روز) = بش 35000واحدهاي بزرگ(بیش از  -

 بشکه در روز.

  

 

1- Payback Period (PP) 
2- Department of Industry, Science & Resources of Gaffney, Cline & Associates 
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هاي مورد نظر شرکت شل بـه دالیـل    تحقق هزینه، کارشناسان صنعت نفت معتقدند

هـاي  درصـد هزینـه   50لذا در انجام تحقیقات باید حداقل ، یستفنی و مهندسی میسر ن

واحـدهاي بـا ظرفیـت    ، بنـابراین در ایـن تحقیـق    1مورد نظر شرکت شل را افزایش داد.

و  40000، 60000هـاي  به ترتیب با هزینـه ، بشکه در روز 70000و  50000، 25000

به منظور تحلیل  چنین هممورد ارزیابی قرار گرفته است. ، دالر به ازاي هر بشکه 30000

در صـورت تحقـق     GTLانـداز گـذاري و ارائـه چشـم   هـاي سـرمایه  کـاهش هزینـه   تأثیر

 15000و  20000، 30000به ترتیب با  GTLاحداث واحد ، شل دتأکیهاي مورد  هزینه

  دالر به ازاي هر بشکه مورد بررسی قرار گرفته است.

 خرید دانش فنی و لیسانس مورد نیاز در طرح:ي  هزینه

درصـد   10تـا   5هـاي صـنعتی بـین     خرید دانش فنی و لیسـانس در طـرح  ي  هزینه

این هزینـه در حـداکثر   ، ود. در این تحقیقشگذاري در نظر گرفته میهاي سرمایه هزینه

  گردد. برآورد می GTLگذاري واحد هایسرمایه درصد هزینه 10مقدار و به میزان 

  برداريهاي دوران بهره هزینه

، هـا و مصـارف تأسیسـاتی    کاتالیسـت ي  هزینـه برداري شـامل   هاي دوران بهره هزینه

هـاي مـالی   ملیـاتی ثابـت و هزینـه   هاي غیرع هزینه، استهالك، نیروي انسانی، گازطبیعی

  است.

  ها و مصارف تأسیساتی کاتالیستي  هزینه

ي شل و ساسولو نیز برخی مطالعات ها شرکتهاي اجرا شده توسط  به استناد طرح

  دالر در نظر گرفته شده است. 3ها به ازاي تولید هر بشکه  کاتالیستي  ، هزینهداخلی

  خوراك گاز طبیعیي  هزینه

در دو حالت تـأمین خـوراك گـاز از محـل     GTLدر این تحقیق موضوع احداث واحد 

نژاد و تأمین خوراك از محل گـاز وارداتـی از ترکمنسـتان    تولید پاالیشگاه شهید هاشمی

نمایـد مـورد بررسـی قـرار     گاز ایران را تأمین میداخلی که در حال حاضر بخشی از نیاز 

متر مکعـب گـاز سـبک نیـاز      283به ، GTLول تولید یک بشکه محص برايگرفته است. 

  است.

  

 

  مصاحبه با کارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت -1
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  قیمت گاز وارداتی

 برابر  2012در سال ، قیمت گاز صادراتی به ایران بنا به اظهارات مقامات ترکمنستان

  .) بوده استسنت در هر مترمکعب 50(دالر به ازاي هر هزار مترمکعب  500

  قیمت گاز صادراتی

 دالر 370 ایـران  از کشور این وارداتی گاز قیمت ارمنستان انرژي بر اساس اعالم وزیر

است. به عبارت دیگر قیمت هر متر مکعب گاز صـادراتی بـه    متر مکعب هزار هر ازاي به

  سنت است.  37ارمنستان 

از ، ایـران  گـاز  ملـی  شـرکت  مدیر عامـل  و نفت وزیر بنا به اظهارات معاون چنین هم

 درآمـد  دالر میلیـون  10 روزانه عراق به نایرا گاز مکعب متر میلیون 25 روزانه صادرات

سـنت   40شود. بنابراین قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی بـه عـراق حـدود    می حاصل

 شود.   میبرآورد 

انـد  فرمول تعیین قیمت گاز صادراتی به ترکیه را به صورتی بیان نموده، برخی منابع

مکعب گاز صادراتی ایران قیمت هر متر ، دالر در هر بشکه باشد 100که اگر قیمت نفت 

ریـزي و نظـارت راهبـردي ریـیس     (معاونت برنامـه  سنت خواهد بود 30به ترکیه حدود 

نظـر   ر سنت در هر مترمکعب د 40. در این تحقیق قیمت گاز صادراتی 1)1389، جمهور

  است.شده گرفته 

  نیروي انسانیي  هزینه

ه و در دست مطالعـه توسـط   ي اجرا شدها طرحنیروي انسانی نیز با توجه به ي  هزینه

  دالر در نظر گرفته شده است. 3به ازاي هر بشکه ، ي شل و ساسولها شرکت

  استهالكي  هزینه

بـرداري را مـالك محاسـبه اسـتهالك بـراي      مـدت بهـره  ، هاي مستقیم قانون مالیات

 ه است. لـذا در ایـن تحقیـق بـا توجـه     در نظر گرفت، آالت و تجهیزات صنعت نفتماشین

نـرخ اسـتهالك بـه روش خـط مسـتقیم و      ، سال 20برداري به مدت  وران بهرهطول د به

  درصد با ارزش اسقاط صفر در نظر گرفته شده است.  5معادل 

  غیر عملیاتی ثابت طرحي  هزینه

ي غیرعملیـاتی ثابـت یعنـی    هـا  نـه یهز عنـوان  ، بـه يبـردار  بهـره ي هانهیهزدرصد  5

بیمـه  ي  هزینـه شـامل  ، طرح بسـتگی نـدارد  یی که به عملیات و حجم تولیدات ها نهیهز

  

 

  ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور)، معاونت برنامه1389(نامه برنامه هفته-1
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نیـروي انسـانی مسـتقل از    ي  ، هزینـه مصارف تأسیساتی مستقل از تولیدي  ، هزینهطرح

  . شود یمتولید و ... در نظر گرفته 

  مالی طرحي  هزینه

در این تحقیق استفاده از تسهیالت ارزي صندوق توسعه ملی مالك عمل قرار گرفته 

نرخ سود بـراي تسـهیالت   ، سهیالت ارزي صندوق توسعه ملیاست. بر اساس نظامنامه ت

 1یافتـه نظیـر سـرخس بـا     تر توسعه درصد تعیین گردیده که براي مناطق کم 6اعطایی 

 85. میـزان تسـهیالت اعطـایی نیـز حـداکثر      باشد درصد می 5معادل ، تر درصد سود کم

سـهیالت در نظـر   که در این تحقیق حـداکثر مبلـغ ت  است گذاري سرمایهي  هزینهدرصد 

ي بـردار  بهـره  و يگـذار  هیدوره استفاده از تسهیالت براي سـرما  چنین همشود. گرفته می

مـاه و دوره بازپرداخـت تسـهیالت     6دوره تـنفس  ، سـال  3 به مدت ها آزمایشی از طرح

  .  ردیگ یممبناي اخذ تسهیالت ارزي قرار ، سال 7حداکثر  اعطایی

ماننـد مخـارج تضـمین و تعهـد پرداخـت و سـایر       ، ي جانبی اخذ تسـهیالت ها نهیهز

  .  شود یمبینی پیش، درصد حجم تسهیالت مالی 1ي جانبی به میزان ها نهیهز

  

  برنامه تولید 

در این تحقیق بر اساس موازنه جرم ارائه شده توسط شرکت ساسـول بـراي احـداث    

درصـد   21ا نفت، درصد 76 شامل گازوئیل GTLهاي واحد  فرآورده، در ایران GTLواحد 

بر اساس طرح ارائه شده جـایگزین   چنین همشوند.  درصد در نظر گرفته می LPG، 3)و (

تولیـد نفـت سـفید در    ، LPGي تولیـد  جـا  به توسط شرکت شل حالت دیگري که در آن

  گیرد.دستور کار قرار گرفته است مورد ارزیابی مالی قرار می

  GTLي ها هبینی قیمت فرآورد پیش 

  قیمت نفت خامبینی  پیش  - 

توسـط  ، بینـی قیمـت نفـت   بر مبناي پـیش ، هاي مایعقیمت فرآورده، در این تحقیق

  صورت پذیرفته است. ، 1انداز ساالنه انرژياطالعات انرژي آمریکا و در قالب چشم اداره

  

  

  
  

  

 

1- Annual Energy Outlook 
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  (دالر در هر بشکه)

  قیمت پایین نفت  قیمت باالي نفت  قیمت مورد استناد  سال
 




















  AEOمأخذ: 

 

  خام هاي حاصل از پاالیش نفت یمت فرآوردهق - 

مطالعـات مختلفـی انجـام    ، خامهاي حاصل از پاالیش نفتدر رابطه با قیمت فرآورده

رابطـه  ، هـاي آن  خـام و فـرآورده  اند که میـان قیمـت نفـت    شده که به این نتیجه رسیده

  بلندمدت وجود دارد.

  قیمت گازوئیل -

به طور  2012در سال ، اداره اطالعات انرژي آمریکاانداز ساالنه براساس گزارش چشم

خام بوده است. برخی از منابع دالر بیش از قیمت نفت 17متوسط قیمت گازوئیل حدود 

خـام و گازوئیـل خبـر    درصدي میـان قیمـت نفـت    15تا  10هم از اختالف قیمتی بین 

به ازاي هـر بشـکه    خاماختالف قیمت گازوئیل با نفت، . بنابراین در این تحقیق1دهند می

  دالر در نظرگرفته شده است. 17
  

 

1- Crude Oil versus Diesel Prices, Transportation Business Associates (TBA)  
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  (دالر در هر بشکه) 

  قیمت پایین نفت  قیمت باالي نفت  قیمت مورد استناد  سال

 






















 ي تحقیقها همأخذ: یافت

 

  تعیین قیمت نفتا - 

اند که قیمت نفتا به طور اعالم نموده، ي مرتبط با حوزه نفت و گازها شرکتبرخی از 

. در این تحقیق نیـز همـین تفـاوت     1از قیمت نفت خام است تر بیشدرصد  20متوسط 

 قیمت در نظر گرفته شده است.

 
  

  

 

1- Chemical Market Associates, Inc.(CMAI) 
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  (دالر در هر بشکه) 

  قیمت پایین نفت  قیمت باالي نفت  قیمت مورد استناد  سال

 




















  ي تحقیقها همأخذ: یافت

  

  )LPGبرآورد قیمت گاز مایع ( -

تـر از قیمـت    درصد کـم  40تا  20دهد که قیمت گاز مایع حدود  می ها نشانبررسی

درصد قیمت نفت خام در نظر گرفتـه   60نفت خام است. در این تحقیق قیمت گاز مایع 

  شده است.
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  (دالر در هر بشکه) 

  قیمت پایین نفت  قیمت باالي نفت  قیمت مورد استناد  سال

 




















  ي تحقیقها همأخذ: یافت

  

  برآورد قیمت نفت سفید - 

بینی آژانس اطالعات انـرژي آمریکـا اسـتفاده    جهت برآورد قیمت نفت سفید از پیش

  ي ارائه شده توسط آن آژانس مورد استفاده قرار گرفته است.ها قیمت شده و

   



    109  ... هاي مایعارزیابی اقتصادي احداث واحد تبدیل گاز طبیعی به فرآورده
  

 

  (دالر در هر بشکه) 

  قیمت پایین نفت  قیمت باالي نفت  قیمت مورد استناد  سال



 


 















  )EIA( اطالعات انرژي آمریکامأخذ: اداره 

  

  حق مرغوبیت - 

 5تـا   3هاي فعال در این صنعت انتظار دارند مازاد قیمتی بـین   گران و شرکتتحلیل

هـاي  نسـبت بـه فـرآورده    GTLهـاي تولیـدي   حق مرغوبیت براي فرآورده عنوان بهدالر 

 گونـه  یـن ادالر بـراي   5حق مرغوبیتی معـادل  ، حاصل گردد. در این تحقیق پاالیشگاهی

  . شده استها در نظرگرفته فرآورده
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  (دالر در هر بشکه) مورد استفاده در این تحقیق  GTLپیش بینی قیمت نهایی  

  قیمت پایین نفت  قیمت باالي نفت  قیمت مورد استناد  سال

 




















  ي تحقیقها همأخذ: یافت

  
  ایر موضوعات مهم در انجام تحقیقس

روز  300، تعداد روزهاي کـاري و سال  20، برداري طرح بهرهدر این تحقیق دوران  -

  شود.  در سال در نظر گرفته می

درصـد و معـادل نـرخ سـود اوراق مشـارکت در       20، نرخ تنزیـل در ایـن تحقیـق    -

  انتخاب شده است.، منتشر شده در سال جاري، هاي صنعت نفت و پتروشیمی طرح

قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کاال و خدمت بـه   13ماده مالیات: بر اساس  -

چنـین   رج از کشور از طریق مبـادي خروجـی رسـمی، مشـمول مالیـات نیسـت. هـم       خا

سـال از   10یافتـه تـا    تر توسعه براساس قوانین مالیاتی، واحدهاي تولیدي در مناطق کم

ها با فرض  پرداخت مالیات معاف هستند. بنابراین در این تحقیق کلیه تولیدات و فرآورده

  شود.مالیات معاف در نظر گرفته میصادرات به خارج از کشور، از شمول 
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  سناریوهاي تحقیق

بشکه در روز مورد بررسی قرار هزار  70و هزار  50، هزار 25در این تحقیق مقیاس  -

روش مورد استفاده نیز ارزیـابی اقتصـادي طـرح از طریـق معیارهـاي اقتصـاد        گیرد. می

  باشد.   می  COMFAR IIIو با استفاده از نرم افزار NPV, IRR, PP, DPP1مهندسی 

ي سـه گانـه   هـا  قیمـت  اي وسـرمایه ي  هزینـه دو نـوع  ، با توجه به سه ظرفیت تولید

، هـا تأمین خوراك و دو نوع ترکیـب فـرآورده  ي  هزینهدو نوع ، خامبینی قیمت نفت پیش

  حالت شامل موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفته است. 72

  

(هزار  ظرفیت

 بشکه در روز)
 خوراك گذاري ي سرمایه هزینه خامقیمت نفت 

ها  وردهآفر

 شامل

قیمت مرجع،    7و   5و   25

  حداقل و حداکثر

هاي مورد تأکید کار  هزینه

هاي مورد  شناسان و هزینه

  نظر شرکت شل

گاز صادراتی و 

  گاز وارداتی

گاز مایع و 

  نفت سفید

  

 خروجی نرم افزار

 ، افـزار کامفـار  در قالب خروجی نـرم پس از ارزیابی و بررسی مالی حالتهاي ذکر شده 

  نتایج اولیه در انتخاب مقیاس و شرایط بهینه حاصل گردیده است: عنوان بهموارد ذیل 

 GTLهـاي  بشکه فرآورده هزار 70و  هزار 50، هزار 25ي ها ظرفیتبررسی تمامی  -

تنها در صورتی توجیه مالی دارد که قیمـت   GTLدهد که احداث واحد نشان می، در روز

بینی خوشبینانه آن و در حـداکثر مقـدار بـرآورده شـده     هر بشکه نفت در وضعیت پیش

 قرار داشته باشد. EIAتوسط 

مشخص گردید که صرفاً تأمین خوراك از محـل  ، بشکه در روز هزار 25 در مقیاس -

 شرکت شل توجیه دارد.  تأکیدهاي مورد گاز تولید داخل با توجه به هزینه

هـاي  دهد که با وجود هزینـه ها نشان میبررسی، بشکه در روز هزار 50در مقیاس  -

در هر دو حالت تأمین خوراك از محل تولید  GTLشرکت شل احداث واحد  تأکیدمورد 

اگرچه توجیه تـأمین خـوراك از محـل تولیـد     ، داخل و گاز وارداتی توجیه خواهد داشت

 ي خواهد داشت.تر بیشداخل توجیه 

با استفاده از گاز تولید داخـل   GTLاحداث واحد ، بشکه در روزهزار 50در مقیاس  -

 توجیه خواهد داشت.، کارشناسان در شرایط موجود تأکیدثابت مورد ي  هزینهو 
  

 

1- Dynamic PP (DPP)  
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حالـت بررسـی    8در تمـامی   GTLاحداث واحد ، بشکه در روز هزار 70در مقیاس  -

 داشت.توجیه مالی خواهد ، شده

لت ممکن زمـانی اسـت   بهترین حا، و دوره بازگشت سرمایه IRRبا توجه به معیار  -

از محل گاز تولید داخل تأمین شده ، خوراك واحد، بشکه در روزهزار  70که در مقیاس 

هاي مـورد نظـر شـرکت شـل کـاهش یابـد. پـس از آن        احداث نیز به هزینه  ي هزینهو 

 أمین همان شرایط است.بشکه در روز با تهزار  50مقیاس 

بشکه در  هزار 70بهترین حالت زمانی است که در مقیاس ، NPVبا توجه به معیار  -

احـداث نیـز بـه    ي  هزینـه از محل گاز تولیـد داخـل تـأمین شـده و     ، خوراك واحد، روز

بشکه در روز با هزار  70هاي مورد نظر شرکت شل کاهش یابد. پس از آن مقیاس  هزینه

 هاي ساخت قرار دارد.ز با قیمت گاز صادراتی و هزینهوجود تأمین گا

هـا نسـبت بـه گـاز مـایع      وجود نفت سفید در ترکیـب فـرآورده  ، در تمامی حاالت -

توانـد  ها میترکیب فرآورده، تر است اما در عین حال به دلیل عدم تفاوت معنادار مناسب

 بر حسب نیاز کشور به نفت سفید یا گاز مایع تعیین شود.

هاي شرکت شل تقریبـاً  این مقیاس تأمین خوراك از گاز وارداتی با وجود هزینه در -

هـاي موجـود خواهـد    نتایج مشابهی با تأمین خوراك از گاز تولید داخل با وجـود هزینـه  

 داشت.

هـزار   70بدترین حالت احداث واحد بـا مقیـاس   ، هاي داراي توجیه در میان حالت -

 بشکه در روز با قیمت گاز وارداتی و در حداکثر هزینه ساخت است. 

 

  حالت منتخب تر بیشبررسی 

هـزار   70حـالتی در مقیـاس   ، با توجه به جمیع جهات و بررسی نتایج اولیه ارزیـابی 

، گذاري و خوراك گاز به قیمت گاز صادراتیسرمایهي  هزینهکه با حداکثر ، بشکه در روز

در نظـر   تـر  بـیش شـود بـراي بررسـی    ها که نفت سفید را شـامل مـی  ترکیبی از فرآورده

 گیریم. می

  

  الف: نتایج ارزیابی مالی

   42/2399میلیون دالر  درصد 20ارزش خالص فعلی در نرخ تنزیل 

07/32  نرخ بازده داخلی  درصد 

  ي تحقیقها هماخذ: یافت
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  IRRب: تحلیل حساسیت 

، پـذیرد فروش مـی حاصل از را از تغییر درآمد  تأثیرین تر بیشنرخ بازده داخلی پروژه 

شـود.  کلی از توجیـه خـارج مـی   ه پروژه ب، درصد کاهش یابد 20یعنی اگر درآمد فروش 

 ، تـأثیر گـذاري سـرمایه ي  هزینهعملیاتی نسبت به تغییر در ي  هزینهتغییر در  چنین هم

  ي بر سودآوري پروژه دارد.تر بیش
  

  (درصد) ها و درآمدهاي پروژهبه تغییر در هزینهتحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی 

 هاي عملیاتیهزینه گذاري ثابتسرمایه درآمد فروش  درصد تغییر

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  هاي تحقیقماخذ: یافته

  ج: بررسی دوره بازگشت سرمایه

سرمایه هزینه شده در پـروژه البتـه بـا در نظـر     ، برداريدر سال هشتم از دوران بهره

 زمانی پول باز خواهد گشت.گرفتن ارزش 

1( د: نسبت ارزش خالص فعلی
NPVR(  

است به این مفهوم که ارزش خـالص فعلـی    88/1در این پروژه نسبت مذکور معادل 

دالر خواهـد بـود. لـذا از ایـن حیـث       2حـدود  ، گـذاري پروژه بـه ازاي هـر دالر سـرمایه   

  گذاري در این پروژه توجیه دارد. سرمایه

  

 

1- NPV ratio 
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  فروشهـ: نسبت سود خالص به 

درصـد در انتهـاي    50برداري به حدود  درصد در ابتداي دوران بهره 20این نسبت از 

  رسد.این دوره می

  

  GTL تحلیل و بررسی مشوق قیمتی ویژه براي خوراك واحد - 5

نـژاد بـه   در این تحقیق با فرض فروش هر متر مکعب گاز پاالیشـگاه شـهید هاشـمی   

کـه   ایـن  ریـال) و بـا توجـه بـه     750کننـده ( مت فروش واقعی مصرفبه قی، GTLواحد 

 عنـوان  بـه خاصی ندارد با لحاظ نفـت سـفید    تأثیرها در سودآوري پروژه ترکیب فرآورده

  ارزیابی مجدد انجام پذیرفت. ، نمونه

  

(هزار  مقیاس

 دالر)

قیمت نفت 

 خام

 گذاري ي سرمایه هزینه

 ر دالر)ا(هز
NPV IRR PP DPP 

حداقل 


  متوسط


 حداکثر


حداقل 


 متوسط


 حداکثر


حداقل 


 متوسط


 حداکثر


  

حتـی در مقیـاس   ، گذاريسرمایهي  هزینهخام و در بدترین حاالت از نظر قیمت نفت

  رسد.بشکه در روز پروژه به سودآوري می هزار 25
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 و پیشنهادات گیري نتیجه - 6

پایین بـودن قیمـت گـازطبیعی در    ، به دلیل وجود ذخایر گازي در منطقه سرخس -

هـاي نفتـی و توجـه بـه فوایـد       هـاي انـرژي بـه ویـژه فـرآورده      مقایسه بـا سـایر حامـل   

لزوم توجه ویژه به ، هاي مایع حاصل از آن محیطی استفاده از گازطبیعی و فرآورده زیست

 سد.ر از این منبع خدادادي ضروري به نظر می تر بیشگیري از ارزش افزوده  هاي بهره راه

تواند  به یک بشکه فرآورده نفتی مرغوب تبـدیل   می متر مکعب گاز سبک 283هر  -

  گردد.

بـه دلیـل مجـاورت بـا     ، منطقه سرخس عالوه بر دارا بـودن ذخـایر گـاز طبیعـی     - 

یکی از صادرکنندگان گاز طبیعی به ایران از پتانسیل بـاالیی بـراي    عنوان بهترکمنستان 

 ت.برخوردار اس GTLاحداث واحد 

خـواص   يدارا، آن يدیـ تول لیـ گازوئ ژهیـ بـه و  GTLندیهاي حاصل از فرآ فرآورده -

 لیـ نسبت به گازوئو در نتیجه کیفیت بهتر کیبودن از سولفور و آرومات يعار چون همیبرتر

 چـون  هـم آمریکا و کشـورهاي آسـیایی   ، . رویکرد کشورهاي اروپاییباشد یمپاالیشگاهی 

بالقوه بازار سـودآوري بـراي    به طور، ژاپن جهت استفاده از گازوئیل پاك و بدون سولفور

 در پی خواهد داشت. GTLگازوئیل 

ها و واحدهاي سیاسی دنیا تعلق نداشـته و   به دولت GTLهاي بازار مصرف فرآورده -

 هاي نفتی قابل معامله هستند. هاي آن به صورت تک محموله در بورس فرآورده

 GTLهـاي   خامو حق مرغوبیت فرآوردهتر بودن گاز طبیعی از نفت با توجه به ارزان -

هاي  سودآوري طرح به هنگام نوسان قیمت هیدروکربن، هاي نفت خام نسبت به فرآورده

 گیرد.تر دستخوش نوسان و تغییر قرار می مایع کم

نـی و نیـروي   دانـش ف ، نیازمند طیف وسیعی از تجهیزات GTL استفاده از فناوري -

تواند محرکی براي توسعه صـنعت و اقتصـاد کشـور تلقـی      انسانی ماهر است که خود می

 شود.

و تقاضاي رو به رشـد بـراي    GTLهاي  با توجه به بازارهاي بالقوه و بالفعل فرآورده -

بـازار  ، بینی کمبود عرضـه در آینـده  کمبود عرضه و یا الاقل پیش چنین ، همدیزل و نفتا

 .وجود خواهد داشت GTLهاي  اي براي عرضه فرآورده دهبسیار گستر

حـدود یـک بشـکه آب    ، به ازاي تولید هـر بشـکه فـرآورده نفتـی     GTLدر فرایند  -

تـأمین آب   از نظـر توانـد  شود. این موضوع مـی تولید می) By-Product( صورت جانبی به

  شرب مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادي سرخس حائز اهمیت باشد.
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در GTL گیـري فنـاوري   بررسی این تحقیق نشان داد که اجراي طـرح بهـره   ایجنت -

ایران و در منطقـه ویـژه اقتصـادي سـرخس در صـورتی توجیـه اقتصـادي دارد کـه یـا          

ریزي مدنظر قرار ین ظرفیت قابل برنامهتر بیشهاي حاصل از مقیاس رعایت شده و  صرفه

ك در حداقل مقدار ممکن قرار داشـته  گذاري و تأمین خوراهاي سرمایهو یا هزینه، گیرد

 باشد.

حالـت بـا    16، حالـت مـورد بررسـی    72دهد که از میان  می نشان چنین نتایج هم -

داراي ، نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سـرمایه ، توجه به معیارهاي ارزش خالص فعلی

 قرار داد.توان براي احداث هر کدام از آنها را مورد پیگیري توجیه اقتصادي است و می

ي  هزینـه کـه بـا حـداکثر    ، بشـکه در روز  هـزار  70در حالت منتخب و در مقیاس  -

ها که نفت سـفید  وردهآترکیبی از فر، گذاري و خوراك گاز به قیمت گاز صادراتیسرمایه

، میلیـون دالر  2399معـادل   NPV، درصـد  07/32 شود نرخ بازدهی داخلیرا شامل می

PP سال و  1/5عاديPP  سال است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکـه   6/7متحرك

در منطقـه ویـژه اقتصـادي سـرخس داراي توجیـه اقتصـادي اسـت         GTLاحداث واحد 

 شود. پذیرفته می

در پارامترهاي  تغییرات برابر ، تأثیرترین پارامتر در این طرح براي شناسائی حساس -

تغییر در درآمـد فـروش    حاصلهبراساس نتایج  و طرح سنجیده شده است؛ IRRاصلی بر 

ي بـر  تـر  تـأثیربیش هـاي عملیـاتی   هاي ثابت و تغییر در هزینهنسبت به تغییر در دارائی

ي هـا  ههـاي عملیـاتی نسـبت بـه هزینـ     تغییـر در هزینـه   چنین همسودآوري طرح دارد. 

 ي بر سودآوري طرح خواهد داشت. تر بیش تأثیرگذاري سرمایه

نژاد به هر متر مکعب گاز از پاالیشگاه شهید هاشمی در این تحقیق با فرض فروش -

انجـام   GTLارزیـابی مجـدد واحـد    ، به قیمت فروش واقعی مصرف کننـده و GTLواحد 

، گذاريسرمایهي  هزینهخام و در بدترین حالت از نظر قیمت نفتکه  این نتیجه پذیرفت. 

 رسد.بشکه در روز پروژه به سودآوري میهزار  25حتی در مقیاس 

نـرخ بـازده داخلـی     ،یک مشوق به قیمت مناسبی عرضه گردد عنوان بهاگر خوراك  -

درصـد افـزایش یابـد. حتـی اگـر       87تواند تا بشکه در روز میهزار  70پروژه در مقیاس 

در این مقیاس نرخ بازده داخلـی بـه   ، گذاري در حداکثر مقدار خود باشدسرمایهي  هزینه

سـازد. در  از ورود بـه چنـین صـنعتی را روشـن مـی     انددرصد خواهد رسید که چشم 60

 سال بازگشت خواهد داشت. 4چنین حالتی سرمایه هزینه شده حداکثر تا 

  



    117  ... هاي مایعارزیابی اقتصادي احداث واحد تبدیل گاز طبیعی به فرآورده
  

 

  فهرست منابع

بـراي   GTLاقتصادي کاربرد فناوري  -امکان سنجی فنی«)، 1382احمدخانی، علیرضا، (

 ، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.»ایران

هـاي   پـروژه  اقتصـادي  ارزیـابی  یـا  مهندسـی  اقتصاد«)، 1375مهدي، ( اسکونژاد، محمد

 تهران)، چاپ هفتم. تکنیک (پلی امیرکبیر صنعتی دانشگاه: ، تهران»صنعتی

              ســرخس،  (خـانگیران)  نــژادگــاز شـهید هاشــمی  پاالیشـگاه 

(http://www.khangiran.com) 

 انرژي وزارت نیرو. و برق کالن ریزي برنامه)، دفتر 1388( ترازنامه انرژي

اقتصادي احداث واحـدهاي تولیـد    -ارزیابی فنی«)، 1386توانپور، مصطفی و همکاران، (

، 15، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي، سال چهارم، شـماره  »در کشور GTLهاي  فرآورده

 .166-143صفحات 

هاي حاصـل   ارزیابی اقتصادي تولید فرآورده«)، 1387عراقی، منصور و همکاران، (خلیلی

، فصلنامه مطالعات اقتصاد انـرژي، سـال   ») در ایرانGTLاز فناوري تبدیل گاز به مایع (

 .34-1، صفحات 18پنجم، شماره 

ارزیابی اقتصادي احداث واحد تبدیل «)، 1391فر، مصطفی، سیدحامد حسینی، (سلیمی

، »هـا در ایـران   س از اجراي قانون هدفمندسازي یارانه) پGTL( هاي مایع به فرآورده گاز

 .1-24، صفحات 32فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي، سال نهم، شماره 

تحلیلی برنامـه،   -نامه خبري  ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور، هفته معاونت برنامه

 .89، دي ماه 394شماره 

Balogan, et al, (),"Economic Viability of Gas to Liquids in Nigeria" 
Laser Engineering and Resources Consultants Limited, University of Port 
Harcourt, Rivers State Nigeria. 

Bao. B. M.et al, (," Simulation, integration, and economic analysis of 
gas-to-liquid processes", Texas A&M University at Qatar. 

Bhattacharyya. Subhes C.()" Energy Economics, Concepts, Issues, 
Markets and Governance", Sprinter, PP 

BP Statistical Review of World Energy 

BP Annual Report and Form F  



  1394 زمستان/ 47 ي / شمارهیازدهمي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال  نامه فصل  118

 

Chedid. R. et al, (), "The potential of gas-to-liquid technology in the 
energy market: The case of Qatar", American University of Beirut, Energy 
Policy (), pp . 

Chemical Market Associates, Inc.(CMAI), http://www.cmaiglobal.com 

Corke. M. J, (), "Economics Favor GTL Projects with Condensate 
Coproduction", Oil & Gas Journal. 

Economides. M. J, (), "The Economics of Gas to Liquids Compared to 
Liquefied Natural Gas", University of Houston, World Energy magazine, v 
pp - 

Energy Information Administration(EIA), http://www.eia.gov 

Fish. J. C. L (), "Engineering Economy". McGraw-Hill 

Fleisch. et al, (), "Emergence of the Gas-to-Liquids Industry: a Review 
of Global GTL Developments", Journal of Natural Gas Chemistry  PP 
 

Goldman. O.B ( "Financial Engineering". J. Wiley & sons. 

Grant. L. E, , "Principle of Engineering Economy". Edwards bros 

Hirsch .R.L, ("Mitigation of maximum world oil production: 

shortagescenarios"، Energy Policy PP-.

International Energy Outlook (IEO) 

Jamieson. A, McManus. G, (), "GTL Production Will Partially Ease 
Regional Diesel, Naphtha Imbalances", Oil &Gas Journal 

Lee. C. J, C. Han, (), "comparative Economic Analysis of Gas-to-
Liquid Process for Optimal Product Selection", Seoul National University. 

Lee. C. J., C. Han, (), "Optimal Economic Decision Making for Gas-to-
Liquid Product Selection in Market Dynamics Considering Competition", 
Seoul National University. 

Lee. C. J., Y. Lim, H. S. Kim, C. Han, ()," Optimal Gas-To-Liquid 
Product Selection from Natural Gas under Uncertain Price Scenarios", Ind. 
Eng. Chem. Res  pp 

Lichun. D., et al, ()," GTL or LNG: Which is the best way to monetize 
“stranded” natural gas?", Pet.Sci,v , pp  

Ramberg. J. David & John E. Parsons, "The Weak Tie Between Natural Gas 
and Oil Prices", The Quarterly Journal of the IAEE's Energy Economics 
Education Foundation, Volume , Number  pp  



    119  ... هاي مایعارزیابی اقتصادي احداث واحد تبدیل گاز طبیعی به فرآورده
  

 

Transportation Business Associates (TBA), (http://www.tbabz.com/ ) 

Udaeta, et al, (),"Economics of secondary energy from GTL regarding 
natural gas reserves of Bolivia", Energy Policy , pp - 

Wellington, A. M.  "The economic theory of the location of 
railways". J. Wiley & sons.  

World Energy Outlook (WEO) 

  

  



Quarterly Energy Economics Review/ Vol.11/No.47 /Winter  2016  4  
  

 

 

 

The Economic Evaluation of Construction of 
GTL Plant in Sarakhs Special Economic Zone 

Taghi Ebrahimi Salari  
Assistant Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 

Ferdowsi University of Mashhad, ebrahimi@um.ac.ir 

Mohammad Hossein Mahdavi Adeli  
Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi 

University of Mashhad, mh-mahdavi@um.ac.ir 

Seyed hamed hosseini 
Ph.D Student of Energy Economics, Ferdowsi University of Mashhad, 

hamedsh@gmail.com 

Seyed mehdi hosseini1 
MA in Energy Economics, Ferdowsi University of Mashhad, 

smh_@yahoo.com 
Received: 2014/10/02        Accepted: 2015/05/11 

Abstract 
The increasing demand for natural gas and growing share of this energy carrier 

in the world primary energies supply and the necessity of creating added value from 
gas resources instead of selling them crudely, has made it necessary to use new 
technologies in this industry for Iran as the world's largest gas reserves holder. In 
this study we have evaluated the application of the process of gas to liquids (GTL) 
products conversion technology in Sarakhs special economic zone using Comfar 
software and in terms of the Net Present Value (NPV) criteria, Internal Rate of 
Return (IRR) and payback period (PP) and also based on studies carried about Iran 

in  different cases. Based on the findings, the project is merely justified in the 
case of maximum predicted price for each barrel of crude oil. As expected, the 
project has economies of scale. The results also show that if the feed cost of 
production unit is calculated with consumer prices, the project will be profitable 
even on a small scale and with high investment costs. 
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