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  چکیده

بینـی رونـد   ي نفت و گاز در ایران و پیشها فعالیتدر  انرژيه بازداین مقاله به بررسی روند 

برت بـه  هـا  تولیـد ونـگ و    آینده این شاخص پرداخته است. در این راستا با استفاده از دو مـدل 

ایـم. بررسـی رونـد     بینی دو مدل پرداختهبینی روند تولید نفت و گاز و مقایسه قدرت پیش پیش

ه دورکه حداقل میزان این شـاخص طـی    نشان دادگذاري استاندارد  سرمایه انرژيه بازدگذشته 

بوده و حداکثر میزان این شاخص در سـال   9/4و معادل با  1381 مربوط به سال 1386-1368

تحـت  دهـد   نشـان مـی  مدل هابرت  اساسبر  ها بینی باشد. نتایج پیش می 2/60معادل با  1386

خـام و گـاز   میلیون تن به اوج تولید نفـت  17/1070 با میزان 1446سناریوي میانگین در سال 

معـادل  و 1466در سالاین اتفاق بینی تولید ونگ مدل پیش اما براساسطبیعی خواهیم رسید، 

بینی دو مدل تولید هـابرت و  . مقایسه قدرت پیشاهد پیوستبه وقوع خومیلیون تن  82/1122

  بینی بهتري نسبت به مدل هابرت است.  دهد مدل ونگ داراي قدرت پیش ونگ نشان می

  JEL  :Q30 ،Q39 ،Q40 ،Q48 ،Q49 ،P18 ،L27 ،C02بندي طبقه

  ، ایران، نفت، گاز ي، مدل ونگ،مدل هابرتگذار هسرمای انرژيه بازد :ها هواژکلید 
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 مقدمه -1

هـاي وابسـته بـه نفـت وگـاز      نفت و گاز نیروي حیاتی کشورهاي صـنعتی و اقتصـاد  

معتقدند که با رشد جمعیت انسـانی و بـه تبـع آن افـزایش      محققانباشد. بسیاري از  می

روبـرو  "محـدودیت منـابع انـرژي   "اي تحت عنوان مصرف، رشد اقتصاد با عامل بازدارنده

هاي پذیري آینده نفت وگاز واقتصاد زیست در خصوصنگرانی  از اینرو هموارهخواهد شد. 

قابـل   وابسته به آن وجود دارد، بنابراین انرژي و تغییـرات آن در طـول زمـان، از عوامـل    

زیرا منبع اصلی اقتصاد است و جز ضـروري هـر نـوع فعالیـت اقتصـادي       باشند توجه می

  ) 2007، 1. (دیکسونشودمحسوب می

که ایـن   همراه  است،مالحظات سیاسی با ات مربوط به انرژي اکثر جوامع تصمیمدر 

-د. پـیش دهـ قـرار مـی   تـأثیر هاي تولید انرژي را نیز تحت بینیمالحظات سیاسی پیش

فایـده   -تجزیه و تحلیل هزینـه براساس هاي تولید انرژي تنها بر مبناي اقتصادي و  بینی

-دارد. تجزیـه و تحلیـل   آنبر زیادي  تأثیربلکه مالحظات سیاسی نیز  ،گیردصورت نمی

بـراي   مـؤثر تواند یـک راهنمـاي   هاي انتظاري نمیها و روند قیمتهاي مبتنی بر قیمت

 ،شناسـی و تخلیـه منـابع   زیرا در آینـده بـه دالیـل زمـین     ،انرژي باشده عرضبینی  پیش

عـالوه بـر ایـن     .هاي فسـیلی بسـیار کـم خواهـد بـود     احتمال در دسترس بودن سوخت

هـال و  . (ددارهـاي مختلـف قـرار     یارانـه  تأثیرحت ي تا حد زیادي تمروز انرژهاي ا قیمت

   )2009، 2همکاران

نفـت و گـاز    تر شدن تولیدانرژي از دشواره عرضاز جمله عوامل نگرانی در خصوص  

کـه ارزیـابی مـا از     گونـه  همانشـود.  ناشی مـی هاي استخراجانرژي  در پی افزایش هزینه

گیرد،  مقایسه میزان بازگشت آن با مقدار هزینه اولیه انجام می گذاري مالی برپایهسرمایه

بهــره  3گــذاريســرمایه انــرژيه بــازدتــوان در ارزیــابی تولیــد انــرژي نیــز از روش مــی

  .)1386 ،(دیکسونگرفت

گذاري روشی براي برآورد بازگشت انرژي بـه اقتصـاد وجامعـه در    سرمایه انرژيه بازد

آوردن انرژي است. این روش اگرچه ساده است اما اي بدستمقایسه با انرژي مورد نیاز بر

آیـد. بـازده انـرژي     مـی  گیري مقدار یک منبـع انـرژي روشـی قـوي بـه شـمار      در اندازه

  

 

1. Dyckson  
2. Hall et al  
3. Energy return on investment (EROI)  
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گذاري از تقسیم میزان انرژي تولیدي بر میزان انرژي مصـرفی بـراي حصـول آن     سرمایه

  شود.  میزان انرژي تولید شده، حاصل می

هـاي  ذاري روشی مناسب براي آزمون فواید و مضـرات سـوخت  گانرژي سرمایهه بازد

 طـور  بهخاص و واحدهاي انرژي  طور بههاي تولید انرژي فرآیندشود. فسیلی محسوب می

تولیـد بـه جامعـه     فرآینـد و باالتر از انرژي مورد نیاز براي  انرژيه بازدعام با تولید مازاد 

هـاي خـود   فرآینـد وخت مورد نیـاز  انرژي که براي تولید ساز کند. آن بخش خدمت می

. دهـد  اش باشد،انرژي کمتري را به جامعـه ارائـه مـی    يانرژي تولیده نیازمند بخش عمد

   )2011، 1گرندل، هال و هوك(

یـک  معیـار مهـم   گذاري براي جامعه حائز اهمیت اسـت زیـرا   در سرمایه انرژيه بازد

وي یک منبع انرژي و اسـتخراج  گذاري ر انرژي حاصل از سرمایهه عرضمهم ه گیرنداندازه

ي اقتصادي جهت تولیـد کاالهـا وخـدمات عـالوه     ها بخشتواند به دیگر آن است که می

   )2012، 2مورش باچر. (دهدارائه برآنچه جهت تولید خود نیاز دارد 

 انـرژي ه بـازد رونـد آینـده    بینـی  پـیش هدف این مقاله، مطالعـه وضـعیت کنـونی و    

و مقایسـه   4و مدل هابرت 3ونگ و گاز در ایران بر پایه مدلگذاري در تولید نفت  سرمایه

مهم مواجه هسـتیم کـه    سؤالدو مدل است. در این تحقیق با سه این بینی  قدرت پیش

وضعیت اول،  سؤالنها داده شود. آرود در حین انجام مطالعه پاسخی درخور به انتظار می

ي نفت و گـاز ایـران چگونـه    ها عالیتفي در گذار هسرمای انرژيه بازدکنونی و روند آینده 

بینی تولید کـارایی   ي ونگ و هابرت کدام مدل در پیشها مدلدوم، از میان  سؤالاست؟ 

ي نفت ها فعالیتي در گذار هسرمای انرژيه بازدسوم اینکه  سؤالباشد؟ و  بیشتري دارا می

  و گاز در ایران به لحاظ تاریخی داراي چگونه رفتاري است؟ 

  

 

1. Grandell, Hall & Hook  
2. Moerschbaecher 
3.Weng Model 
4.Hubbert Model 
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یک راه ارزیابی سیستم انرژي، تجزیه و تحلیل انـرژي خـالص اسـت کـه از مقایسـه      

میزان انرژي بازگشتی به جامعه با توجه بـه تکنولـوژي خـاص بـا انـرژي ورودي بخـش       

دیگر انـرژي ورودي در برگیرنـده   

در اشکال سوخت، فوالد، نیروي کار و...) براي تولید انرژي است و انـرژي  

هـاي   گذاري

  

  انرژي خالص

هاي انرژي ) و محصوالت 

تواند اشاره به یک چاه 

رسـی داشـته   

1. Freise  
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میزان انرژي بازگشتی به جامعه با توجه بـه تکنولـوژي خـاص بـا انـرژي ورودي بخـش       

دیگر انـرژي ورودي در برگیرنـده   

در اشکال سوخت، فوالد، نیروي کار و...) براي تولید انرژي است و انـرژي  

گذاري انرژي است که پس از بازپرداخت میزان سرمایه

  )2011، 1فریز(

انرژي = خروجی

هاي انرژي ) و محصوالت 

تواند اشاره به یک چاه کشد، این شکل فرضی می

رسـی داشـته    اي، نیروگاه بادي یا تاسیسـات نفـت  

2011((  

 

/ شمارهسیزدهم ي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال
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دیگر انـرژي ورودي در برگیرنـده    عبارت

در اشکال سوخت، فوالد، نیروي کار و...) براي تولید انرژي است و انـرژي  

انرژي است که پس از بازپرداخت میزان سرمایه

( :زیر است صورت

انرژي خروجی − ورودي 

هاي انرژي ) و محصوالت سیستم انرژي فرضی و انواع انرژي ورودي (هزینه

کشد، این شکل فرضی می

اي، نیروگاه بادي یا تاسیسـات نفـت  

2011(کلیولند و کونور، 

ي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال

  ظري و مروري بر مطالعات پیشین 
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عبارت به. آید میدست 

در اشکال سوخت، فوالد، نیروي کار و...) براي تولید انرژي است و انـرژي  

انرژي است که پس از بازپرداخت میزان سرمایه

صورت بهماند. معادله انرژي خالص 

رژيان ورودي  

سیستم انرژي فرضی و انواع انرژي ورودي (هزینه

کشد، این شکل فرضی میانرژي (تولیدات انرژي) را به تصویر می

اي، نیروگاه بادي یا تاسیسـات نفـت  سنگ، نیروگاه هسته

  

کلیولند و کونور، ( رضی انرژي
 

ي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال نامه

ظري و مروري بر مطالعات پیشین 
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دست  بهاکتشاف، استخراج و پردازش 

در اشکال سوخت، فوالد، نیروي کار و...) براي تولید انرژي است و انـرژي  

انرژي است که پس از بازپرداخت میزان سرمایهه عرض

ماند. معادله انرژي خالص 

  

سیستم انرژي فرضی و انواع انرژي ورودي (هزینه

انرژي (تولیدات انرژي) را به تصویر می

سنگ، نیروگاه هسته

رضی انرژيسیستم ف .1

نامه فصل    

ظري و مروري بر مطالعات پیشین مبانی ن
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اکتشاف، استخراج و پردازش 

در اشکال سوخت، فوالد، نیروي کار و...) براي تولید انرژي است و انـرژي  (گذاري

عرضخالص آن مقداري از 

ماند. معادله انرژي خالص انجام شده باقی می

  

سیستم انرژي فرضی و انواع انرژي ورودي (هزینه )1شکل(

انرژي (تولیدات انرژي) را به تصویر می

سنگ، نیروگاه هستهنفت، معدن زغال

1 شکل
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مبانی ن -2

یک راه ارزیابی سیستم انرژي، تجزیه و تحلیل انـرژي خـالص اسـت کـه از مقایسـه      

میزان انرژي بازگشتی به جامعه با توجه بـه تکنولـوژي خـاص بـا انـرژي ورودي بخـش       

اکتشاف، استخراج و پردازش 

گذاريسرمایه

خالص آن مقداري از 

انجام شده باقی می

  

شکل(

انرژي (تولیدات انرژي) را به تصویر می

نفت، معدن زغال

  باشد.
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مستقیم مورد نیاز غیر تحلیل انرژي خالص به دنبال بررسی انرژي مستقیم و تجزیه و

 هـاي مسـتقیم و  هـاي انـرژي از جمـع هزینـه    براي تولید یک واحد انرژي است. هزینـه 

 طور بهشود. انرژي مستقیم سوخت، برق یا هر نوع انرژي است که مستقیم حاصل میغیر

رود و انرژي غیرمسـتقیم انـرژي   می کار به مستقیم در استخراج یا تولید یک واحد انرژي

کاالها و خدماتی مورد استفاده در استخراج و تولید که در جاي دیگر اقتصاد جهت تولید 

. شـوند انـرژي ورودي محسـوب مـی    در مجمـوع، هـا  رود که ایـن انـرژي  می کار به انرژي

  )2011، 1کلیولند و اوکانر(

  : دالیل اهمیت انرژي خالص عبارتند از جملهاز  

  و محدودیت دسترسی به منابع انرژي و سوخت -1

هـاي  ارتباط قوي میان انرژي خالص بـا اسـتانداردهاي مـادي زنـدگی و فرصـت      -2

  )2011، 2ل و همکاران. (دیاقتصادي موجود در جامعه

براي یـک منبـع بـزرگ امـا بـا       زیرا ،کننده استانرژي خالص اگرچه مفید اما گمراه

 انـرژي ه بازدشاخص از به همین دلیل بهتر است  .ن این شاخص بزرگ استکیفیت پایی

ببریم تا مسئله کیفیـت هـم    کار به ي تولید انرژي راها فعالیتدر  (EROI)گذاري سرمایه

 )2011، 3گوپتا و هال. (در نظر گرفته شود

شت تولید انرژي شاخصی براي برآورد بازگ يها فعالیتگذاري در سرمایه انرژيه بازد

آوردن انرژي اسـت.  دست  بهجامعه در مقایسه با انرژي مورد نیاز براي  انرژي به اقتصاد و

گیري مقدار یک منبع انرژي روشی قـوي بـه    این شاخص اگرچه ساده است اما در اندازه

ژي تولیدي بر میزان گذاري از تقسیم میزان انر آید. شاخص بازده انرژي سرمایهشمار می

(گرنـدل و  . شود آوردن آن میزان انرژي تولید شده، حاصل میدست  بهانرژي مصرفی در 

ي تولید انرژي عبـارت  ها فعالیتگذاري در سرمایه انرژيه بازدفرمول ). 2011همکاران، 

  )2011(کلیولند و اوکانر،  :است از

  EROI =
کل انرژي حاصل شده

کل انرژي مصرف شده
  

  

 

1. Cleveland & O’connor  
2. Dale et al  
3. Gupta & Hall  
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ي هـا  فعالیتگذاري در سرمایه انرژيه بازداي که تجزیه و تحلیل مزایاي بالقوهبرخی 

  باشد. دهد به شرح زیر میتواند ارائه تولید انرژي می

تجزیـه و تحلیـل    از طرفـی فایده اسـت   –بسیار شبیه به تجزیه و تحلیل هزینه  -1

ک خروجی عددي ارائـه  تواند یي تولید انرژي میها فعالیتگذاري در انرژي سرمایهه بازد

  تواند به راحتی با دیگر محاسبات مشابه مقایسه شود. دهد که می

ي تولید انـرژي یـک معیـار مفیـد جهـت      ها فعالیتگذاري در انرژي سرمایهه بازد -2

گـذاري بـاال مفیـدتر و بـا     انـرژي سـرمایه  ه بازدمنابع با  گیري کیفیت منابع است،اندازه

انــرژي ه بــازدگــذاري پــایین اســت، اگــر انــرژي ســرمایهه بــازدتــر از منــابع بــا کیفیــت

آنگـاه بیشـتر    ،ي تولید انـرژي در طـول زمـان کـاهش یابـد     ها فعالیتگذاري در  سرمایه

شـود و کارهـاي   ي اقتصادي میها فعالیتي اقتصادي صرف تولید انرژي جهت ها فعالیت

 رد.گیمفید اقتصادي کمتري (مثل تولید کاال و خدمات مطلوب) صورت می

با معیارهاي اسـتاندارد منـابع انـرژي، بیـنش و      هسیقامگیري در این معیار اندازه -3

هاي مثال ماسه طور بهدهد. درك بیشتري از انرژي خالص حاصله از منبع انرژي ارائه می

میلیارد بشکه نفت قابـل استحصـال را داراسـت کـه ایـن       170نفتی کانادا چیزي حدود 

میلیـارد   170سه چهارم از  دهد است که نشان می 1به 3آن اري گذ انرژي سرمایهه بازدو

 د.خواهد بوانرژي خالص  عنوان بهخام نفتبشکه 

گـذاري بـراي یـک منبـع خـاص      انرژي سرمایهه بازدهاي سري زمانی ایجاد داده -4

ه بـازد کند. کـاهش در  دهد که چگونه کیفیت این منبع در طی زمان تغییر مینشان می

ــرژي ســرمایه ــد نشــانگــذاري ان ــزایش در  ه دهن ــابع اســت کــه اف ــاهش کیفیــت من ک

ایـن  بـه بیـان دیگـر     .دهـد ها را بدون افزایش در خروجی انرژي نشان میگذاري سرمایه

گـذاري در  انـرژي سـرمایه  ه بـازد دهـد. اگـر   اثرات تکنولوژي و تخلیه را نشان میمسئله 

ه غالـب بـر اثـر تکنولـوژي     تخلیـ باشد کـه اثـر   ي تولید انرژي در حال کاهش ها فعالیت

 )2011(هال، باشد  می

گـذاري نفـت و گـاز    انـرژي سـرمایه  ه بـازد اي به برآورد طی مطالعه )2007( 1گیتلی

انـرژي  ه بـازد کـه   رسـید ایاالت متحده در سواحل مکزیـک پرداخـت و بـه ایـن نتیجـه      

ریـف  متـاثر از چگـونگی تع   باشـد کـه  مـی  25تا  10اي میان  گذاري داراي دامنه سرمایه

  

 

1.Gately 
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انـرژي سـرمایه  ه بـازد یک ارزیابی مقدماتی از ) 2009( 1و همکاران گگنوناست.ههزینه

 EROI ،1991ند که در سـال  گرفتگذاري براي نفت وگاز جهان انجام دادند،آنها نتیجه 

به  2006افزایش و سپس در سال  35به  1999د که در سال بو 26چاه نفت برابر با  سر

جهانی نفـت ه عرضآنست که ه دهند نشانروند تقاد آنها این به اع .یافته استکاهش  18

  .قابل توجهی کمتر از برآورد ذخایر ناخالص استطور  بهخام در دسترس

گذاري را در صنعت نفت وگـاز نـروژ   انرژي سرمایهه بازد ،)2010(گرندل و همکاران 

انرژي ه دبازبررسی کردند و بدین نتیجه دست یافتند که  2008تا  1991ي ها سالطی 

کـه بـه    به یک بـوده   44معادل  1990ه دهنروژ در اوایل  خام نفتگذاري تولید سرمایه

 40حـدود   2000رسد و در نیمـه دوم  می 1996در سال به یک  59حداکثر خود یعنی 

آوردن دسـت   بـه دهندکه تغییر شدت حفاري اثرکمی بر  آنها نشان می .به یک بوده است

انـرژي  ه بـازد میـادین  عمر شدن زیاد رود که با و انتظار می انرژي خالص از میادین دارد

  .گذاري در نفت و گاز بدتر شودسرمایه

گذاري براي تولیدات و اکتشافات انرژي سرمایهه بازداز  )2011( 2گولفورد و همکاران

نتیجـه رسـیدند کـه     بـه ایـن  و  را مورد ارزیابی قـرار داده آمریکا ه متحدنفت وگاز ایالت 

EROI  و بـراي   هکـاهش یافتـ   2007در  5بـه   1919در 12اي اکتشاف نفت وگاز از بر

در اوج  1982بوده کـه در سـال    20حدود  1972تا  1919تولیدات صنایع نفت وگاز، از

بهبـود یافتـه و    17بـه   1986- 2002ه دوررسیده و سـپس طـی    8عملیات حفاري به 

دهـد در   ارد فوق نشان مـی رسیده است. مو 11با کاهشی شدید به  2000ه دهدراواسط 

اکتشافات نفت وگاز  گذاري در تولیدات وانرژي سرمایهه بازدمدت با کاهش تدریجی بلند

بـه  ) 2011(فریـز   .هـاي حفـاري مواجـه هسـتیم    شمعکـوس بـا تـال   ه رابطو همچنین 

گذاري و انرژي خالص ناشی از تولید نفت وگاز طبیعی معمـول  انرژي سرمایهه بازدبررسی

هاي انرژي پرداختـه اسـت.   هاي گوناگون جهت کشف پویاییادا توسط روشدر غرب کان

اخیـر  ه دهـ گـذاري را بـراي سـه    انرژي سرمایهه بازدها یک روند نزولی تمامی این روش

  اند. نشان داده

  

 

1.Gagnon et al 
2.Guilford et al 
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گـذاري میـدان بـزرگ نفتـی     انرژي سرمایهه بازدبه مطالعه  )2011( 1و همکاران هو

گـذاري اسـتاندارد در سـال    انرژي سرمایهه بازد کاهشنتایج حاکی از داکینگ پرداختند 

گـذاري  انـرژي سـرمایه  ه بـازد اسـاس ایـن   . بربود 5/6به  2009 و در سال 10 به 2001

انرژي خالص این میدان نیز کـاهش   از طرفی و هکاهش یافت 2015در  7/4استاندارد به 

ن نفتی داکینگ نشـان  گذاري و انرژي خالص میدا انرژي سرمایهه بازدخواهد یافت. روند 

دولت  حمایتد که بدون هایی روبرو خواهد شدهد که این میدان در آینده با دشواريمی

  . توان مقابله با آنان را نخواهد داشت

مـدل هـابرت   براساس بینی تولید نفت در برزیل به پیش )2006( 2و همکاران اسکلو

منحنی تولید نفت در برزیل بـا   ند کهند و نشان دادواحتمال افزایش ذخایر نفتی پرداخت

درصـد   75احتمـال   تولید نفـت بـه  رسد و اینکه  می به اوج خود تأخیرسال  15بیش از 

میلیـون   3.28 درصـد بـه   50و با احتمـال   2020درسال میلیون بشکه در روز  33.27به

میلیـون بشـکه در    3.88اوج خـود  هدرصد ب 39و با احتمال  2028درسال بشکه در روز 

  . دیرس خواهد به  2036ال در سروز 

 به مقایسه مدل هابرت و مدل عمـومی ونـگ پرداختـه و    )2011( 4و همکاران وانگ

بینی تولیـد نفـت   براي پیش ها مدلحل هر دو مدل را به تفسیر کشیده و از این  فرآیند

 2011هدکه اوج تولید نفـت در سـال    اند. نتایج بررسی و مقایسه نشان میاستفاده کرده

و  5میلیون بشکه خواهد بود و با توجه به قیـاس مـدل هـابرت و مـدل ونـگ      30ر بالغ ب

از  تـر  که مدل عمومی ونگ، مدلی بهبود یافته گرفتندرایط یکسان بدین نتیجه اعمال ش

  . باشدمدل هابرت می

هاي فسیلی در جهان بـا  بینی روند تولید سوختبه پیش )2012( 6ماگیو و همکاران

دهد تا با دارند که این رویکرد به ما اجازه میرت پرداخته و اذعان میاستفاده از مدل هاب

سنگ پـی ببـریم کـه منـابع     گاز طبیعی و زغال، هاي تاریخی تولید نفتاستفاده از داده

 2015بینی آنها تولید نفت در سال  پیشبراساس رسند.  می انرژي چه زمانی به اوج خود

  

 

1.Hu et al 
2.Szklo et al 
3.Million barrel per day 
4.Wang et al 
5.Weng model 
6.Maggio et al 
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تریلیـون فـوت    132بـه  2035ازطبیعی در سـال  گـ تولید  بشکه در سال و میلیارد 30به

تـن معـادل نفـت در    میلیـارد   5/4 به 2052سال زغال سنگ در تولید و  مکعب در سال

  . سال به اوج خود خواهند رسید

اي براي اولین بار در ایـران، بـه بررسـی قلـه     هطی مطالع )2009( 1کیانی و همکاران

ایـن  براساس نتایج نامیکی پرداختند، خام ایران تحت یک رویکرد سیستم دیهابرت نفت

. الزم دهدمیلیون تن رخ می 624.46با مقدار  1422در سال  خام نفتمطالعه اوج تولید 

این مطالعه به کمک سناریوهاي مختلف و همچنین تجزیه و تحلیـل   به ذکر است که در

ورت هایی در مورد زمان و مقدار اوج هابرت در شرایط مختلـف صـ  بینیحساسیت، پیش

  . گرفته است

  

  الگوي تحقیق  -3

، بایستی ابتدا مرز و ترکیب ستاده و نهاده را مشخص نمودمی  EROIهت محاسبه ج

 )2013( و همکـاران  ومرز سیستم انرژي براي محاسبه این شاخص براساس مطالعات هـ 

  :ارائه شده است 1در جدول 

  
انرژي ه بازدحلیل شاخص و چارچوب دو بعدي تجزیه و ت مرز ستاده و نهاده .1جدول 

  )EROI(گذاري سرمایه

 هاي سیستم انرژي سطوح مختلف ورودي
 مرزهاي خروجی سیستم انرژي

 مصرف-3 پردازش-2 استخراج-1

 �,�D( EROI�,� EROI�,� EROIانرژي و مواد مستقیم (

����I( EROI�,�(EROIانرژي و مواد غیرمستقیم (

 
EROI�,� EROI�,� 

هاي پرداختی نیروي کار  معادل انرژي هزینه

)Lab( 
EROI�,��� EROI�,��� EROI�,��� 

,�Aux( EROIمعادل انرژي استفاده از خدمات جانبی ( َ��� EROI�, َ��� EROI�,َ��� 

هاي  هاي جبران خسارت معادل انرژي هزینه

 )Envزیست محیطی 
EROI�,��� EROI�,��� EROI�,��� 

  

  

 

1. Kiani et al  
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ستاده به سه بخش استخراج، پردازش و ، شود مالحظه می 1جدول  ازکه  گونه همان

شود که عبارتند از:  می بندي شود و نهاده نیز به پنج بخش طبقهمصرف نهایی تقسیم می

هـاي   معـادل انـرژي مصـرفی هزینـه    ( انرژي و مواد مستقیم، انرژي و مـواد غیرمسـتقیم  

گیري نیـروي کـار، معـادل انـرژي     کـار  بـه  هاي پرداختـی در هزینه خرید)، معادل انرژي

 هاي زیست محیطی.هاي جبران خسارتهزینه معادل انرژيو  استفاده از خدمات جانبی

هـا   گذاري برحسب انواع ستاده و نهـاده  انرژي سرمایهه بازدجدول فوق  براساس اطالعات

  مطرح است. قابل زمینه  15در 

ي استاندارد (مربوط به گذار هانرژي سرمایه بازدحاسبه و بررسی به م حاضره مطالعدر 

یـا    �,�EROIبـا   1کـه در جـدول     ستاده استخراج و نهاده مـواد و انـرژي غیرمسـتقیم)   

EROI���� هـا شـامل    ستاده ر این اساس در تحقیق حاضرپردازیم. ب می، نشان داده شده

شامل مصرف انرژي بخش استخراج و معـادل   ها نیز و گاز طبیعی و نهاده خام نفتتولید 

شـود)   ي خرید (کـه بـا شـدت انـرژي بخـش صـنعت بیـان مـی        ها انرژي مصرفی هزینه

  گردد:زیر تعریف می صورت بهگذاري استاندارد انرژي سرمایهه بازد. باشند می

)1(  EROI���� =
��

�����
  

و گـاز طبیعیبـر    خـام  نفـت سـاالنه  خروجی پروسه شاملمیزان تولید  �E،ه دراینجاک

ورودي مستقیم پروسه انـرژي شـامل    �E، خام و گاز طبیعیهاي تولید نفتحسب داده

نیـز ورودي غیرمسـتقیم پـروژه     �Eباشد. مصرف انرژي در بخش اکتشاف و استخراج می

 باشد. گذاري در بخش اکتشاف و استخراج میهاي سرمایهمعادل انرژي مصرفی هزینه

ینده این شـاخص بایسـتی ابتـدا اجـزاي صـورت و      آبدیهی است جهت بررسی روند 

ي ونـگ  ها مدلبینی تولید از بینی نماییم. در این تحقیق جهت پیشمخرج کسر را پیش

مدل با کارایی بیشتر برگزیده و مورد  ،گردد که پس از مقایسه نتایجو هابرت استفاده می

یـابی خطـی   بینی مخرج نیز از روش برونپیش منظور همچنین بهگیرد. استفاده قرار می

ي اسـتاندارد را اسـتخراج   گـذار انرژي سـرمایه ه بازدو در نهایت روند آینده  شدهاستفاده 

  د.خواهیم نمو
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  بینی هابرتمدل پیش

یـک روش عمـومی را    براي اولـین بـار  ، 1950ه دهدر  است کهژئوفیزیکدانی هابرت 

هر منبع انرژي و همچنین رفتار ه عرضپایه محدودیت  تحت عنوان تئوري اوج هابرت بر

نمـایی   صـورت  بـه نرخ تولید ارائه داد. مطابق این روش نرخ تولید در طول مرحله توسعه 

یابد تا جـایی کـه   تا به اوج خود برسد، سپس با نرخ تصاعدي کاهش مییابد  میافزایش 

هـاي آمریکـا   خام ایالـت نفت ، این تئوري را در تولید1956در سال  اومنبع تخلیه شود. 

تولیـد   1965بینی کرد که در سال گرفت و به درستی پیش کار به جز آالسکا و هاوایی به

اي کـه بـراي   بگونه ئوري خود را در قالب ریاضی بیان نمودتت رسد. هابربه اوج خود می

ري از اي شکلی را معرفی نمود که بعدها توسـط بسـیا   منحنی زنگوله ،تبیین رفتار تولید

بینـی هـابرت   تولید مورد استفاده قرار گرفت و به مدل پیش بینیپیش منظور محققان به

   )2011، ونگ و همکاران(. مشهور شد

بـه شـرح زیـر معرفـی      4الی  2ه شماربینی توسط مجموعه معادالت  این مدل پیش

  )2014، 1ساراویا و همکاران( شود: می

)2(  q(t) =
�����

������[�(����)]
  

)3(  Q =
��

�����(����)  

)4(  Q� =
�����

�
 

 پایـه لگـاریتم طبیعـی     eپـارامتر شـیب منحنـی،     βتولیـد سـاالنه،     q(t)، در اینجا

  تولید تجمعی و Qحداکثر تولید،  ���Q: سال حداکثر تولید، �t، عددنپر)( Q�  حـداکثر

مدل بـاال بـه سناریوسـازي حـداکثر      باشد. جهت حل موجودي قابل استحصال منبع می

آکورو . (شود سه سناریو در نظر گرفته میه رابطپردازیم. در این منابع قابل استحصال می

  )2011، 2آکارو

  شود:بیان می 5سازي هابرت است که طبق فرمول سناریو اول: روش خطی

)5(  ��

��
= q(t) = α. Q �1 −

�

��
�  

  نرخ رشد لجستیک است.  �پارامتر
  

 

1. Saravia et al  
2. Akoro &Akuru  
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سناریو دوم: حداکثر منابع قابل استحصـال از جمـع سـاده تولیـد تجمعـی و میـزان       

  آید. میدست  بهذخایر 

  باشد.سناریو سوم: میانگین ساده مقادیر سناریو اول و دوم می

یـا   حداکثر موجودي قابل استحصـال منبـع   براي تخمین مدل هابرت در ابتدا مقدار

Q� کنیم. پس از محاسبه  را بر حسب سه سناریو محاسبه میQ�  بر پایه سناریوها، براي

  کنیم: زیر تبدیل می صورت بهرا  3 معادله  �tو  βتخمین پارامتر 
Q� − Q

Q
= e��(����) 

  گیریم، داریم: از دو طرف معادله لگاریتم می 

)6(  ln �
����

�
� = −β(t − t�)  

زنیم. سپس  می را براي هر سناریو تخمین �tو  βپارامتر  ،)6حال با تخمین معادله (

را براي  ���Qمقدار  4در معادله  βو مقدار تخمینی پارامتر  �Qبا جایگزین کردن مقدار 

 2ه شـمار نهایت با جایگذاري مقادیر تخمـین در معادلـه   در زنیم.  می هر سناریو تخمین

 کنیم.  می بینی پیشمسیر تولید را براي سه سناریو 

  

  بینی ونگ پیشمدل 

مجموعـه   مدل ونگ توسـط . 1شود دو استخراج میتابع چگالی کاي مدل ونگ بر پایه

  :2شودبه شرح زیر تعریف می 10الی  7معادالت 

)7(  q(t) =
��

�(���)�(���)
t�e��

�

�
�  

)8(  Q� = ac(���)Γ(b + 1)  

  

 

  شود:صورت زیر بیان می دو، بهتابع چگالی توزیع کاي. 1

 

n x

n
f x x e

n
( )

 
  

 



1
2 2

2

1

2
2

 

Γ، دوتابع چگالی توزیع کاي f(x) :که در آن  �
�

�
متغیـر تصـادفی داراي دامنـه صـفر تـا مثبـت        �و  تابع گاما  �

  نهایت است. بی

 ,Hu)استخراج معادالت از تابع چگالی کاي مربع به  چگونگی اطالع از جزییات  به منظور. 2 et  al.,  2013)  

  مراجعه شود.
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)9(  t� = bc  

)10(  Q��� = a �
��

�
�

�
  

. انـد  هسایر اجزاء نیز در روابط قبل معرفی شـد  هستند،پارامتر آماري cوbوaدر اینجا 

باشـد،   دو مـی در این مدل مرتبط با پارامتر شکل در تابع چگـالی توزیـع کـاي    bپارامتر 

bبنابراین  =
�

�
− بینـی را ترسـیم کـرده و    پـیش   bدر اینجا به ازاي مقادیر مختلف .1

 از �Qبـا جایگـذاري    .کنـیم انتخاب می Rmsگاه بهترین وضعیت را به کمک شاخص  آن

  توان نوشت: می، 7در معادله  8معادله 

q(t)  )7(تکرار  = at�e
��

�

�
�  

نامند. دلیل انتسـاب ایـن    نیز میپواسن ه چرخمدل ونگ را مدل بلندمدت تحت نام 

باشـد.   نام صرفاٌ شباهت معادالت مدل ونگ به تابع احتمـال جمعـی توزیـع پواسـن مـی     

این مدل را با استفاده از تابع خطا به یک مـدل غیرخطـی جدیـد تبـدیل      )1996(1چن

در تطبیق ) 2010( 2نمود که به مدل عمومی ونگ شهرت یافت. سپس فنگ و همکاران

اي تولیـد متقـارن    مدل عمومی ونگ با رفتار تولید واقعی بیان کردند که منحنی زنگولـه 

ونـگ و  . (ت داراي محـدودیت کمتـري اسـت   در مقایسـه بـا مـدل هـابر     بنابرایننیست 

   )2011، همکاران

  :نویسیم زیر می صورت به(تکرار) را 7ه براي تخمین مدل ونگ ابتدا معادل 

  ln q(t) = ln a + b ln t −
�

�
  

γاگر    = ln a    وπ = −
�

�
  داریم:باشد، ، 

)11(  ln �(�) − � ln � = � + ��  

هـاي مختلـف    bرا بـه ازاي   11ه باید ابتدا معادل گنوبینی تولید در مدل  براي پیش

دو و در توزیـع کـاي   nدر ایـن مـدل مـرتبط باپـارامتر      bجایی کـه تخمین بزنیم. از آن

ضـرورت دارد  ، اي تولیـد اسـت   هاي زیر منحنـی زنگولـه  اي بیانگر تعداد مستطیلگونه به

پس بـر پایـه مقـدار    سـ  ،تعیین کنـیم  ،مقدار بهینه آن را از ابتدا به کمک روش جستجو

عالوه بر مسیر زمـانی تولیـد   ، cو  a پارامترهاي و مقادیر تخمینی متناظر bتعیین شده 

  

 

1. Chen 
2. Feng et al 
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در  bبـراي تعیـین پـارامتر     الزم به ذکر استآید.  میدست  بهسایر پارامترهاي مدل نیز 

 ازاي ط این مدل نیز بهتخمینی توس �Qبایست  عالوه بر بهینه بودن، می ،جستجو فرآیند

b نتخابی به واقعیت نزدیک باشد. ا 

  

  بینی نهادهسوخت کامل و پیشه چرخضریب فزاینده 

سوخت با نگاه به مراحل تولید از استخراج تا تحویل به ه چرخرویکرد تجزیه وتحلیل 

برآورد انرژي کل مورد نیاز مصرفی جهـت توزیـع یـک واحـد انـرژي در نقطـه مصـرف        

 منظـور  بـه . رودمـی  کـار  بـه  وري منابع مختلـف سه بهرهمقای برايپردازد، این رویکرد  می

سـوخت کامـل توسـط ضـریب     ه چرخـ هاي کـاربردي، اثـرات   سهولت استفاده در برنامه

گـردد،  گردد و زمانی که در نقطه مصرف اعمال میسوخت کامل بیان میه چرخفزاینده 

از  آیـد. ایـن ضـریب تـابعی    مـی دسـت   بهسوخت کامل ه چرختخمینی از مصرف انرژي 

).  (U.S. DOE, 2010هاي فیزیکی قابل مشاهده استپارامتر شدت انرژي مبتنی بر داده

گیـریم  ) براي محاسبه عامل فزاینده ابتدا وضعیتی را در نظـر مـی  2012مطابق کافلین (

 تـأمین ي وجود دارد که تمامی انـرژي مـورد نیـاز جامعـه را     انرژتنها یک نوع حامل  که

 Gتولید کل انرژي (کـل مصـرف انـرژي توسـط اقتصـاد)،       Fچه، چنانبنابر این کند.  می

مقدار انـرژي اسـتفاده شـده در     �F و ي اقتصادها بخشرف نهایی انرژي توسط سایر مص

  توان نوشت:  باشد، می بخش تولید انرژي

)12(  F = F� + G  

  : در نظر بگیریم، یعنی Fرا نسبتی ثابت از  �Fحال اگر 
F� = θF    ,     0 < θ < 1 

ولید انرژي است. با جایگذاري  ت فرآیندنشان دهنده شدت مصرف انرژي در  θضریب 

  خواهیم داشت:

)13(  F = θF + G         ⟹ F =
�

���
 G  

به ضریب 
�

���
گوییم. ایـن ضـریب    سوخت کامل میه چرخعامل یا ضریب فزاینده ،  

شـود داراي   مـی  مالحظهکه  گونه هماندهد و تولید نهایی را به مصرف نهایی ارتباط می

 ����μغیرخطی اما مستقیم با شدت انرژي است. براي سادگی ایـن ضـریب را بـا    ه رابط

  دهیم، پس: نشان می
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μ���� =  

) را در نظـر  

  خواهیم داشت:

F = θG  

(1 + θ) 

خطی اما مسـتقیم بـا   

μ��� = (  

درصـد باشـد، تفـاوت    

سوخت کامل تفاوت چندانی ندارد اما 

گیرنـد و لـذا   

ه رابطدو  

  

شـرایط   و

اســتخراج 

  

  =
�

���

) را در نظـر  Gدر رویکردي دیگر، انرژي مورد نیـاز بـراي تولیـد مصـرف نهـایی (     

خواهیم داشت:، 12ه رابط

+ G = G(1 +

(ت کامـل برابـر بـا    

خطی اما مسـتقیم بـا   ه 

  دهیم، پس:

  (1 + θ)

درصـد باشـد، تفـاوت     

سوخت کامل تفاوت چندانی ندارد اما 

گیرنـد و لـذا    ین دو رویکرد از هـم فاصـله مـی   

 1. نمودار )20

  خطی و غیرخطی ضریب افزایش و شدت انرژي 

و هـاي اسـتخراج  

اســتخراج  فرآینــدنهــاده در 

  ... هاي نفت و گاز

  

در رویکردي دیگر، انرژي مورد نیـاز بـراي تولیـد مصـرف نهـایی (     

رابطبه جاي ، تعریف کنیم

  ( + θ)

ت کامـل برابـر بـا    سـوخ ه چرخـ 

ه شود این ضریب داراي رابط

μ دهیم، پس: نشان می

  

 20) اگر شدت انـرژي کمتـر از   

سوخت کامل تفاوت چندانی ندارد اما 

ین دو رویکرد از هـم فاصـله مـی   

2013، هو و همکاران

خطی و غیرخطی ضریب افزایش و شدت انرژي 

هـاي اسـتخراج  متعدد تولید، تکنولوژي

نهــاده در  عنــوان بــه

هاي نفت و گاز فعالیتگذاري در 

  

در رویکردي دیگر، انرژي مورد نیـاز بـراي تولیـد مصـرف نهـایی (     

cG تعریف کنیم

  

چرخـ ینده آعامل یا ضریب فز

شود این ضریب داراي رابط

���μي است.براي سادگی این ضریب را با 

  

) اگر شدت انـرژي کمتـر از   

سوخت کامل تفاوت چندانی ندارد اما ه چرخروش خطی و غیرخطی جهت برآورد اثرات 

ین دو رویکرد از هـم فاصـله مـی   درصد باشد ا

هو و همکاران( بایستی روش غیرخطی را مدنظر قرار داد

خطی و غیرخطی ضریب افزایش و شدت انرژي 

متعدد تولید، تکنولوژيهاي 

بــهمیــزان مصــرف انــرژي 

گذاري در تجزیه و تحلیل بازده انرژي سرمایه

  

در رویکردي دیگر، انرژي مورد نیـاز بـراي تولیـد مصـرف نهـایی (     

cGصورت بهچه آن را 

  

عامل یا ضریب فز

شود این ضریب داراي رابط می که مالحظه

ي است.براي سادگی این ضریب را با 

  

) اگر شدت انـرژي کمتـر از   2012مطابق مطالعه کافلین (

روش خطی و غیرخطی جهت برآورد اثرات 

درصد باشد ا 20اگر شدت انرژي بیش از 

بایستی روش غیرخطی را مدنظر قرار داد

  کشد: می

خطی و غیرخطی ضریب افزایش و شدت انرژي ه رابط

هاي فرآیندعوامل زیادي از جمله 

میــزان مصــرف انــرژي  ،اقتصــادي و جغرافیــایی

تجزیه و تحلیل بازده انرژي سرمایه

  

در رویکردي دیگر، انرژي مورد نیـاز بـراي تولیـد مصـرف نهـایی (     

چه آن را چنانگیریمو 

  

عامل یا ضریب فز، رویکرد دوم

که مالحظه گونه همانباشد و 

ي است.براي سادگی این ضریب را با شدت انرژ

  

مطابق مطالعه کافلین (

روش خطی و غیرخطی جهت برآورد اثرات 

اگر شدت انرژي بیش از 

بایستی روش غیرخطی را مدنظر قرار داد

می را به تصویر

  )2012منبع: کافلین (

رابط. 1نمودار 

عوامل زیادي از جمله 

اقتصــادي و جغرافیــایی

تجزیه و تحلیل بازده انرژي سرمایه
  

)14(  

در رویکردي دیگر، انرژي مورد نیـاز بـراي تولیـد مصـرف نهـایی (       

گیریمو  می

)15(  

رویکرد دوم براي

باشد و  مـی 

شدت انرژ

)16(  

مطابق مطالعه کافلین (

روش خطی و غیرخطی جهت برآورد اثرات 

اگر شدت انرژي بیش از 

بایستی روش غیرخطی را مدنظر قرار داد می

 16و  14

  

منبع: کافلین (

  

عوامل زیادي از جمله  

اقتصــادي و جغرافیــایی
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در خصـوص  ) 2012( 1کـافلین  دهند. تحقیـق قرار می تأثیرهاي فسیلی را تحت  سوخت

) که در باال معرفی شد، یک رویکرد عملی جهـت  µ( سوخت کامله چرخضریب فزاینده 

شـرایط جغرافیـایی و وابسـتگی زمـانی ارائـه       پـذیري هاي انرژي با تغییربینی داده پیش

، خطـی باشـد  ینـده و شـدت انـرژي    آمیان ضریب فزکه درصورتیدهد. بر این اساس  می

هاي انـرژي اسـتفاده کنـیم. در    بینی نهادهیابی خطی جهت پیشتوانیم از روش برون می

  .شوندتابعی خطی از زمان تعریف می صورت بهها یابی خطی، نهادهروش برون

آید. با توجه به اینکـه  میدست  بهضرایب این تابع با استفاده از روش حداقل مربعات 

آینده ایـن شـاخص را مشـاهده    توان روند به راحتی می ،بینی شدهصورت و مخرج پیش

 د. نمو

  

  گذاري انرژي سوخت کامل و بازدهی سرمایهه چرخضریب فزاینده 

رشد مطلق مصرف نهایی و  میانه رابطبر پایه ضریب فزاینده ابتدا  استخراج منظور به

را رشد مطلق تولیدکل انـرژي   �fم. اگر آوریمیدست  بهرشد مطلق استفاده کل انرژي را 

  توان نوشت: بنامیم، می tدر زمان 

)17(  F��� = F� + f�  

مقدار اولیه تولید  �Fباشد. حال اگر می tتولیدکل انرژي در زمان  �Fدانیم که می

  هاي مکرر خواهیم داشت: با جایگذاري، انرژي باشد

)18(  F��� = F� + f� + f� + f� + ⋯ … … . . +f�  

  باشد، خواهیم داشت:   θشدت انرژي برابر با  درصورتی کهبراي یک سوخت معین 

)19(  f� = θf���         ,   0 < θ < 1  

  داریم:18ه رابطدر  19ه طراببا جایگذاري 

F��� = F� + f�(1 + θ + θ� + θ� + ⋯ ⋯ + θ�) = F� +
f�

1 − θ
 

0 از آنجا که < � <   بنابراین:1

)20(  F��� = F� +
��

���
  

  خواهیم داشت:، نشان دهیم fبا  tحال اگر رشد مطلق انرژي را از زمان صفر تا 

  

 

1. Coughlin  
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)21(  f =
��

���
  

مورد بررسـی در نظـر   ه دوررشد مطلق مصرف نهایی انرژي در را  gاگرچنانچه حال 

  توان نوشت: می 13ه رابطبگیریم مطابق 

)22(  f =
�

���
  

 بدیهی است که
�

�
> زیرا رشد مطلق استفاده کل انرژي بیشتر از مصـرف نهـایی   ، 1

تـرین شـکل خـود مسـاوي     نیز در ساده، )μ(، سوخت کامله چرخینده آاست. ضریب فز

 است با
�

�
μبه عبارت دیگر  ،  =

f

g
 εg و εf را به ترتیب با g و f حال اگر محتواي گرمایی .

  خواهیم داشت:، نشان دهیم

)23(  μ =
��

��
  

انـرژي بـه ازاي هـر واحـد     ه عرضه مقدار انرژي مورد استفاده توسط سیستم ه عالوب

  یان نمود:زیر ب صورت بهتوان )را می δمصرف نهایی انرژي در جامعه (

)24(  δ =
�����

��
= μ − 1  

εfصورت کسر باال یا − εg توزیـع   اي گرمایی است که در سیسـتم و آن میزان محتو

انـرژي  ه بـازد و مطابق تعریـف   24و 23شده است. بنابراینبا توجه به روابط هزینه انرژي 

  توان نوشت: می ي تولید انرژيها فعالیتدر گذاري سرمایه

)25(  EROI =
��

�����
=

�

�
  

گذاري برابر با عکس شـدت انـرژي در   سرمایه انرژيه بازددارد که  بیان می 25ه رابط

  باشد. تولید انرژي می فرآیند

  

  ها مدلبینی هاي سنجش قدرت پیششاخص

دو  يهـا  بینی تولیـد و نهـاده   در این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه کارایی پیش

 ،) اقتبـاس شـده  1994( از چهار معیار متعارف زیـر کـه از هـایکین    ،گمدل هابرت و ون

  شود:  استفاده می

  ساده مرتبه بستگی هم: ضریب معیار اول

  act for act for

act act forfor

q q ( q q / n)
R

( q (( q ) / n) ( q (( q ) / n) 




 

  

   2 2 2 2
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actq،تولید واقعی:forq :بینی،تولید پیشn: هابینیپیش تعداد    

دوم میـانگین مجمـوع مربعـات تفاضـل مقـادیر واقعـی و مقـادیر        ه ریشـ  دوم: معیار

  بینی شده  پیش

  
n

ms act for
i

R (q q ) / n



  2

1

  

 : میانگین قدر مطلق خطاسوم معیار

  
n

act fori
q q

MAE
n





 1   

 متوسط درصد خطاي مطلق چهارم: معیار

  
n

act for

acti

q q
MAPE

n q



 

1

1
100 

  
  ه هاي تحقیقیافت -4

گذاري شاخصی براي محاسبه تولید انرژي سرمایه انرژيه بازدکه بیان شد  گونه همان

جامعه در مقایسه با انرژي مصرف شده اسـت و از تقسـیم میـزان انـرژي      براي اقتصاد و

بـراي  حاضـر  در تحقیـق   .)1فرمـول  ( آیـد مـی دست  بهتولیدي بر میزان انرژي مصرفی 

ي بخش نفت و گاز ایران بـه  ها فعالیتاز اطالعات مربوط به  محاسبه اجزاي این شاخص

  :شرح زیر استفاده شده است

E� هـاي  بـر حسـب داده   و گاز طبیعی خام نفت: خروجی پروسه معادل تولید ساالنه

  1368-1386يها سالطی خام و گاز طبیعی تولید نفت

Eاف و اسـتخراج  هاي مستقیم انرژي شامل مصـرف انـرژي در بخـش اکتشـ    : داده�

هاي آماري انرژي مربوط به مصـرف بخـش   باشد، اما به دلیل در دسترس نبودن داده می

هـا و تلفـات انتقـال و توزیـع از     استخراج، این اطالعات با کسر مصرف انـرژي پاالیشـگاه  

هـاي  هاي آماري این بخش نیـز از ترازنامـه  . دادهمده استآدست  بهمصرف بخش انرژي 

  استخراج گردیده است. 1386تا  1368ي ها سالانرژي 

E� :گذاري ورودي غیرمستقیم پروژه. با توجه به در دسترس نبودن میزان سرمایه  

، دهآور دسـت   بهگذاري بخش نفت وگاز را در بخش استخراج و اکتشاف، ابتدا سرمایه

نفـت و  گـذاري بخـش   ها از سرمایهگذاري در پاالیشگاهگاه پس از کسر میزان سرمایهآن
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اسـاس  گـذاري بخـش نفـت و گـاز بر    ن سـرمایه میـزا . ز، این اطالعات محاسبه گردیدگا

آمـده  دسـت   به1368-1386ي ها سالهاي موجودي سرمایه بخش نفت و گاز براي  داده

  . است

تمـامی واحـدها بـه     ،گیـري  سازي مقیـاس انـدازه  یکپارچه منظور بهشایان ذکر است 

  . اند تبدیل شده 1اگزاژول

هاي ورودي غیرمستقیم برحسب واحدهاي پولی بیان هاي مربوط به نهادهدادهاصوال 

به واحد فیزیکی تبدیل شوند، جهت تبدیل واحد پولی به واحد فیزیکـی   دبایوگردند می

: شـود  بیان می ذیل صورت بهشده است که از شاخص شدت انرژي بخش صنعت استفاده 

  )2009، گگنون و همکاران(

E� = ei ∗ Inv 

ذاري در بخـش  گـ میـزان سـرمایه   Inv شدت انـرژي بخـش صـنعت و     ei در آن که

گـذاري  سـرمایه  انـرژي ه بـازد با توجه به موارد فوق، رونـد  . باشد اکتشاف و استخراج می

و گاز طبیعـی و   خام نفتهاي تولید با استفاده از داده 1368-86ي ها سالاستاندارد طی 

ــین داده ــتخر همچن ــرژي بخــش اس ــاي مصــرف ان ــه ه ــرژي هزین ــادل ان ــاي اج و مع ه

  : نشان داده شده است 2ي بخش در نمودار ها فعالیتنهاده در  عنوان بهگذاري  سرمایه
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یافته هاي تحقیقمنبع: 

  گذاريسرمایه انرژيه بازد. 2نمودار
  

 

1.Exajoules 

year 

E
R

O
I
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  بینی تولید با مدل هابرتپیش

ســت ابتــدا پارامترهــاي بینــی مســیر تولیــد الزم ا ، بــراي پــیش2معادلــه  براســاس

Q�، Qو���t�  و همچنــین پــارامترβ  تخمــین زده شــوند. بــدینمنظور در ابتــدا مقــدار

را براي سه سناریو مورد اشـاره در قسـمت    �Qحداکثر موجودي قابل استحصال منبع یا 

سـایر پارامترهـاي مـدل را بـا روش     ،6الی 2قبل محاسبه نموده و سپس بر پایه معادالت

  آمده است: 2ایم. نتایج محاسبات و تخمین در جدول  ات تخمین زدهاقل مربعحد

  

 نتایج مدل هابرت تحت ستاریوهاي مختلف .2جدول

  سناریو

 متغیر 

 سوم دوم اول

Q�

 
4840

 
5483

 
5161

  β 0397/0 0395/0 0396/0 

t�

 
1446 1450 1448 

Q���

 
47 54 50 

 یافته هاي تحقیقمنبع: 

  

بینی کرده و نتـایج   براي سه سناریو پیش 2عد مسیر تولید را بر پایه معادله در گام ب

بینی به کمک چهار شـاخص بیـان شـده در قسـمت قبـل مـورد        لحاظ قدرت پیش هرا ب

 3بینـی سـه سـناریو بـه شـرح جـدول        دهیم. نتایج مقایسه قدرت پیش مقایسه قرار می

  باشد: می

  ي مختلف مدل هابرتبینی سناریوها. مقایسه قدرت پیش3جدول

  معیار    

  سناریو

 

R R�� MAE MAPE 

 88/8 67/0 87/0 9611/0 1سناریو 

 63/8 62/0 81/0 96121/0 2سناریو 

 57/8 62/0 77/0 96123/0 3سناریو 

  یافته هاي تحقیقمنبع: 
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سوم بیشتر  يبراي سناریو Rدهد که میزان شاخص  نتایج مندرج در جدول نشان می

براي ایـن سـناریو کمتـر از دو سـناریو دیگـر       Mapeو   Rms ،Maeهاي و مقدار شاخص

ترتیب نتایج مـدل  ه این بینی بیشتري است. بسوم داراي قدرت پیش يلذا سناریو. است

اگزاژول را  5161میانگین با حداکثر منابع قابل استحصال معادل  يهابرت برپایه سناریو

  ی با مدل تولید ونگ استفاده خواهیم کرد.بینمقایسه قدرت پیش منظور بهبعد  بخشدر 

  

    بینی تولید با مدل ونگپیش

هـاي مختلـف    bرا بـه ازاي   11بینی تولید در مـدل ونـگ ابتـدا معادلـه      براي پیش

را تعیـین   bمقـدار بهینـه    ��Rتخمین زده و سپس به کمک روش جستجو و شاخص 

تخمینی توسط این مدل نیز بـه   �Q بایست می bایم. از آنجا که در تعیین پارامتر  نموده

، bانتخابی به واقعیت نزدیک باشد، بـراي ایـن منظـور بـه ازاي مقـادیر مختلـف       bازاي 

 فرآینـد ایـم. مطـابق معیـار انتخـاب در      را نیز محاسـبه نمـوده   ��Rو شاخص  �Qمقدار

 7الت معـاد  مدل ونگ یابراساس تعیین گردیده است، لذا  800 معادل b جستجو مقدار

  داریم: 11 الی
Q� = 5233      ,    Q��� = 40.31       ,     t� = 1465 

  

  بینی مدل هابرت و مدل ونگمقایسه پیش

هـاي منـتج از مـدل     بینی معیارهاي چهارگانه ارزیابی و مقایسه قدرت پیش 4جدول 

  دهد: هابرت و ونگ را نشان می

  

  ونگمدل هابرت و بینی . مقایسه قدرت پیش4 دولج

  معیار

 سناریو
R R�� MAE MAPE 

�Qمدل هابرت = 5161  9612/0 77/0 62/0 57/8 

�Qمدل ونگ            = 5233   9622/0 74/0 60/0 82/7 

  یافته هاي تحقیقمنبع: 
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(سناریوي سـوم) و   با جایگذاري مقادیر تخمینی پارامترها و متغیرها در مدل هابرت

دست  بهمسیر زمانی تولید را در افق مورد مطالعه  ،6و  2ي تولید ها مدل ونگ در معادله

  کشد:  مسیر زمانی تولید را در دو مدل هابرت و ونگ به تصویر می 4ایم. نمودار  آورده
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HUBERTS3 WANG  
  یافته هاي تحقیقمنبع: 

  مدل ونگ و هابرت براساس بینی تولید. پیش4نمودار

  

 Rms ،Mae بیشتر و Rاز آنجاکه مدل ونگ داراي  4ندرج در جدول نتایج م براساس

بینـی بهتـري   کمتري نسبت به مدل هابرت است، لذا مدل ونگ قـدرت پـیش   Mape و

توان گفت که مسیر تولیـد در هـر   می 4طبق نمودار  عالوه هب .نسبت به مدل هابرت دارد

شکلی متقارن و مـدل ونـگ    باشد، اما در مدل هابرت داراي اي شکل میدو مدل زنگوله

متقارن است. تقارن شکل مدل هابرت به دلیل محدودیت مدل مبنـی بـر   ناداراي شکلی 

دهـد کـه بـه نصـف میـزان حـداکثر ذخـایر قابـل         اوج تولید زمانی رخ می این است که

از طرفی در واقعیت نیـز   مدل ونگ دچار چنین محدودیتی نیست.استحصال برسیم، اما 

از جمله عوامل سیاسی، اقتصادي و اجتماعی اوج تولید ممکـن اسـت    به دالیل مختلفی

قبل یا بعد از به نصف رسیدن حداکثر ذخایر قابل استحصال، حاصل شود از اینرو مـدل  

 بینـی در هـر دو مـدل نشـان     ونگ بهتر و پرکاربردتر از مدل هابرت اسـت. نتـایج پـیش   

 .)4نمـودار  ( ینـده رخ خواهـد داد  و گاز طبیعی در قرن آ خام نفتدهد که اوج تولید  می

 خـام و در هـر دو مـدل پـس از رسـیدن بـه اوج تولیـد، رونـد تولیـد نفـت         عالوه بر این 
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جایی که اقتصاد ایران وابستگی شدیدي بـه درآمـدهاي   

 توان گفت شکاف بزرگی در اقتصاد مـالی 

ایـن رخـداد آگـاه بـوده و     

گـذاري و شـدت انـرژي    

مطالعـه مقـادیري در   

 یـابی خطـی را  

بر این اساس و بـا توجـه بـه اینکـه صـورت و      

بینی به پیش

ي پرداخت. اما از آنجا که مدل ونگ در مقایسه با مدل هابرت از 

گـذاري بـر   

1410-1387 

 

  

جایی که اقتصاد ایران وابستگی شدیدي بـه درآمـدهاي   

توان گفت شکاف بزرگی در اقتصاد مـالی 

ایـن رخـداد آگـاه بـوده و     

گـذاري و شـدت انـرژي    

مطالعـه مقـادیري در   ه 

یـابی خطـی را  تـوان روش بـرون  

بر این اساس و بـا توجـه بـه اینکـه صـورت و      

به پیش توان می ،بینی شده

ي پرداخت. اما از آنجا که مدل ونگ در مقایسه با مدل هابرت از 

گـذاري بـر    بررسی و تحلیل بازده انرژي سـرمایه 

1410ي هـا  سـال 

  ... هاي نفت و گاز

جایی که اقتصاد ایران وابستگی شدیدي بـه درآمـدهاي   

توان گفت شکاف بزرگی در اقتصاد مـالی 

ایـن رخـداد آگـاه بـوده و      کشور ازان 

گـذاري و شـدت انـرژي     ایهمیان بازدهی انرژي سرم

ه دورزان شـدت انـرژي در   

تـوان روش بـرون  گیرد، از اینرو مـی 

بر این اساس و بـا توجـه بـه اینکـه صـورت و      

بینی شده) پیش

ي پرداخت. اما از آنجا که مدل ونگ در مقایسه با مدل هابرت از 

بررسی و تحلیل بازده انرژي سـرمایه 

سـال  هب طبورنتایج م

  گذاريسرمایه

هاي نفت و گاز فعالیتگذاري در 

جایی که اقتصاد ایران وابستگی شدیدي بـه درآمـدهاي   

توان گفت شکاف بزرگی در اقتصاد مـالی خام و گاز طبیعی دارد، می

ان ارگذ سیاست

  توجهی بیشتري به این مسئله داشته باشند.

  گذاري

میان بازدهی انرژي سرم

زان شـدت انـرژي در   دهـد کـه میـ   

گیرد، از اینرو مـی 

بر این اساس و بـا توجـه بـه اینکـه صـورت و       .ها در نظر گرفت

) پیشEROI( گذاري

ي پرداخت. اما از آنجا که مدل ونگ در مقایسه با مدل هابرت از 

بررسی و تحلیل بازده انرژي سـرمایه ، بینی باالتري برخوردار بود

نتایج م. گیرد بینی مدل ونگ انجام می
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خام و گاز طبیعی دارد، می

سیاسترو بایستی  ایران رخ خواهد داد از این

توجهی بیشتري به این مسئله داشته باشند.

گذاريسرمایه انرژي

میان بازدهی انرژي سرمه رابطمحاسبات تحقیق بر پایه 

دهـد کـه میـ    نشـان مـی  

گیرد، از اینرو مـی  رصد بخود می
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بینی باالتري برخوردار بود کارایی پیش

بینی مدل ونگ انجام می پایه نتایج پیش

میمشاهده  5ودار 
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روبرو خواهیم بـود و   انرژيه بازدبا روند صعودي بینی نمود که  توان پیش بنابراین می

، 1410گـذاري تـا سـال    با توجه به روند صعودي تولید و همچنین روند صعودي سرمایه

که نرخ افزایش تولید بیشـتر از نـرخ افـزایش سـرمایه اسـت و اینکـه        توان بیان کردمی

خـواهیم  گذاري، به مراتب مقـدار انـرژي بیشـتري برداشـت     ازاي مقدار معینی سرمایه به

 انـرژي ه بـازد بهبـود  شـاهد  تـوانیم  بـا بهبـود وضـعیت تکنولـوژي مـی     نمود. همچنـین  

  یم.باش 1410تا سال گذاري  سرمایه

  

  یشنهاداتو پگیري نتیجه - 5

 مـورد گذاري طـی  سرمایه انرژيه بازددهد که حداقل میزان  نتایج تحقیق نشان می 

در این سـال بـا حـداکثر میـزان      .بوده است 9/4و معادل  1381العه مربوط به سال مط

رو بیشـترین میـزان انـرژي     ایـم. از ایـن  اگزاژول روبرو بوده 03/2گذاري معادل با سرمایه

رفته است.  کار به جهت مصرف خود واحد انرژي1381در سال  حاصل از بخش استخراج

و  2/60مطالعه معادل با مورد ه دورگذاري در سرمایه انرژيه بازدحداکثر میزان  عالوه به

اگـزاژول   06/0گذاري معـادل  باشد که با حداقل میزان سرمایهمی 1386مربوط به سال 

ه دوراز بخـش اسـتخراج در    ي حاصلانرژه در این سال همراه بوده است. لذا بخش عمد

، در پاسـخ بـه سـؤال اول    اضافه به ي اقتصادي عرضه شده است.ها بخشبه سایر  تحقیق

ي در گـذار  هسـرمای  انـرژي ه بـازد وضعیت کنونی و روند آینده شـاخص  تحقیق مبنی بر 

بـور  دهـد کـه شـاخص مز    نتایج برآورد نشان می ي نفت و گاز در اقتصاد ایران،ها فعالیت

 . اي یک مسیر نوسانی استدار

متغیرهاي مقدار و زمان حداکثر تولید و ، به منظور برآورد مسیر تولید در افق مطالعه

تحقیـق مـورد    همچنین متغیر حـداکثر تولیـد قابـل استحصـال در چـارچوب دو مـدل      

مدل هابرت در قالب سـه سـناریو در بخـش تولیـد      به این منظور. بینی قرار گرفت پیش

نتایج برآورد در سناریوي منتخب حاکی از آن است  .ز طبیعی برآورد گردیدو گا خام نفت

اگـزاژول و مقـدار حـداکثر تولیـد      5161که حداکثر میزان منابع قابل استحصال معادل 

اگـزاژول بـوده کـه در سـال      50میلیون تن یـا   1070و گاز طبیعی نیز معادل  خام نفت

بینـی در مـدل ونـگ، ابتـدا بـا روش      شپـی  عالوه بر این براي د.خواهد ش محقق 1448

آورده و سپس بـه  دست  به 800معادل  bبهترین مقدار را براي پارامتر  ،وي هدفججست
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دهـد   مـی  بینی مدل ونگ نشان یم. نتایج پیشپرداختمتغیرهاي کلیدي مدل  بینی پیش

گاز خام و اگزاژول و اوج تولید نفت 5233که حداکثر میزان منابع قابل استحصال معادل 

  د.خواهد دامیلیون تن  1122و با مقدار 1466طبیعی در سال 

، Rهـاي  ي تولید هابرت و ونگ با استفاده از شاخصها مدلبینی مقایسه قدرت پیش

Rms ،Mae وMape  بینـی بهتـري دارد.   دهـد کـه مـدل ونـگ قـدرت پـیش       نشان مـی

هـابرت داراي  بینی تولید حاکی از آن است کـه مسـیر تولیـد در مـدل     نمودارهاي پیش

متقارن است. تقارن نمودار مدل هابرت بـه  نامدل ونگ داراي شکلی در شکلی متقارن و 

دهد کـه بـه نصـف    دلیل محدودیت مدل مبتنی بر این است که اوج تولید زمانی رخ می

امـا مـدل ونـگ دچـار چنـین محـدودیتی        ،میزان حداکثر ذخایر قابل استحصال برسیم

یل مختلفی از جمله عوامل سیاسـی، اقتصـادي و اجتمـاعی    نیست. در واقعیت نیز به دال

اوج تولید ممکن است قبل یا بعد از به نصف رسیدن حـداکثر ذخـایر قابـل استحصـال،     

از اینرو در پاسخ به سؤال حاصل شود از اینرو مدل ونگ پرکاربردتر از مدل هابرت است. 

ینـی  بقدرت پـیش  گفت توان می ها مدلبینی  چگونگی قدرت پیشبر مبنی دوم تحقیق 

 مدل ونگ بیشتر از هابرت است.

گذاري اسـتاندارد تولیـد   سرمایه انرژيه بازدهاي انجام شده، روند بینیبراساس پیش

صعودي است. این مسئله بیانگر این موضوع اسـت   1410و گاز طبیعی تا سال  خام نفت

فـت و گـاز طبیعـی،    گذاري در بخش اکتشاف نبه ازاي افزایش سرمایه 1410که تا سال 

گـذاري افـزایش   بیشتري از نرخ افـزایش سـرمایه   و گاز طبیعی نیز با نرخ خام نفتتولید 

 انـرژي ه بـازد تـوان  گیري تکنولـوژي برتـر مـی   کـار  بـه  گـذاري و یابد و لذا با سـرمایه می

از اینـرو  و گاز طبیعی را در آینده بهبود بخشید.  خام نفتگذاري استاندارد تولید  سرمایه

ي گذار هسرمای انرژيه بازدمبنی بر چگونگی رفتار تاریخی رابطه با سؤال سوم تحقیق  در

بـراي ایـن شـاخص رونـدي مثبـت در       توان گفت میي نفت و گاز در ایران ها فعالیتدر 

  گردد. بینی می آینده پیش
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Abstract 

The purpose of this study is to evaluate energy return on investment and predict 
future trends of this indicator. To this end, we study and evaluate the energy return 
on investment trend predictions given by the Weng and Hubbert models, using the 
R, Rms, Mae and Mape indicators.  Our study of the past trend of energy return on 
investment  for  the period of 1989  to 2007, we observe  the  lowest  return of 4.9  in 
2002 and  the maximum  return  of  60.2  in 2007.   The Hubbert production  forecast 
under the average scenario indicates the peak of crude oil and natural gas production 
in  2067  to  be  the  equivalent  of  1070.17million  tonnes,  while  the  Weng  model 
produces  a  peak  of  1122.82  million  tonnes  in  2087.  In  comparing  Weng  and 
Hubbert models, we find that the Weng model has the better predictive power.  
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