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  چکیده

 بزرگـی در طـرف   شـوك  کـا، یآمر لیو در راس آن نفت شـ  یشمال يکاینفت آمر دیموج تول

نفت خواهد  یبازار جهان بر يدیشد يتأثیرروند،  نیاه آورده که در صورت ادام دیعرضه نفت پد

و درنظـر گـرفتن    سـتم یسهاي  ییایپو کردیبستن رو کار به پژوهش تالش شده با نیاشت. در اد

گـردد.   یبررسـ  کایآمر لینفت ش دیروند توله ندیآ ،یشناس نیو زم ياقتصاد ،یکیعوامل تکنولوژ

اوج   هنقطـ  و منـابع،  يتکنولـوژ  مـت، یقه چندگان يوهایپژوهش تحت سنار نیا يشنهادیمدل پ

 دهـد  می نشان جی. نتاکندیم نییتع 2035در بازار تا سال را و سهم آن  کایآمر لینفت ش دیتول

بشکه در  ونیلیم 88/30تا  25/14آن  زانیو م 2028سال  کایآمر لینفت ش دیولاوج ت  هکه نقط

 نیـ ا سـت . الزم بـه ذکـر ا  خواهـد بـود   )نفت يدرصد تقاضا 63/30تا  44/14برابر با  یعنی(روز 

کـه   یدر بازار داشته باشد مگر در صـورت  یقابل توجه گاهیدر بلندمدت جا تواند ینفت نممیزان 

  .ابدی شیحصول نفت افزا بیضر

 JEL: C63 ديبن طبقه

بینی تولید نفت، نفت نامتعارف، سیستم هاي سیستم، پیشنفت شیل، پویایی :ها واژه دیکل

  داینامیک

  

 

  نویسنده مسئول .1
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  مقدمه - 1

 1973در سـال   نفتیبحران  نیاز نخست پسنفت خام ننده ک کشورهاي بزرگ مصرف

در کشـورهاي صـاحب    دیاکتشاف، توسعه و تول ي درگذار هیسرما استیسو بعد از اینکه 

(درخشان،  خود را نشان داد ییناکارا ،خام عرضه نفت تیامن نیمنظور تأم بهعظیم  ریذخا

اقدامات صـورت   ترین مهم برآمدند که یبه نفت واردات یکاهش وابستگ )، در صدد1391

ــن راســتا  ــارتگرفتــه در ای ــرژه : توســعاز اســت عب ــذیتجدهــاي  يان ، اســتفاده از ریدپ

در  یمـال  ياز بازارها تیآن، حما ییکارا يو ارتقا ينفت، کنترل شدت انرژ يها نیگزیجا

 ).2016، 1(حسینی و شکوري نفت متیقدرت بازار و کنترل ق شیافزا يراستا

نـرخ   شیافـزا  قیـ بـازار از طر ه بر سـاختار عرضـ   تأثیرنوظهور،  يهاياز استراتژ یکی

از نفت جهان است که در کنار  ینفت نامتعارف بخش .استخراج منابع نفت نامتعارف است

دهـد.   یل مـ یشـک ترا  ایدن یکل منابع نفت شودیست استخراج مها سالکه  ینفت متعارف

 شـتر یبه نـ یهز ازمندین همچنین تردهیچیپ يهاينوع نفت مستلزم تکنولوژ نیاستخراج ا

  .باشد می دیتول يبرا

لیش نفت
2
نفـت   يباال متینفت نامتعارف است که ق يهارشاخهیز ترین مهماز  یکی 

  ده است. ایجاد نموظهور آن را ه نی، زمدیتول دیجد يهايبه فناور یبیاو دست

در  اکتشـاف نفـت  آمریکـا و صـدور مجـوز    صادرات نفـت خـام   لغو ممنوعیت از  پس

 بـه  آمریکـا افـزایش یافـت و باعـث گردیـد     ایـن کشـور    در نفـت  دیـ تول، دایسواحل فلور

ي انـرژ ه که کارشناسان حـوز اي  هگون به شود،ل یبدت ایدر دن لینفت ش یاصله دکنندیتول

(سـعیدي،   کننـد  می یاد دیجده انیخاورم عنوان به یشمال يکایاز آمر بعد از انقالب شیل،

1395(.  

نفـت   دیـ درصد کل تول10از  شیب ،2013در سال  لینفت ش دیبر تول هیبا تک کایآمر

 یالمللـ  بـین  آژانـس مدت بازار نفت  انیبه استناد گزارش م اختیار داشت کهجهان را در 

 ،)2013، ٣ی انـرژي المللـ  بـین آژانـس  ( دینفت گرده شوك در عرضایجاد منجر به  يانرژ

  

 

1. Hosseini and Shakouri 
2. Shale Oil 
3. International Energy Agency (IEA) 



    3  ... هاي سیستم سازي تولید نفت شیل با رویکرد پویایی شبیه
        

 یجهـان  مـت یق ریکاهش اخ لیدل نریت عمده ،ینفت نگرا تحلیلاکثر  زعم به که يطور به

و  کـا یآمر لینفـت شـ   دیـ تول شیافـزا  ،آغاز شـده  يدیالم 2014نفت که از اواسط سال 

(صــیادي و  دالر اســت 50تــا  40 یمتــیدر کانــال ق یحتــ آن دیــشــدن تول ياقتصــاد

صنعت با کاهش قیمت جهانی نفـت و نوسـانات قیمـت     نیتوسعه ا) و 1395خداپرست، 

  ).1394(نادعلی و نصیري،  در دنیا احساس شداي  هگسترد طور به آن

  :باشد تیحائز اهم رانیا يبرا دتوانیاز دو جهت م کایآمر لینفت ش ندهیآ یبررس

 ی، منجر بـه شـوک  اول در وهله ،که ذکر شد گونه همان لیآنکه ظهور نفت ش نخست

  دهصـادرکنن  يکشـورها  ینفتـ  يموجب کاهش درآمدها ماینفت شد که مستق در عرضه

 دهیـ چیپ يدر ادامه اوپک و در راس آن عربستان را وارد بـاز و  دگردی رانینفت از جمله ا

سـهم بـازار و   کسـب   اسـت یس يدر راسـتا  بستانگونه که عر نیبد ،کرد "لیو ش خیش"

نفت خود زد تا با کاهش  دیتول هیرو بی شیاز بازار دست به افزا نهیپرهز يها خروج  نفت

را  کـا یآمر لینفـت و در راس آن نفـت شـ    دیـ جد يهادکنندهیولنفت بستر رشد ت متیق

ز بـه کـاهش   یـ جنـگ ن  نیـ د که انمایده و قدرت اوپک را در بلندمدت حفظ نموناهموار 

(بهار و ریتز دهینفت انجام متیق شتریهرچه ب
1

 ،2016( .  

تاحدي  ،غیرمتعارف شیل ذخایر تأثیرموقعیت عربستان در بازار جهانی نفت به سبب 

جلـب رضـایت    بـه  بلندمـدت  صـورت  بـه و واشنگتن دیگر به مانند گذشته و  یافته کاهش

  .کند خاندان سعود در موضوعات سیاست خارجی و امنیت ملی احساس تعهد نمی

 یتوانـد معـادالت جهـان   یمـ  یبزرگ نفت دکنندهیتول کیبه  کایآمرشدن  لیتبد ایثان

 بازنـده  نیبتوان گفـت نخسـت   دیا. شت عظیمی نمایدرا دچار تحوال انهیخصوص خاورم به

را  کـا یدست آمر زیرابوده است،  رانیانفت شیل آمریکا تا به امروز  دیتول يحجم باال نیا

ـ ا ادامـه  از طـرف دیگـر  اما  ه است،باز گذاشت رانیا هیعل ینفت يهامیاعمال تحر يبرا  نی

ایـن   ،در آینده تواند می روند در کاهش وابستگی آمریکا به نفت خلیج فارس مؤثر بوده و

 تـوان  مـی  رون از ایـ  .کشور را به رقیبی براي تولیدکنندگان سنتی انـرژي تبـدیل نمایـد   

 ،کاهش دخالت سنتی آمریکا در خاورمیانه همزمان بـا افـزایش توجـه آمریکـا بـه چـین      

  

 

1. Behar and Ritz 



  1396 زمستان/ 55 ي / شمارهسیزدهممطالعات اقتصاد انرژي/ سال   نامه فصل  4

  
 

 یی از دگرگـونی ها نشانه عنوان بهنظامی عمده در این منطقه را  -يقدرت اقتصاد عنوان به

ج فارس از مهم ترین تولیدکننده انـرژي فسـیلی جهـان بـه یکـی از منـاطق       جایگاه خلی

کـالم و عـرب    (زیبـا  راهبرد امنیت انـرژي آمریکـا در نظـر گرفـت     تولیدکننده انرژي در

زل تزلدچار در بازار جهانی نفت تا حدي را موقعیت عربستان قضیه  نیا ).1393عامري، 

و  کـا یآمر یروابـط فعلـ   دنیفروپاشـ واند بـه  ت می مسأله)، لذا این 2014، ١(لوفت کند می

کـاهش قـدرت عربسـتان     به مـوازات در منطقه،  رانیا یاسیقدرت س شیعربستان و افزا

  .منجر شود

 دیـ درصـد کـل تول   52 لی، نفت شـ کایآمر ياطالعات انرژ گزارش اداره نیبه آخر بنا

ا بـه خـود   ر 2015در سـال   ایـ نفـت دن  دیدرصد کل تول 7از  شیب یعنیکشور  نینفت ا

قابـل اسـتخراج در    لیمنابع نفت ش يکشور از لحاظ غنا نیدومآمریکا داده و  صاصتخا

نفـت   دیـ تول یتوان روند فعلیپس نم ،)2015اطالعات انرژي آمریکا، ه (ادار باشد می ایدن

 عنـوان  بـه  کایآمر لیاستخراج نفت ش تیبه اهم با توجهلذا  ،دانست زودگذرکشور را  نیا

 نیـ ، در ایاسـ یو چـه از لحـاظ س   يچه از لحاظ اقتصـاد  رانیا يبرا  تیپراهم یموضوع

سـتم یس يهـا ییایـ پو کـرد یرو اسـتفاده از تا با  شدهپژوهش تالش 
2
هـا و  یدگیـ چیبـر پ  

آن،  زانیـ و م دیـ اوج توله نقطـ  بینی پیش مده و براينفت فائق آ متعدد حوزه يهاییایپو

بعـد از مـرور    . در ادامـه بع، اقدام گرددو منا يتکنولوژ مت،یقه چندگان يوهایتحت سنار

، 4شـود؛ در بخـش    مـی  بررسـی  3پژوهش در بخـش  ه ، پیشین2 مبانی نظري در بخش

 5 پـژوهش در بخـش  هـاي   شـود و یافتـه   مـی  روش تحقیق در خالل تشریح مدل تبیین

ي هـا  پـژوهش ی بـراي  های ي شده و رهنمونگیر ه، نتیج6نهایتا در بخش  شود. تحلیل می

  گردد.   می آتی ارائه

  

  

 

1. Luft 
2. System Dynamics 
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  مبانی نظري -2

  تعریف نفت متعارف و نامتعارف

منتشر  2011چشم انداز انرژي جهان که در سال گزارش ی انرژي در الملل بین آژانس

کند: نفت متعارف ترکیبـی هیـدروکربنی اسـت     می تعریفده نفت متعارف را اینگونه نمو

ارف بـه آن دسـته از   که در شرایط معمول سطح زمین به شکل مایع اسـت. نفـت نامتعـ   

و بـدون گرمـا    هدشـ  اسـتخراج  ،نامتعارف تولیـد هاي  شود که با تکنیک می اطالق ها نفت

  .)2012، 1دبوراه( دنمورا در لوله پمپاژ  ها توان آن نمی دادن یا رقیق کردن،

  نفت متعارف و نامتعارفهاي  تفاوت

2چگالی یا شاخص  ،متعارفنفت برخی از کارشناسان براي تعریف 
API    را مبنـا قـرار

گـرم   934/0درجه (چگالی بیشـتر از   20کمتر از  APIی با های . براي مثال نفتهندد می

  شوند.   می بر سانتی متر مکعب) نامتعارف در نظر گرفته

 نفتـی را کـه   هـا  کنند. آن می نفت تمرکز 3بعضی دیگر از کارشناسان روي چسبندگی

شار، در دما و فشار مخزن جریان یابـد نفـت   تواند بدون استفاده از تکنولوژي کاهش ف می

  نامند.   می متعارف

موقعیت زمین شناسی مخزن نفـت یـا گـاز اسـت، عمـدتا      ه رویکرد دیگري که بر پای

4آمریکـا  ه توسط سـازمان زمـین شناسـی ایـاالت متحـد     
(USGS)    مـورد اسـتفاده قـرار 

سبتا متمرکز باشد نفت باالي آب یا رسوبات آبدار قرار گیرد و ن ،گیرد. اگر مخزن نفت می

  )a- ،2013  ی انرژيالملل بیناینصورت نفت نامتعارف است (آژانس  غیر متعارف و در

  نفت نامتعارفبندي  هدست

  شده است:بندي  هزیر دست صورت بهی انرژي الملل بین آژانسنفت نامتعارف توسط 

  :5شیل کروژن -

  

 

1. Deborah 
2. American Petroleum Institute 
3. Viscosity 
4. United States Geological Survey 
5. Kerogen shale 
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ـ   می این نوع نفت به اسم شیل نفتی نیز شناخته ه هـر نـوع سـنگ رسـوبی     شـود و ب

نفت (نفـت  از آن و از طریق گرما دادن ممکن است  بودشود که شامل کروژن  می اطالق

  د. حاصل شوکروژن) 

  :  1نفتیهاي  ماسه -

 شامل فرمی متراکم و بسـیار چسـبناك از نفـت اسـت کـه در اصـطالح بـه آن قیـر        

  گویند. می

  (نفت شیل): 2نفت سخت سبک -

ی کـه  هـای  شود که در شیل، سنگ آهک یا ماسه سنگ یم به نفت خام سبکی اطالق

نفت سـخت  که به آن ). 2008، 3تخلل و نفوذپذیري کمی دارند به دام افتاده باشد (مایلز

  شود.  یا نفت شیل نیز گفته می

زغال سـنگ   نفتی که با استفاده از تکنولوژي تبدیل گاز به نفت یا تکنولوژي تبدیل -

  .آید به نفت به دست می

  د.یآ میتی که از تبدیل زیست توده به نفت به دست نف -

  

  نفت شیل

 و در عمق زمین فرو هشد مدفون زمین شناسی رفته رفته هاي  طی بازه ها وقتی شیل

شـوند.   می تحت فشار و دماي باال به نفت یا گاز تبدیل ها روند، مواد آلی موجود در آن می

کرده و در میادین  حرکتسمت باال شکل گرفته به هاي  سپس بخشی از این هیدروکربن

شانسی بـراي   ،افتند، اما بخش زیادي از نفت و گاز به وجود آمده می گاز به دامیا نفت و 

 حرکـت مجـاور   کـم  ينفوذپـذیر  بـا سنگی هاي  و یا به سمت تشکل شتهفرار از شیل ندا

سـنگی سرشـار از هیـدروکربن    هـاي   تشـکل ایـن  کنند؛ بنابراین ممکن است شیل یا  می

شود  می تحت عنوان نفت سخت سبک (نفت شیل) در صنعت نفت یاد ها د که از آننباش

  . )a-، 2013 يانرژ یالملل بین(آژانس 

  

 

1. Oil sands 
2. Light tight oil 
3. Mills 
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سـنگی کـم نفوذپـذیر    هـاي   توانند به راحتـی درون تشـکل   نمی از آنجایی که مایعات

در حجـم اقتصـادي نیـز نیازمنــد     هـا  حرکـت کننـد، تولیـد هیـدروکربن از ایـن تشــکل     

متعدد براي تولیـد  هاي  نیاز به حفاري چاهدر این راستا است. اي  هپیشرفتهاي  يتکنولوژ

 1نفت شیل، سبب حرکت به سمت استفاده وسیع از حفاري افقی و شکسـت هیـدرولیک  

) 1شـکل  (براي افزایش جریان انتقال نفت از مخزن به چـاه شـده اسـت    اي  همرحل چند

 ).b، 2013-يانرژ یالملل بین(آژانس 

 
  )a ،2013-ی انرژيالملل  آزانس بینی (کیدرولیو شکست ه یافق يحفار .1شکل 

 

دهـد، شکسـت    مـی  در حالی که حفاري افقـی میـزان تمـاس بـا مخـزن را افـزایش      

این مـوارد در  ه هم ،دوش میهیدرولیکی سنگ نیز به تماس هرچه بیشتر با مخزن منجر 

براي حرکت به سمت چاه خواهند شد. بـراي ایجـاد   کنار هم موجب تسهیل جریان نفت 

بـا فشـار زیـاد     2ها مواد افزودنی شیمیایی و پروپانت عالوه بهشکست، مقادیر عظیمی آب 

سـرامیکی  هـاي   ذرات جامدي کوچک و معموال ماسه یا مهـره  ها شوند؛ پروپانت می پمپاژ

اري افقـی و شکسـت   د. حفونش میبعد از توقف فشار  ها هستند که مانع بسته شدن ترك
  

 

1. Hydraulic fracturing 
2. Proppants 
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بـراي تشـخیص بهتـرین نقـاط      نگـاري   هلـرز ه پیشـرفت هاي  هیدرولیکی در کنار تکنیک

. رونـد تولیـد نفـت در    انـد  هحفاري، منافع تجاري نفت شیل را به سطوح جذابی ارتقا داد

همـین  ه توسع دلیل بهشیبی فزاینده داشته که بخش اعظمی از آن  2005آمریکا از سال 

 ).a- ،2013 يانرژ یالملل بین(آژانس داده است رخ  ها تکنولوژي

  

 پژوهشه پیشین - 3

 نـگ یبـه نـام ک   یشناسـ نینفت را زم دیتوله نیانجام شده در زم قیتحق نیترمعروف

با توجه به محدود بودن منـابع    گفتهخود ه در مقال يانجام داده است. و )1965(1هوبرت

بینـی   پـیش بوده و شکل مان ناقوس ز ینفت در ط دینرخ تول ،خاص ياموجود در منطقه

  . خواهد بود 1970تا  1965ي ها سال نیب کاید نفت متعارف آمریاوج توله نقطنمود 

بـه   کـا یآمر يدیـ نفـت تول  زانیـ هوبرت بـا م ه ینظر بیبا گذشت زمان و مطابقت عج

از محققان را به خود جلب کرد و  ياریتوجه بس هینظر این 1990 خصوص تا اواسط دهه

تـوان   یماین مطالعات از جمله . مختلف شد يهانهیدر زم يو دهیا يریکارگ ساز بهنهیزم

و همکاران یانیک قیبه تحق
2

  رانیـ نفـت خـام ا   دیـ اوج تول نقطه ینیب شیپ يبرا )2010(

  .دشواشاره 

او نظریـه  به  يادیز ينقدها ،کاینفت آمر دیتول ینیبشیهوبرت در پ تیموفق با وجود

منـابع اسـت.    تیو محـدود  یشناسـ نیاز توجه صرف بـه عوامـل زمـ    یوارد شده که ناش

هـوبرت انجـام شـده معمـوال بـا      ه ینظره یکه بر پا یقاتیتحقاست  یمدع )2004(3کاوالو

 بـراي هـوبرت   تیـ موفق درضمن برشمردن عوامـل مـوثر    يو .اند  گردیدهشکست مواجه 

عوامل بـه خصـوص عوامـل     ری، از لزوم توجه به ساکاینفت آمر دیاوج تول نقطه ینیبشیپ

 .سخن گفته است یاسیس

توجه  يبرا ستمیس يهاییایپو کردیهوبرت روه یوارده به نظر يپررنگ شدن نقدها با

 مدنظر قرار گرفت. یشناسنیزمه در کنار جنب یکیو تکنولوژ ي، اقتصادیاسیعوامل س به

  

 

1. Hubert 
2. Kiani and Co-workers 
3. Cavallo 
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مینگیوحوزه، تائو و  نیا يها پژوهش نیدتریدر جد
1

 نینفت چـ  دیتولاوج ه نقط )2007(

 .اند  بینی نموده را پیش رانینفت ا دینقطه اوج تول )2014(2ارانو همک ینیو حس

 دیـ تول بینـی  پیش خصوصنفت متعارف، در ه نیمتنوع در زم قاتیانجام تحق با وجود

 مربوط بـه  زیموجود ن يها پژوهشصورت نگرفته و معدود  یچندان مطالعهنفت نامتعارف 

مهاست. سال ریاخ دهه 
3
داند  یم 2004 - 2005 نفت متعارف را دیاوج توله نقط )2003( 

 يانـرژ  يبـا کمبـود جـد    2010تا  2008ي ها ساله که جهان در فاصل ردیگیم جهیو نت

عرضه و تقاضا را پـر   فاصله ؛ریدپذیتجد يهايمواجه شده و نفت متعارف در جدال با انرژ

در قـرن   ریدپـذ یتجد يهـا يانرژ توسطمهم  یگاهیکسب جا نیهمچن يد. ونمود خواه

 بـا وجـود  آن دانسـته و   ازاسـتفاده   لیو تسه یکیتکنولوژ عیسر شرفتیرا منوط به پ 21

 یاحتمـال کننـده   تـأمین  تـرین  مهـم را  یلیفس يها، سوختياهسته يسهم انرژ شیافزا

 .داندیجهان م يانرژ

و همکاران نیگر
4
 عرصـه  دیـ جد یالاحتمـ  گریباز ترین مهمنفت نامتعارف را ) 2006( 

 به نقطه 2025د که نفت متعارف تا سال نکنیم ینیبشیو پ هستدان یلیفس يهاسوخت

همچنـان   یلیفسـ  يهـا سـوخت  یجهان يکه تقاضا یلذا در صورت ،خود برسد دیاوج تول

نفت نامتعارف مـورد  ه نیشگرف در زم يهاشرفتیبه آن، پ ییگوپاسخ ي، براابدی شیافزا

از  کـا یآمره متحـد  االتیـ ا یشناسـ نیسازمان زم یابیکه ارز یدر صورت خواهد بود و ازین

 سـاالنه  دیـ تول شیدرصد افزا9تا  7يبه معنا شرفتیپ نیا ،میمنابع موجود را درست بدان

 کـا یآمر لیشـ  فـت از منابع ن يبردار بهره عیاز توسعه سر گرین نفت نامتعارف خواهد بود.

روزافـزون   شین گفته و آن را عامل توقـف افـزا  تقاضا سخ یشیروند افزا در صورت ادامه

ه قابـل مالحظـ   شیکند که تنها افـزا یعنوان م وي همچنین داند.یم کایواردات نفت آمر

 .ه نمایدمواج ریامر را با تاخ نیتواند ایم انهینفت خاورم دیتول

  

 

1. Tao and Mingyu 
2. Hosseini  and Co-workers 
3. Salameh 
4. Greene  
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نفـت متعـارف قابـل اسـتخراج      ییمقدار نها نکهیبا فرض ا) 2009( 1والیو کاس ویماج

تـا   2009 يهـا  سال نینفت را ب دیاوج توله است، نقط بشکه میلیارد 2250-3000بر برا

 انـد. آنهـا   کـرده  ینـ یبشیدر سال پـ  بشکه میلیارد 3/29 – 1/32 آن را زانیو م 2021

در  يدرصـد  20و  2030نفت در سـال    دیاز تول يدرصد 12 یسهم ستیبا یمعتقدند م

 .تدر نظر گرفنفت نامتعارف  يبرا 2050سال 

و همکاران دکاسترو
2
و بـا درنظـر    ستمیس يهاییایپو يها مدلبا استفاده از ) 2009( 

ند کـه  ا ادهدرا توسعه  یمدل یشناس نیو زم ي، اقتصادیکیگرفتن عوامل مختصر تکنولوژ

 يگیـر  هرا انـداز  ایـ دن يرشـد اقتصـاد   يبقـا  يبـرا  ازیـ ن نفت نامتعارف مورد دیتول زانیم

 31و برابـر بـا    2010سال  دودنفت متعارف ح دیولدهد که اوج تینشان م جینتا کند. یم

نفـت نامتعـارف الزمـه    ه سـاالن  دیـ تول يدرصد 10 شیدر سال است و افزا بشکهمیلیارد 

 .است یاز رکود اقتصاد جهان يریجلوگ

زوانیو ا مهر
3

نفت نامتعارف را با توجه بـه سـه    دیاوج تول نقطه یبا بسط مدل )2010(

ـ   نیو بهتـر  نانهی، بدبنانهیبحالت خوش بشـکه در روز در   ونیـ لیم 88تـا   49 نیحالـت ب

 لینفت ش قیتحق نیا جینتا اساسبر اند.کرده ینیبشیپ 2084تا  2076 يها ساله فاصل

 نانـه ید کـه در حالـت بدب  خوهد دا صاصتخارا به خود  دیتول زانیم نیاز ا ياسهم عمده

، در حالـت خـوش   2108وز و در سـال  بشـکه در ر  ونیلیم 27آن  دیتول ممیمقدار ماکز

بشـکه   ونیـ لیم 35ی نیبشیپ نیو بهتر 2123بشکه در روز و در سال  ونیلیم 52 نانهیب

 .وستیبه وقوع خواهد پ 2105در روز بوده و در سال 

سیماتسوموتو و ودوور قاتیاساس تحق بر
4

اول  مـه یتـا ن  رانیـ ، عربسـتان و ا )2015(

ــازار نفــ همچنــان ،قــرن ــین امــا  ،دســت خواهنــد داشــت درت قــدرت را در ب ــادا ب کان

. دوم قرن خواهند بود مهیبرتر ن يهاو به دنبال آن ونزوئال، قدرت 2050-2060هاي سال

 یرقـابت  يفضـا  شیافـزا  ،رفنفت نامتعـا  در حوزه يگذارهیالبته به شرط سرما این اتفاق

  

 

1. Maggio and Cacciola 
2. De Castro   
3. Mohr and Evans 
4. Matsumoto and Voudouris 
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وقـوع   بـه  فـت نـوع ن  نیـ ا توسـعه  يبـرا  یطیمح ستیز يهاتیمحدود جادیبازار و عدم ا

 .خواهد پیوست

به  2025تا سال  یلیفس يهاسوخت دی، تولنانهیدر حالت بدب) 2015( مهربه اعتقاد 

بعد از رشـد    نانهیبو در حالت خوش ابدییو بعد از آن به شدت کاهش م دهیاوج خود رس

 ساسـا بر تجربـه خواهـد شـد.    یثابت دیسطح تولسال  50به مدت ، 2025تا سال  دیتول

 دیـ تول يبـاال  ارینفت جهان به واسطه سطح بسـ  دیتول ،بینی پیش نیحالت بهتردر  جینتا

توسعه روزافزون نفت نامتعارف در  با وجودهم اکنون در اوج خود قرار داشته و  ،عربستان

بـا   2100تا سـال   دیتول زانیم ،سابق يشورو عضو ياهر، ونزوئال و کشویشمال يکایآمر

 اریکـاهش بسـ   نیـ بعد از آن با اتمام منابع نفت نامتعارف او  ابدییکاهش م میمال یبیش

  .خواهد بود دیشد

) با استفاده از رویکرد 2016( ، حسینی و شکوريصورت گرفته قیتحق نیدتریجد در

بینی میزان تولید نفـت متعـارف و نامتعـارف تـا سـال      هاي سیستم اقدام به پیشپویایی

ـ  ه نتیج راساساند. بکرده 2025 ا درنظـر گـرفتن سـه سـناریوي مختلـف      این پـژوهش ب

تـا   70میلیون بشکه در روز و برابر بـا   87تا  80قیمت، میزان تولید نفت متعارف حدود 

ـ    85  5/28تـا   6/19ه درصد کل تولید نفت خواهد بود. نفت نامتعارف نیز بـا تولیـد روزان

  میلیون بشکه مابقی سهم تولید نفت را به خود اختصاص خواهد داد.

که با وجود سهم قابل توجه نفـت شـیل آمریکـا، در مقـاالت پیشـین        به اینبا توجه 

است، در این پژوهش تـالش   نشده  بینی پیشمیزان تولید نفت شیل این کشور در آینده 

 نقطـه ، شناسـی شود تا با در نظر گرفتن عوامل مختلف اقتصادي، تکنولوژیکی و زمینمی

ایـن   نـوآوري گـردد. جنبـه دیگـر     بینـی  یشپـ اوج تولید نفت شیل آمریکا و میـزان آن  

سناریوي مختلف از نظر قیمت، تکنولوژي و منابع قابل اسـتخراج،   5 سازي هپژوهش، پیاد

 .باشد میمیزان تولید نفت شیل آمریکا در شرایط مختلف  بینی پیشبراي ارزیابی بهتر 

  

  ی و ارائه مدل پژوهش شناس روش -4

هاي سیسـتم اسـت. علـت اسـتفاده از     رد پویاییترین رویکرد این پژوهش، رویکاصلی

شناسـی، اقتصـادي و   اي در نظـر گـرفتن عوامـل مختلـف (زمـین     چنین رویکرد پیچیده

ها، وجود روابـط غیرخطـی و درنظـر گـرفتن عواقـب و      ن آناتکنولوژیکی) و ارتباطات می

  هاي سیستم در بلندمدت است.دبازخور
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ــوز  ــی ح ــدگی ذات ــا رویک ه پیچی ــت موجــب شــده ت ــه  نف ــددي از جمل ــاي متع رده

هـاي سیسـتم   اقتصادسنجی از کارایی الزم براي درك این حوزه برخوردار نباشند. پویایی

تغییـر   تـأثیر بینی رفتار سیستم و همچنین بررسـی  ابزاري قدرتمند براي بررسی و پیش

اي بـر درك  این رویکرد تمرکـز ویـژه   .عوامل مختلف موثر بر سیستم در گذر زمان است

هاي آن دارد (فارسترسیستم و ویژگی ساختار
1
و استرمن 1961،

2
،2000.(  

سیسـتم  هـاي   رویکـرد پویـایی   سازي ههاي انجام گرفته در این پژوهش براي پیادگام

  :خالصه به شرح زیر است صورت به

 ادبیات موضوع و شناسایی متغیرها و عوامل اصلیه مطالع،   

  اي اصلیو انتخاب متغیره مسألهشناسایی و تعریف دقیق، 

 هـا و  دهـی لـوپ  ارهاي علـی حلقـوي و شـکل   دساخت چارچوب مفهومی و نمو

   ،هادبازخور

 دهی روابط ریاضیها و شکلجمع آوري داده، 

 و هاي تاریخی در گذشتهاعتبارسنجی مدل از طریق مقایسه با داده 

 بینی آیندهسناریوپردازي و پیش. 

  .اند هپژوهش به اجرا درآمد براي رسیدن به هدف الذکر فوقهاي  در ادامه گام

 بینـی  پـیش مـرتبط بـا    يرهـا یمتغ ییکه گفته شد نخست با هدف شناسا طور همان

 بینـی  ه پـیش صورت گرفتـه در حـوز   نیشیپ قاتیو تحق اتیادب کا،یآمر لینفت ش دیتول

عـالوه   ،یبررسـ  نیاه جیقرار گرفت. در نت یمورد مطالعه و بررس قیدق طور به نفت دیتول

نفت که عمـدتا در   نیا دیتول زانیموثر بر م يرهایمتغ ترین مهم ل،ینفت ش دیبر نرخ تول

و در  یی، شناسـا قـرار گرفتـه   یبررسـ مـورد   زیـ ن ها آن راتییپژوهش، تغ نیا جیخالل نتا

  شده است. حیو تشر یمعرف 1جدول 

 

   

  

 

1. Forrester 
2. Sterman 
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  پژوهش مهم يرهایمتغ .1جدول 

  یفتعر  عالمت اختصاري  نام متغیر

 نرخ تولید نفت
tOPR  

 به مقدار نفت خامی که از مخـازن نفـت خـام اسـتخراج    

 گردد.  گردد اطالق می می

تولید واحد ه هزین

  tOPUC  نفت
مراحل باالدستی و پایین دستی تولیـد  ه به مجموع هزین

  شود. می نفت گفته

  تولید تجمعی نفت
tCPO  

، برابر است با مجموع نفت تولید tتولید تجمعی در زمان 

 .tتا زمان  سازي هشده از ابتداي شبی

  تقاضاي نفت
tD  

هـر نـوع    عالوه بهتقاضاي نفت برابر است با تقاضاي نفت 

 .اي هذخیر

  کل نفت موجود

tOIP  

، به میزان تخمین "کل نفت درجا"ود و یا کل نفت موج

 زده شده از کـل نفـت موجـود در مخـزن نفتـی اطـالق      

 گردد. می

  ضریب بازیافت
tORF  

ضریب بازیافت و یا ضریب حصـول نفـت برابـر اسـت بـا      

  ."کل نفت در جا"به  "نسبت بازیافت نهایی"

حداکثر نفت قابل 

  tUPO  تولید

بازیافت نهایی و یا حداکثر نفـت قابـل تولیـد، بخشـی از     

کل نفت موجود در مخزن اسـت کـه قابلیـت اسـتخراج     

  دارد.

 تعداد سکوهاي نفتی

tX  

است که بر روي چاه نفت (بـر روي  اي  هسکوي نفتی ساز

تجهیزات خود ه شود و به واسط می زمین یا دریا) ساخته

کند. منظور از تعداد سکوهاي نفتی،  می را استخراج نفت

  تعداد سکوهاي نفتی فعال است.

سوددهی تولید نفت 

  tSEOPP  مدت کوتاهدر

ه شاخصی که با استفاده از تقسیم اختالف قیمت و هزین

تولید یک بشکه نفت، بر هزینه تولیـد یـک بشـکه نفـت     

  گردد. می محاسبه

 نفت دتولی سوددهی

  tELPOPCE  بلندمدتدر 

ــی ــراي شاخص ــب ب ــزانه محاس ــوددهی می ــت س در  نف

و ارزش  هـا  که با استفاده از ارزش فعلی هزینـه  بلندمدت

  گردد. می درآمدهاي آتی محاسبه

  هاي تحقیق منبع: یافته
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 زیـربخش زیـر ارائـه    3در ادامه نمودارهاي علی حلقـوي و روابـط ریاضـی در قالـب     

    :شود یم

 ه سـکوهاي نفتـی در اثـر پدیـد    ه توسـع ه تولید نفـت و هزینـ  ه بررسی کاهش هزین

 ،یادگیري

 و گسترش سکوهاي نفتیکننده  عامل محدود عنوان بهمحدودیت منابع  تأثیر 

 آن بـر کـاهش    تـأثیر پیشرفت تکنولوژیکی و ه افزایش ضریب حصول نفت به واسط

 .تولیدهاي  هزینه
  

  سکوهاي نفتی ه توسعه نفت و هزینهاي تولید کاهش هزینه 

تولید کاال و خدمات است که در گذر زمان ه گذار بر هزینتأثیریادگیري عاملی ه پدید

). در 1990، 1شود (گروبلـر و همکـاران  با افزایش تولید تجمعی موجب کاهش هزینه می

یابد و بعـد   یادگیري تا اتمام نیمی از ذخایر موجود نفت ادامه می پدیده ،تولید نفت حوزه

رو به اتمام نهادن ذخایر افزایش خواهد یافـت، لـذا شـاهد     دلیل بههاي تولید از آن هزینه

U 2تولید در گذر زمـان خـواهیم بـود (تسـوچیا و کوبایاشـی      شکل شدن منحنی هزینه ،

 ).1) (شکل 2004

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي تحقیق منبع: یافته

  هاي تولید نفتیادگیري بر کاهش هزینه هپدید تأثیر .2شکل 

  

 

1. Grübler and Co-worker 
2. Tsuchiya and Kobayashi 
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دلیـل   سـازي بـه   ، در شـروع شـبیه  1توان گفت که مطـابق شـکل    می تر طور دقیق به

تولیـد  ه اضمحالل منابع، با افزایش تولید تجمعی، هزینه یادگیري بر پدید چیرگی پدیده

فـت در  تولیـد ن  ،انتظـار  یابد و به دنبال افزایش سوددهی مـورد هر بشکه نفت کاهش می

یابـد   می تولید هر بشکه نفت مجددا کاهشه و افزایش میزان تولید نفت، هزین مدت کوتاه

 یابـد. ایـن رونـد ادامـه پیـدا      می تولید واحد نفت مرتبا کاهشه و با تکرار این روند هزین

یادگیري، با افزایش تولید تجمعـی  ه اضمحالل بر پدیده پدیده کند تا اینکه بعد از غلب می

 مـدت  کوتـاه تولید هر بشکه نفت افزایش یافتـه و از سـوددهی تولیـد آن در    ه ننفت، هزی

کاهد و کاهش تولید را به دنبال خواهد داشت؛ با کـاهش تولیـد نفـت رونـد افـزایش       می

 تر یابد و با تهی می د، اما باز هم تولید تجمعی افزایشگذار می تولید تجمعی رو به کاهش

نفت بیشتر شده و با تکرار ایـن حلقـه مکـررا افـزایش     تولید هر بشکه ه شدن منابع هزین

 خواهد یافت.

تولید نفت بر اساس دو مفهوم یادگیري و رو ه ) هزین2013و  2008(1مجین و هوپ 

  :اند هزیر محاسبه کرد صورت بهبه اتمام نهادن ذخایر موجود را 

)1(  
 
























t

tt
t

UPO

CPO
OPUC

CPO

CPO
OPUCOPUCOPUCOPUC .. max

0

min0min

 

  از:ترتیب عبارتند  که پارامترهاي ذکر شده به

tOPUC
  ،تولید واحد نفت (دالر بر بشکه)ه : هزین2

OPUC0
3

 ،سازي (دالر بر بشکه)تولید واحد نفت در زمان آغاز شبیهه : هزین

minOPUC
 ،تولید واحد نفت (دالر بر بشکه )ه : حداقل هزین4

maxOPUC
  ،تولید واحد نفت (دالر بر بشکه )ه : حداکثر هزین5

  

 

1. Mejean and Hope 
2. Oil Production Unit Cost 
3. Oil Production Unit Cost at the first time of simulation 
4. Minimum Oil Production Unit Cost 
5. Maximum Oil Production Unit Cost 
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tCPO
 ،: تولید تجمعی نفت (بشکه)1

CPO0
2

 ،سازي (بشکه): تولید تجمعی نفت در زمان آغاز شبیه

tUPO
3

 ،: حداکثر نفت قابل تولید (بشکه)

: تولید واحد نفت (بی مقیاس)ه ري براي هزیننرخ متوسط یادگی، 

و تولید واحد نفت (بی مقیاس)ه : ضریب تقلیل منابع براي هزین 

t :متغیر زمان بر حسب سال.  

سـکوهاي نفتـی   ه توسـع ه یادگیري در این پـژوهش کـاهش هزینـ   ه دیگر پدید تأثیر

واحـد  سـاخت  ه بدین صورت که با افـزایش تعـداد سـکوهاي نفتـی، هزینـ      .جدید است

سـودهی  افزایش ظرفیت تولیدي نفت در بلندمـدت   بانتیجه  سکوهاي نفتی کاهش و در

ي براي ساخت سکوهاي نفتـی جدیـد   ریز هبا افزایش این سوددهی، برنام .یابد می افزایش

ه و منجر به افزایش تعداد سـکوهاي نفتـی موجـود و کـاهش بیشـتر هزینـ      تشدید شده 

  ).2ل شود (شک می ساخت واحد سکوهاي نفتی

زیر است (مجین و هـوپ،   صورت بهساخت واحد سکوهاي نفتی ه هزینه محاسبه نحو

  :)2013و  2008

)2(    )2(ln

)(ln

0.
b

tt XCC   

  که:

tCساخت سکوي نفتی (دالر بر سکوي نفتی)ه : هزین،  

C0سازي (دالر بر سکوي نفتی)ساخت سکوي نفتی در زمان آغاز شبیهه : هزین،  

tXو : تعداد سکوهاي نفتی  

b: باشد. می ساخت سکوي نفتیه پارامتر منحنی یادگیري هزین  

  

  

  

 

1. Cummulative Produced Oil 
2. Cummulative Produced Oil at the first time of simulation 
3. Ultimate Producible Oil 
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  هاي تحقیق منبع: یافته

 سکوهاي نفتیه توسعه یادگیري بر کاهش هزینه پدید تأثیر .3 شکل

  

  گسترش سکوهاي نفتی کننده  یت منابع، عامل محدودمحدود

هوبرت منابع موجود نفت محدود بوده و نهایتا به پایان خواهند رسید ه نظری راساسب

(کمپل و الهه رري
1

، میزان ذخایر موجود نفت ، با افزایش تولید3). مطابق شکل 1998، 

ي ریـز  هکـاهش برنامـ  و با کاهش نسبت ذخایر موجود به نرخ تولیـد، شـاهد   کاسته شده 

  براي ساخت سکوهاي نفتی جدید خواهیم بود. 

محدودیتی  عنوان بهمحدود شدن تعداد سکوهاي نفتی در کنار ظرفیت تولید سکوها 

  :کند می براي نرخ تولید نفت عمل

)3(  t
t h

i

ii

NAR
OPR

NAR
( )

OPR

h





1

  

  

 

1. Campbell and Laherrère 
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  که در آن:

tOPR
  ،): نرخ تولید نفت (بشکه بر سال1

tNAR
 و : تعداد سکوهاي نفتی فعال2

h : باشد. می هاي تاریخیي وجود دادهها سالتعداد 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي تحقیق منبع: یافته

  هاي محدودیت افزایش تعداد سکوهاي نفتیپویایی .4شکل 

  

 

1. Oil Production Rate 
2. Number of Active Rigs 
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  یشرفت تکنولوژیکیپه ضریب حصول نفت و افزایش آن به واسط

هاي موجود میزان خاصی از کل ذخایر نفت با توجـه بـه شـرایط    باتوجه به تکنولوژي

عنوان ضریب حصـول نفـت   با اقتصادي وجود قابل استخراج خواهد بود که از این ضریب 

در زمینـه  گـذاري بیشـتر   شود. افزایش سوددهی نفت در بلندمدت موجب سرمایهیاد می

میزان نفت قابـل استحصـال و نهایتـا     افزایشافزایش ضریب حصول، تکنولوژیکی و بهود 

دهی بیشتر نفت در دهاي تولید خواهد شد که خود عاملی براي افزایش سوکاهش هزینه

تولید نفت موجب افزایش سوددهی نفـت  ه . از طرف دیگر کاهش هزینباشد میبلندمدت 

 اهشمدت شاهد چیرگـی اثـر کـ   دبلنگردد، لذا در و افزایش نرخ تولید می مدت کوتاهدر 

ذخایر موجود بر اثر افزایش ضریب حصول نفت و کـاهش میـزان نفـت قابـل استحصـال      

  ). 4خواهیم بود (شکل 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي تحقیق منبع: یافته

  عوامل موثر بر تعیین میزان ذخایر نفت قابل استحصال .5شکل 
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توان دریافـت کـه تعـداد سـکوهاي نفتـی       می ،4شکل و  هشد با توجه به مطالب ذکر

ي ریـز  هدو حلقه با قطبیت متفاوت است و اگر کـاهش ذخـایر موجـود، برنامـ     تأثیرتحت 

 سـکوهاي  تعـداد  افزایش دنبال کرد، به نمی براي ساخت سکوهاي نفتی جدید را محدود

به افزایش مـداوم   ساخت سکوهاي نفتی جدید کاهش یافته و در ادامه منجره نفتی هزین

  شد. می تعداد سکوهاي نفتی

  زیـر محاسـبه  ه حداکثر نفت قابل تولید با توجه به ضریب حصـول نفـت طبـق رابطـ    

   ):2013و  2008گردد (مجین و هوپ، می 

)4(  t t tUPO OIP .ORF  

  که پارامترهاي آن به ترتیب عبارتند از:

tUPO قابل تولید: حداکثر نفت،  

tOIP
1

 ،: کل ذخایر موجود نفت

tORF
2

  : ضریب حصول.

از فرمول زیـر اسـتفاده    مدت کوتاهانتظار تولید نفت در  سوددهی مورده براي محاسب

  شده است: 

)5(   

t

tt
t

OPTC

OPTCEOSP
SEOPP




1 

  که در آن:

tSEOPP
  ،سال) 1( مدت کوتاههی موردانتظار تولید نفت در : سودد3

tOPUCو تولید واحد نفت (دالر بر بشکه)ه : هزین  

tEOSP1
  باشد. می اي موردانتظار نفت در سال آینده (دالر بر بشکه): قیمت نقطه4

زیـر  ه مدت بر اساس رابطـ انتظار افزایش ظرفیت تولیدي نفت در بلند سوددهی مورد

  ):2002، 5گردد (پارك می محاسبه

  

 

1. Oil In Place 
2. Oil Recovery Factor 
3. Short-term Expected Oil Production Profitability 
4. Expected Oil Spot Price 1Year Ahead 
5. park 
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)6(  
1 n

t

t
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NPV

NFV
ELPOPCE

  

  :که

  





1
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)1(
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i
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i

i

t
t

FDR

DR
RFOPUC

FDRk

OREUC
NPV

  
  که:

tELPOPCE
 1انتظار افزایش ظرفیت تولیـد نفـت در بلندمـدت (    : سوددهی مورد1

  ،سال)

tNFV
هاي ناشـی از یـک واحـد افـزایش ظرفیـت، در آینـده       رزش خالص دارایی: ا2

 ،(دالر)

tNPV
گذاري براي یک واحـد افـزایش   هاي عملیاتی و سرمایه: ارزش خالص هزینه3

 ،ظرفیت (دالر)

tLEOP
 ،انتظار نفت در بلندمدت (دالر بر بشکه) : قیمت مورد4

tOREUC
  ،ساخت واحد سکوهاي نفتی (دالر بر سکوي نفتی)ه : هزین5

tRF
6

  ،: ضریب بازگشت (بی مقیاس)

DR
7

  ،سال) 1: نرخ کاهش (

MDR
  ،سال) 1: نرخ تنزیل بازار (8

FDR
9

  ،سال) 1رخ تنزیل مالی (: ن

n: (سال) و عمر سکوي نفتی  

  

 

1. Expected Long-term Profitability Of Oil Production Capacity Expansion 
2. Net Future Value 
3. Net Present Value 
4. Long-term Expectation of Oil Price 
5. Oil Rig Expansion Unit Cost 
6. Recovery Factor 
7. Decline Ratio 
8. Market Discount Rate 
9. Finance Discount Rate 
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)سال(زمان 
نتیجه ي شبیه سازي داده هاي تاریخی

k: (سال) باشد. می زمان ساخت سکوي نفتی  

  

  هاي پژوهشیافته - 5

  اعتبارسنجی مدل 

بازسازي رفتار سیسـتم بـا اسـتفاده از     ،بررسی قابل اعتماد بودن مدلهاي  یکی از راه

). در نمودار زیر، 2004، تاریخی است (تسوچیا و کوبایاشیهاي  آن با دادهه مدل و مقایس

در سـناریوي پایـه (بهتـرین     سـازي  همیزان نرخ تولید نفت شیل بـر اسـاس نتـایج شـبی    

، مقایسـه شـده   2016تا سـال   سازي هتاریخی موجود از آغاز شبیهاي  ) با دادهبینی پیش

  است:

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي تحقیق منبع: یافته

  تاریخیي ها و داده سازي هنتایج شبیه مقایس .1نمودار 

  

  و سناریوپردازي سازي هنتایج شبی

سناریو در نظـر گرفتـه    پنجدر بررسی وضعیت سیستم در شرایط گوناگون احتمالی، 

اداره اطالعـات انـرژي آمریکـا    هاي  بینی پیشسناریوي نخست با توجه به  سهشده است. 
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 6دار و مطـابق نمـو   2040فـت تـا سـال    )، براي قیمت ن2015(چشم انداز انرژي ساالنه 

مذکور براي سـه سـناریوي بدبینانـه،     دوره. بر این اساس متوسط قیمت نفت در باشد می

  دالر خواهد بود. 189و  103، 66ترتیب  و خوش بینانه به بینی پیشبهترین 

تولید نفـت بـه میـزان    ه دهد که حداقل هزین می سناریوي بعدي شرایطی را نشان دو

ابل اسـتخراج بـرآورد شـده در شـرایط بهتـرین      و میزان نفت قیابد  میدرصد کاهش  50

  یابد. می درصد افزایش 50قیمت به میزان  بینی پیش

  
 

  2015اطالعات انرژي آمریکا، ه ادارمنبع: 

   قیمت جهانی نفت با توجه به سناریوهاي مختلف  .2نمودار 

  

پژوهش نرخ تولید نفـت شـیل   الزم به ذکر است که متغیر اصلی مورد بررسی در این 

، اما براي بررسی دقیق علت تغییر میزان تولیـد در سـناریوهاي مختلـف،    باشد می مریکاآ

نفـت   دیـ تول ینفت، سودده دیتوله نیهزگذار بر مقدار تولید (تأثیرروند تغییر متغیرهاي 

 ينفـت، در بلندمـدت و تعـداد سـکوها     دیـ تول تیـ ظرف شیافزا ی، سوددهمدت کوتاهدر 

طـرف دیگـر بـراي سیاسـت گـذاري و بررسـی نتـایج        از . بررسی شـده اسـت  نیز ی) نفت
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سناریوهاي مختلف، متغیرهایی همچون تولیـد تجمعـی و میـزان بـاقی مانـده از منـابع       

 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.موجود نفت شیل 

  نفت دیتوله نیهز

نار یادگیري و رو به اتمام نهادن منابع را در که توان اثر پدید می ،3 با توجه به نمودار

یادگیري منجـر بـه کـاهش    ه که قبال نیز ذکر شد، پدید طور همانیکدیگر مشاهده کرد. 

اسـتخراج  هـاي   تولید و رو به اتمام نهادن منابع موجود موجب افزایش هزینـه هاي  هزینه

د؛ در نموبایست نمودار را در دو قسمت بررسی  می تر نفت خواهد شد. براي بررسی دقیق

شـود کـه    مـی  زوال منابع غالب است مشاهدهه گیري بر پدیدیاده بخش نخست که پدید

، بـه  2020سـال   دود، در حـ 2007دالر در سـال   55استخراج هر بشکه نفـت از  ه هزین

امـا از آن بـه    ،دالر (تحت سناریوهاي مختلف) تقلیل خواهد یافـت  36تا  27بین عددي 

یـادگیري  ه ثـر پدیـد  اثر رو به اتمـام نهـادن منـابع و چیرگـی آن بـر ا      تشدیدبعد شاهد 

استخراج نفت مخصوصا در سناریوي بیشترین قیمـت بـه شـدت    ه خواهیم بود، لذا هزین

  افزایش خواهد یافت.

 
  هاي تحقیق منبع: یافته

  تولید نفت تحت سناریوهاي چندگانه ه میزان هزین. 3 نمودار
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فت در سـه  تولید هر بشکه نه توان دریافت که هزین می فوقبا نگاهی دوباره به نمودار 

مستقیم دارد؛ بدین معنـا کـه هرچـه قیمـت نفـت        هسناریوي قیمتی با قیمت نفت رابط

ه تولید آن نیز زودتر افزایش خواهد یافت کـه علـت آن تشـدید پدیـد    ه بیشتر باشد هزین

تولیـد بـا سـناریوي    هـاي   سناریوي کاهش مینیم هزینـه ه . در مقایسباشد میزوال منابع 

تـا   2016ي هـا  ساله تولید در فاصله دهد اگرچه هزین می نشان ، نتایجبینی پیشبهترین 

افزایش نـرخ   دلیل بهیابد، اما از آن به بعد  می دالر کاهش 8متوسط حدود  طور به 2025

 بینـی  پـیش تولید نسبت به سناریوي بهتـرین  هاي  زمانی مذکور، هزینهه استخراج در باز

زایش منابع قابل استخراج نیز حـاکی از  سازي سناریوي اف پیادهه بیشتر خواهد شد. نتیج

  تولید به خصوص در زمان تشدید زوال منابع است.هاي  کاهش هزینه

 مدت کوتاهنفت در  دیتول یسودده

بـه   2016پس از سـال  را نفت  مدت کوتاهتوان نمودار سوددهی  می توجه به نتایج،با 

فـزایش سـوددهی   که شـاهد ا  2025دو بخش تقسیم نمود؛ بخش نخست تا قبل از سال 

هـاي   تولید نفت به علت افزایش همزمان قیمت نفت در بازارهاي جهانی و کاهش هزینـه 

شاهد کـاهش   ،2025و بعد از سال  در بخش دومباشیم.  مییادگیري ه تولید در اثر پدید

تولید در اثـر رو بـه   هاي  هزینه شدید به علت افزایش مدت کوتاهسوددهی تولید نفت در 

  .)4 (نمودار نابع موجود نفت شیل خواهیم بوداتمام نهادن م

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منبع: یافته هاي تحقیق

  تحت سناریوهاي چندگانه  مدت کوتاهمیزان سوددهی تولید نفت در  . 4نمودار 
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مسـتقیم دارد،    هبا قیمت نفت رابطـ  مدت کوتاهاز آنجایی که سوددهی تولید نفت در 

در سه سناریوي قیمتـی متناسـب بـا قیمـت      سازي، میزان آن نخست شبیهي ها سالدر 

تر باشد سوددهی آن نیز بیشتر است، امـا از سـال   باالنفت است؛ یعنی هرچه قیمت نفت 

 تولید نفـت در سـناریوي بیشـترین قیمـت بـه حـدي افـزایش       هاي  به بعد هزینه 2025

دهی آن تواند مانع از تنزل سود نمینیز  یابد که حتی قیمت باالي نفت در این سناریو می

  و کمترین قیمت شود.  بینی پیشبه کمتر از میزان سوددهی سناریوي بهترین 

تولیـد و  ه در سناریوي کاهش حـداقل هزینـ  نفت عدم تغییر قیمت  فرض با توجه به

، 2025تـا سـال    بینـی  پـیش تولید نسبت بـه سـناریوي بهتـرین    هاي  کمتر بودن هزینه

بـیش بینـی بیشـتر بـوده و از آن پـس      سوددهی این سناریو نسبت به سوددهی بهترین 

تولید در این دو سناریو، سـوددهی سـناریوي کـاهش    ه عکس شدن سطح هزینردلیل ب به

  کمتر خواهد شد. بینی پیشاز سناریوي بهترین  ،حداقل هزینه

د، سناریوي افزایش منابع قابل استخراج با شو میمشاهده  4 که در نمودار طور همان

فـرض برابـري قیمـت بـا سـناریوي      و  سـازي  هدر طول شـبی  ترکم تولیده هزین بهتوجه 

  د.خواهد نمو را تجربه مدت کوتاههمواره سوددهی بیشتري در ، بینی پیشبهترین 

  نفت در بلندمدت دیتول تیظرف شیافزا یسودده

ــراي محاســب میــزان ســوددهی در بلندمــدت، دو مفهــوم ارزش خــالص مجمــوع  ه ب

از یک واحد ظرفیت تولیدي در زمان حاضـر و میـزان   تولید ه عملیاتی و سرانهاي  هزینه

  درآمد حاصل از یک واحد ظرفیت تولیدي در آینده مدنظر قرار گرفته است. 

که قیمت نفت در تمامی سناریوها و حتی سناریوي کمتـرین قیمـت،    با توجه به این

ي لذا درآمد حاصل از یک واحد ظرفیت تولیـد  است، رو به افزایش 2016نسبت به سال 

و مقدار آن متناسب بـا قیمـت    خواهد بود در آینده نیز در تمامی سناریوها رو به افزایش

، نزولی 2020تولید تا سال هاي  . از طرف دیگر میزان هزینهباشند مینفت در آن سناریو 

، بنـابراین میـزان سـوددهی افـزایش ظرفیـت تولیـد در       خواهد بودصعودي  پسو از آن 

ه همسویی افـزایش درآمـد در آینـده و کـاهش هزینـ     ه واسط به 2020بلندمدت تا سال 

 تولیـد رو بـه کـاهش   هـاي   هزینـه ه یابد و از آن به بعد با افزایش فزایند می فعلی افزایش

  .)5(نمودار  دانه خواهد 
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  هاي تحقیق منبع: یافته

   سوددهی افزایش ظرفیت تولید نفت در بلندمدت، تحت سناریوهاي چندگانه .5نمودار 

 
هـاي   افت شدید سوددهی بلندمدت سناریوي بیشترین قیمـت، تشـدید هزینـه    علت

نهایت سوددهی این سـناریو را  در رویه از منابع موجود است که  تولید در اثر استخراج بی

  دهد.   می سوددهی سایر سناریوها تقلیل میزان به کمتر از ،به بعد 2025از سال 

از  2025تـا سـال    هـا  جایی کـه هزینـه  تولید از آنه در سناریوي کاهش حداقل هزین

کمتر است، سوددهی بیشتري در بلندمدت نسـبت بـه ایـن     بینی پیشسناریوي بهترین 

تولیـد  ه ، افزایش استخراجی که در پی کـاهش حـداقل هزینـ   از آنپس اما  ،سناریو دارد

ند رسا می بینی پیشتولید را به حدي باالتر از سناریوي بهترین هاي  صورت گرفته، هزینه

که منجر به کاهش سوددهی ایـن سـناریو در بلندمـدت، نسـبت بـه سـناریوي بهتـرین        

  گردد.   می بینی پیش

تولیـدي  هـاي   از آنجایی که در سناریوي افزایش منابع قابل استخراج، میـزان هزینـه  

شود که میـزان سـوددهی    می کمتر است، مشاهده بینی پیشهمواره از سناریوي بهترین 

دي نفت در این سناریو بـه علـت کمتـر بـودن ارزش خـالص فعلـی       افزایش ظرفیت تولی

  بیشتر است. بینی پیش، از سناریوي بهترین ها هزینه
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  ینفت يتعداد سکوها

مسـتقیم دارنـد؛   ه دو عامل بر تعداد سـکوهاي نفتـی اثرگـذار هسـتند و بـا آن رابطـ      

لیـد.  سوددهی افزایش ظرفیت تولیدي در بلندمدت و نسـبت منـابع موجـود بـه نـرخ تو     

 اگرچه با افزایش نرخ تولید نفت، نسبت منابع موجود به نرخ تولیـد رفتـه رفتـه کـاهش    

در بلندمدت به حدي باال است کـه در   میزان سوددهی افزایش ظرفیت تولیدد، اما یاب می

تمامی سناریوها به جز سناریوي افزایش ذخایر قابل استخراج، تعداد سـکوهاي نفتـی تـا    

افزایشـی دارد؛ تعـداد سـکوهاي نفتـی در سـناریوي افـزایش        روندي 2028حوالی سال 

ذخایر قابل استخراج، با توجه به افزایش نسبت منابع موجود به نرخ اسـتخراج، کماکـان   

  . )6(نمودار  دخواهد دا به روند افزایشی خود ادامه  ،2032تا سال 

  

 
  هاي تحقیق منبع: یافته

  اي چندگانه تعداد سکوهاي نفتی تحت سناریوه. 6نمودار 

  

تـا   1231اوج خـود بـه   ه ، در نقطـ 2016در سال  سکو 361تعداد سکوهاي نفتی از 

کـاهش   دلیـل  بـه اگرچه  پستحت سناریوهاي مختلف خواهد رسید و از آن سکو  2667

یابد، اما میزان سوددهی افـزایش   می نسبت منابع موجود به نرخ تولید افزایش ،نرخ تولید
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یابد که به کاهش تعداد سکوهاي نفتی منجـر خواهـد    می ظرفیت تولید به حدي کاهش

  شد.

 ،سـازي  هشود تقریبا در تمام طول مـدت شـبی   می مشاهده 6همان طور که در نمودار 

امـا بعـد از رسـیدن     ،مستقیم دارده تعداد سکوهاي نفتی با قیمت نفت در سناریوها رابط

یـد بلندمـدت در   اوج، بـه علـت کـاهش شـدید سـوددهی افـزایش ظرفیـت تول       ه به نقط

سناریوي بیشترین قیمت، تعداد سکوهاي نفتـی در ایـن سـناریو بـا کـاهش شـدیدتري       

تولید شاهد افزایش تعـداد سـکوهاي   هاي  همراه است. در سناریوي کاهش حداقل هزینه

ظرفیـت  ه به علـت افـزایش سـوددهی توسـع     بینی پیشنفتی نسبت به سناریوي بهترین 

با کاهش این سوددهی شاهد نزدیک شدن تعـداد سـکوها   اما  ،در بلندمدت هستیم تولید

 بینـی  پـیش به یکدیگر و حتی کمتر شدن تعداد سـکوها نسـبت بـه سـناریوي بهتـرین      

که سناریوي افـزایش منـابع قابـل اسـتخراج نسـبت منـابع        با توجه به این. خواهیم بود

اد سـکوي  شـاهد تعـد   سـازي  هشـبی ه در کل دور ،دهد می موجود به نرخ تولید را افزایش

  .بود یمخواه بینی پیشنفتی بیشتري نسبت به سناریوي بهترین 

  نفت دینرخ تول

ین متغیـر و در حقیقـت تعیـین آن تحـت     تـر  نرخ تولید نفـت شـیل آمریکـا، اصـلی    

سـه عامـل افـزایش تقاضـاي      تأثیر. تحت باشد میسناریوهاي مختلف هدف این پژوهش 

و افزایش تعداد سـکوهاي نفتـی، تولیـد     مدت کوتاهنفت، افزایش سوددهی تولید نفت در 

تـا   2028ي هـا  سـال ه د و در فاصـل باشـ  مـی  نفت شیل در تمامی سناریوها رو به افزایش

میلیـون بشـکه در روز و    88/30تـا   25/14رسد که برابر با  می اوج تولیده به نقط 2032

 نه میـزا ک باشد. الزم به ذکر است میدرصد کل تقاضاي نفت  63/30تا  14/14معادل با 

میلیـون   74/16 برابـر بـا   بینـی  پـیش تولید نفت شیل آمریکا بر اساس سناریوي بهترین 

  .)7 (نمودار خواهد بود 2028صد تقاضاي نفت در سال در 61/16بشکه در روز یعنی 

تـوان ناشـی از کـاهش     مـی  کاهش تولید نفت شیل آمریکا بعـد از نقطـه اوج را   دلیل

با توجه بـه رونـد   هش تعداد سکوهاي نفتی دانست و سودآوري تولید نفت و همچنین کا
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توان سهم بیشتري را براي تولیدکنندگان نفـت   می ،2035تقاضاي نفت تا سال افزایشی 

  د.نمواوج تولید نفت شیل آمریکا تصور ه بعد از نقطاز جمله ایران، متعارف 

بـا  همراه  افزایش نرخ تولید باشود در سه سناریوي قیمتی که مشاهده می طور همان

که علت آن افزایش تعداد سکوهاي نفتی متناسـب   روبرو خواهیم بودافزایش قیمت نفت 

پایـانی بـه علـت کـاهش     ي هـا  سالاما سناریوي بیشترین قیمت در  ،با قیمت نفت است

با تنزل شدید نـرخ تولیـد، بـه نرخـی کمتـر از       مدت کوتاهشدید سوددهی تولید نفت در 

هـاي تولیـد و سـناریوي    د. سناریوي کاهش حـداقل هزینـه  تمامی سناریوها خواهد رسی

تولیـد و در نتیجـه افـزایش    هـاي   افزایش منابع قابل استخراج نیز به علت کاهش هزینـه 

با توجـه بـه   اما  .گردند می منجر به افزایش نرخ تولید مدت کوتاهسودآوري تولید نفت در 

ل هزینه تولید گذرا اسـت،  در سناریوي کاهش حداق مدت کوتاهکه افزایش سوددهی این 

 بینـی  پـیش نسبت به سـناریوي بهتـرین    سازي هپایانی شبیي ها سالمیزان تولید آن در 

 د.خواهد بو کمتر

  

 
  هاي تحقیق منبع: یافته

 نرخ تولید نفت شیل آمریکا تحت سناریوهاي چندگانه  .7نمودار 
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 دودتولیـد در حـ   اوجه رسیدن بـه نقطـ   سازي هنتایج شبی قابل مالحظه براساس نکته

در تمـام سـناریوها بـه جـز      2035و کاهش شـدید میـزان تولیـد تـا سـال       2028سال 

گـذاري در  رسـد سـرمایه  مـی  نظـر  بـه لـذا   باشد. میسناریوي افزایش نفت قابل استخراج 

هایی که بتواند میزان نفت قابل استخراج يژراستاي افزایش ضریب حصول نفت و تکنولو

ه تواند منجر به بقاي نفت شـیل در بـازار در نیمـ   اهی است که میرا افزایش دهد، تنها ر

  دوم قرن گردد.

 تولید تجمعی نفت

در سـه سـناریوي کمتـرین قیمـت، بهتـرین       2035میزان تولیـد تجمعـی تـا سـال     

و در در روز میلیـارد بشـکه    152و  90، 77و بیشترین قیمت به ترتیب برابـر   بینی پیش

تولید و افزایش منابع قابل استخراج تقریبا برابر بـا  ه ینهر دو سناریوي کاهش حداقل هز

  .)8 (نمودار  میلیارد بشکه است 107

 یتجمعـ  دیـ تولهـاي   یمنحن بیکه ش افتیتوان در می ،8ار دبه نمو تر قیدق یبا نگاه

 عبـارت  بـه  اسـت؛  دیـ نـرخ تول  زانیـ از کـاهش م  یامر ناش نیکه ا روندي کاهشی داشته

  است. دیبرابر با نرخ تول یتجمع دیتول یمنحن بیش تر قیدق

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي تحقیق منبع: یافته

  نفت شیل، تحت سناریوهاي چندگانه تولید تجمعی. 8نمودار 
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تولیـد و افـزایش   ه کاهش حـداقل هزینـ  رچه میزان تولید تجمعی در دو سناریوي گا

د کـه شـیب   شـو  مـی  تقریبا برابر است، امـا مشـاهده   2035منابع قابل استخراج تا سال 

کاهش حداقل هزینه تولیـد کـاهش بسـیار بیشـتري      يمنحنی تولید تجمعی در سناریو

آتی در سناریوي افزایش منابع قابل استخراج ي ها سالتوان انتظار داشت در  می ؛ لذادارد

 شاهد نرخ تولید باالتري باشیم.

  منابع موجود نفت

شـود؛   مـی  ایر موجود کاستهاز میزان ذخ ،واضح است که به مقدار تولید تجمعی نفت

ه شود که میزان ذخایر موجود در سناریوهاي قیمتی، با قیمت نفت رابطـ  می لذا مشاهده

چـون نـرخ اسـتخراج و تولیـد      ،مستقیم دارد و هرچه قیمت نفت درآینده بیشـتر باشـد  

در سـه   .، میزان کاهش منابع موجـود نیـز شـدیدتر خواهـد بـود     یابد میتجمعی افزایش 

و  30،25و بیشترین قیمت، به ترتیب حدود  بینی پیشترین قیمت، بهترین سناریوي کم

تولید و افـزایش  هاي  درصد کل منابع موجود و در دو سناریوي کاهش حداقل هزینه 50

 2035درصد از کل منـابع نفـت شـیل آمریکـا تـا سـال        35منابع قابل استخراج، حدود 

  گردد. می استخراج

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اي تحقیقه منبع: یافته

  مقدار منابع موجود نفت شیل، تحت سناریوهاي چندگانه .9نمودار 
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گردد حتی در سناریوي بیشـترین قیمـت هـم،     می مشاهده 9 که در نمودارطور همان

پایـانی  ي هـا  سـال امـا  در   .حدود نیمی از منـابع موجـود هنـوز اسـتخراج نشـده اسـت      

ا هستیم کـه علـت آن کـاهش    شاهد کاهش شدید تولید نفت شیل در آمریک سازي هشبی

  و همچنین کاهش تعداد سکوهاي نفتی است. مدت کوتاهشدید سوددهی تولید نفت در

  

 ي و پیشنهادات گیر هنتیج - 5

در این پژوهش میزان تولید نفت شیل آمریکا بر اساس سناریوهاي مختلـف تـا سـال    

که با شـوك   استشده است. بررسی این موضع از آنجایی حائز اهمیت  بینی پیش 2035

با کاهش شدید مواجه شـده   2013ناشی از افزایش تولید نفت شیل، قیمت نفت از سال 

  روند تولید، صورت گرفته است. ادامهبررسی هدف  با بنابراین پژوهش حاضراست؛ 

 5نسـیم،   سیسـتم و نـرم افـزار و   هـاي   در تحقیق اخیر با استفاده از رویکـرد پویـایی  

استخراج، تعریف و میـزان تولیـد   تکنولوژي و منابع قابل  سناریوي مختلف از نظر قیمت،

میزان تولید  سازي هبررسی شد. بر اساس نتایج شبی 2035اساس این سناریوها تا سال بر

اوج در ه ي که میـزان نقطـ  طور به تنگاتنگ دارد،اي  هنفت شیل آمریکا با قیمت نفت رابط

میلیون  9/30و  7/16، 2/14بر با ترین و بیشترین قیمت براسناریوهاي کمترین، محتمل

ه .  در سناریوي کاهش هزینخواهد افتاد اتفاق 2028بشکه در روز بوده و در حدود سال 

ین قیمـت بیشـتر   تـر  سال از سناریوي محتمل 15تولید، اگرچه میزان تولید حدودا براي 

پایـانی   يهـا  سالرسد، اما در  می میلیون بشکه در روز 9/20اوج خود به ه است و در نقط

کـاهش   زیـرا کنـد،   می نرخ تولید کمتري را از سناریوي بهترین قیمت تجربه سازي هشبی

تولید گذرا است.  اگرچه تولید در سناریوهاي فوق افزایشی روزافـزون داشـته   هاي  هزینه

، روند شدید نزولی در پیش گرفته و 2035اوج و نزدیک شدن به سال ه اما با گذر از نقط

ي که تنها با افزایش منـابع  طور به ،خواهد رسید میلیون بشکه در روز 75/10تا  71/7به 

اوج تولیـد و بقـاي نفـت شـیل     ه توان شاهد به تعویق افتادن نقط می قابل استخراج نفت

اوج تولیـد در سـناریوي افـزایش منـابع قابـل      ه بـود. نقطـ   21دوم قـرن  ه آمریکا در نیم

  بشکه در روز است.  میلیون 5/21و مقدار آن  2032استخراج سال 
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شود که سهم تولید نفت شیل آمریکـا از حـدود    می با توجه به نتایج پژوهش مشاهده

اوج تولید سناریوهاي مختلـف بـه   ه ، در نقط2016درصد از تقاضاي جهان در سال   1/4

اوج و ه رسد و حتـی بعـد از نقطـ    می درصد کل تقاضاي نفت 63/30تا  4/14چیزي بین 

، در هیچ یک از سـناریوها از میـزان سـهم    2035تولید یعنی در سال در کمترین میزان 

این بـه معنـاي کـاهش سـهم      .، کمتر نخواهد بود2016تولید از تقاضاي جهان در سال 

تولیدکنندگان نفت متعارف از جمله ایران از سبد تقاضاي نفت خواهد بود؛ با ایـن حـال   

یابد و در صورتی که میزان منابع قابـل   می اوج تولید کاهشه این فشار بعد از گذر از نقط

سـهم سـابق   باشند توانند امیدوار  می استخراج افزایش نیابد، تولیدکنندگان نفت متعارف

  ند.باز پس بگیرخود از بازار جهانی نفت 

دهـد کـه سیاسـت کـاهش      مـی  ایـن تحقیـق نشـان    بینـی  پـیش حاصل از هاي  یافته

مدت سطح تولیـد نفـت شـیل را در سـطح     دتواند در بلن نمی تولید نفت شیلهاي  هزینه

شـدیدا   هـا  سرانجام با رو به اتمام نهادن منابع قابل استخراج، هزینه زیراباالیی نگه دارد، 

. از طرف دیگر نتایج حاصل از سناریوي افزایش منابع قابل استخراج خواهد یافت افزایش

فـت شـیل آمریکـا بـا     تواند از افول شدید نرخ تولیـد ن  می دهد که این سیاست می نشان

نفـت شـیل بـراي    ه ران حـوز گذ سیاستلذا  .، جلوگیري کند2035نزدیک شدن به سال 

ي بر روي گذار هبایست بجاي سرمای می در بازار و حفظ روند فعلی تولید خود باقی ماندن

ي گـذار  هتولید، اولویت خود را بر روي سـرمای هاي  مربوط به کاهش هزینههاي  تکنولوژي

 ند.   قرار دهولوژیکی مربوط به افزایش ضریب بازیافت نفت تکنه در حوز

سناریوي قیمتی برمی آیـد،   3ه که از نتایج پژوهش صورت گرفته و مقایس طور همان

براي تولیـد نفـت شـیل کـه      شرایطچنانچه قیمت نفت در بازارهاي جهانی افزایش یابد 

د و نـرخ تولیـد نفـت    بـو هـد  خوا آل ایدهتولید باالتري نسبت به نفت متعارف دارد ه هزین

، لـذا چنانچـه   یافـت  افـزایش خواهـد  اي  هفزاینـد  طـور  بـه  آینـده ه شیل آمریکـا در دهـ  

تولیدکنندگان نفت متعارف براي برون رفت از شرایط فعلی و افـزایش قیمـت نفـت، بـه     

توافقی براي کاهش تولید نفت دست یابند که تولیدکنندگان نفت شیل را محدود نکنـد،  

افـزایش تولیـد نفـت شـیل     ه اما زمین ،شود می افزایش مقطعی قیمت نفتاگرچه موجب 

در  .آمریکا را فراهم آورده و مجددا قیمت نفت در بازارهاي جهانی کـاهش خواهـد یافـت   

صورت تکرار این روند، تولیدکنندگان نفت نامتعـارف جایگـاه خـود را در بـازار از دسـت      
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ن و سـایر تولیدکننـدگان نفـت متعـارف     ران نفتـی ایـرا  اگـذ  سیاسـت  هخواهند داد. لذا ب

شود تا در توافقات نفتی احتمالی پیش رو که با هدف افـزایش قیمـت نفـت     می پیشنهاد

صورت خواهد گرفت، کاهش سطح تولید خـود را منـوط بـه کـاهش و یـا حـداقل عـدم        

  افزایش تولید تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا کنند.  

تحقیقات آتی با استفاده از موارد زیر نتایج حاصل  توانند در می مندان این حوزه عالقه

  از تالش فعلی را ارتقا دهند:

 آن با میزان تولید نفت شیل و ه قیمت نفت، از جمله رابطهاي  مدل کردن پویایی

 ،  تولید نفت شیل آمریکاه بهینه تعیین نقط

  نفت شـیل  ه کاهش قیمت جهانی نفت بر پیشرفت تکنولوژیکی حوز تأثیربررسی

 و وارد کردن آن در مدلو 

 استفاده از مدل پیشنهادي پژوهش. میزان تولید نفت در ایران با بینی پیش  
  

  منابع

منابع غیرمتعارف انرژي و جایگـاه خلـیج   )، 1393زیباکالم، صادق و عرب عامري، جواد (
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Abstract 
The  North American  oil  production  surge  led  by  US  shale  oil  has produced  a 

global supply shock and the effects of its continued growth will be felt by the global 
oil  market.  This  paper  attempts  to  assess  likely  future  trend  of  US  shale  oil 
production  by  using  a  system  dynamics  approach  to  analyze  technological, 
economic,  and  geological  factors  that  affect  it.  The  proposed  model  is  used  to 
analyze  US  shale  oil  peak  and  market  shares,  up  to  2035,  under  different  price, 
resource and technology scenarios. The results show that US shale oil peaks around 
2025,  with  the  peak  varying  in  the  range  of  8.51  to  30.71  MB/day,  which  would 
account  for  between  8  to  30  percent  of  total  oil  demand.  Our  simulation  results 
reveal  that US shale oil  can only become a major  source of  supply  for  the global 
market in  the  long run  if   oil  recovery  factor  from shale reservoirs  increases  from 
current levels. 
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