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 گذاري گازهاي همراه نفت  قیمت مدلطراحي نسیل پتا

 NGLگازها به واحدهاي این با تأكید بر فروش 

  پور جواد کی،  محمد علی خاکپور،  هنر صاحب حامد ،  اهلل مهدوی روح،  فرد علی طاهری
 29/12/1935:تاريخ ژذيرش   23/11/1935 :تاريخ ارسال

چکیده
ميليون متر مكعتب در روز گازهتاي    31دهد كه حدود  ه شده نشان ميبررسي آمارهاي گازهاي همراه نفت سوزاند

. ستوزانده شتده استت    1935در مناطق عملياتي نفتي كشور در سال ( فاز ژارس جنوبي 5/1معادل تقريباً )همراه نفت 
آوري ايتن   هتاي جمت    حجم باالي گازهاي همراه نفت سوزانده شده و مشكالت شركت ملي نفت در اجراي طرح

 NGLهتاي   هايي از قبيل مزايده فروش گازهاي مذكور و واگتذاري طترح   موجب گرديده است تا سياست گازها
ها مستلزم حضتور بخت     اجرا شدن اين سياست. هاي خصوصي باالخص واحدهاي ژتروشيمي انجام گيرد به بخ 

يكتي  . استت هاي خصوصي  خصوصي و ايجاد سازوكار و چارچوبي معين در روابط بين شركت ملي نفت و بخ 
گتذاري گازهتاي همتراه نفتت      از مواردي كه در ايجاد اين سازوكار نق  مهمي دارد، تعيين الذتويي بتراي قيمتت   

گتذاري گازهتا متذكور     گتذاري گتاز، الذتويي بتراي قيمتت      هاي قيمتت  لذا در مقاله حاضر ضمن تبيين مدل. است
اي گازهاي همراه نفت با فرض فتروش بته   گذاري بر يافته اصلي ژژوه  در نهايت الذوي قيمت. معرفي شده است

باشد كه اين الذو مبتني بتر اصتول اساستي همچتون نتوع استتفاده از        مي NGL-3200همچون  NGLواحدهاي 
عتالوه  . باشتد  محيطي، ارزش حرارتي گاز و محتتواي مايعتات متي    گاز همراه نفت، كيفيت گاز، موضوعات زيست

دهتد كته حتداقل     ، نتايج نشان ميNGL-3200ذاري خوراک واحد گ بر اين، در بكارگيري اين الذو براي قيمت
همچنتين، نتتايج   . باشتد  ستنت در هتر متتر مكعتب متي      2/3و  5و حداكثر قيمت براي خوراک اين واحد به ترتيتب  

بترداري، قيمتت محصتوالت حاصتل از فترآورش گتاز همتراه         دهد كه تغييرات نرخ بهره تحليل حساسيت نشان مي
 .توانند بر قيمت گاز همراه نفت مؤثر باشند اي مي نفت و هزينه سرمايه

JEL:D61, R48, Q35, Q48طبقهبندی

گذاریبازگشتی،واحدگذاریگازهمراهنفت،الگویقیمتمدلقیمت:کلیدیگاناژو
NGL-3200

 

 و کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی سبحان( ع)عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق   
Email: taherifard1361@yahoo.com 

 (نویسنده مسئول)دکتری اقتصاد نفت و گاز و کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی سبحان   

Email: r_mahdavi_ir@yahoo.com 

 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی سبحان  

Email: h.sahebhonar@gmail.com 

 یریت تکنولوژی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتدانشجوی کارشناسی ارشد مد  

Email: AKH1308@gmail.com  

 موسسه دیپلماسی انرژی ارشد کارشناس  

Email: keypour@citc.ir 
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مقدمه -۱

ستاله   23بررسي آمارهاي مرتبط با گازهاي همراه نفت توليدي در ايتران طتي دوره زمتاني    

 1.درصد اين گازها سوزانده شده استت  31حاكي از آن است كه طي اين دوره،  33-1901

ذكر اين نكته ضروري است كه اين حجم از گازهاي همراه نفتت ستوزانده شتده بتا وجتود      

2واحد  11برداري از  بهره
NGL  از ميتان  . باشتد  مي 1933-1932در كشور طي دوره زماني

( NGL-400و  NGL-200 ،NGL-300شتامل  )واحتد   9موجتود،   NGLواحدهاي 

واحتد   2كننتد،   درصد  فعاليت متي  91در حال حاضر به دليل فرسودگي با ظرفيت كمتر از 

(NGL-100  وNGL-500 )باشند واحد ديذر در حال فعاليت مي .اند و  تعطيل شده. 

در اين شرايط و با اين حجم از گازهتاي همتراه نفتت ستوزانده شتده و خستارات       

هتايي   طترح  1931-1939هتاي   ادي ناشي از آن، وزارت نفت طي سالمحيطي و اقتص زيست

 NGLدهد كه تنها واحتد   ها نشان مي اما بررسي اين طرح. را در دستور كار قرار داده است

با حجتم  )ميليون متر مكعب در روز و طرح تزريق گاز ميدان نرگسي  13/3سيري با ظرفيت 

هتا   بترداري رستيده استت و متابقي طترح      رهبته بهت  ( ميليون متتر مكعتب در روز   9/1كمتر از 

ژيشترفت ايتن    انتد كته عتدم    بترداري نرستيده   بخصوص كارخانجات گاز و گاز ماي  به بهتره 

شترايط جغرافيتايي، ژراكنتدگي ميتادين     )موانت  جغرافيتايي   ها داليل مختلفي از جملته   طرح

هتاي همتراه   گازهاي فني  ، ويژگي(توليدكننده گازهاي همراه نفت و دوري از بازار مصرف

مشكالت تأمين  و هاي استفاده از گازهاي همراه نفت اي باالي طرح هاي سرمايه هزينه، نفت

اولويت افزاي  توليد نفت و گتاز بتراي شتركت ملتي     )موان  ساختاري و نهادي مناب  مالي، 

عتدم شتفافيت   ، (شفافيت اطالعات مورد نيتاز در رابطته بتا گازهتاي همتراه نفتت       نفت، عدم

 9.دارد دولت و عدم وجود قوانين و مقررات كافي هاي سياست

آوري گازهتاي همتراه نفتت     هاي جمت   برداري از طرح موفقيت در بهره به هر حال، عدم 

هاي جديتدي از قبيتل مزايتده فتروش      ، سياست1939موجب گرديد تا وزارت نفت از سال 
 

 (76  - ۳  )، ترازنامه انرژی ( ۳  )ترازهیدروکربوری .  

  .Natural Gas Liquid Unit مختلفی همچون واحدی های  باشند که دارای بخش واحدهای فرآورش گاز می

 .باشد گازی می زدایی، سولفورزدائی، تفکیک گاز سبک از مایعات شیرین
 ( ۳  )موسسه مطالعات انرژی سبحان .  
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-NGLد بينتي شتده از جملته واحت     ژتي   NGLگازهاي همراه نفت و واگذاري واحدهاي 

 بودجته  قتانون  (2)تبصتره   (ق)بنتد  ( 1)جزد  هاي خصوصي را مبتني بر به بخ  3200

ها بايد به آن  اي كه در اجراي اين دسته از سياست نكته. در دستور كار قرار دهد 1939سال

هتتا نيازمنتتد ايجتتاد زيرستتاخت و   توجتته كتترد آن استتت كتته اجتتراي ژايتتدار ايتتن سياستتت   

توانتد مشتكالتي    باشد كه فقدان چنين زيرساختهايي مي ي ميسازوكارهاي اقتصادي و قانون

آوري گازهتاي همتراه نفتت توستط بخت  خصوصتي ايجتاد         هاي جم  را در اجراي ژروژه

توانتد   گذاري گازهاي همراه نفت يكي از اين سازوكارها است كه متي  الذوي قيمت. نمايد

هتاي مستاعدي    ت، زمينته با ايجاد شفافيت در ارتباط مالي ميان بخ  خصوصي و وزارت نف

بر اين اساس در ژژوه  حاضر طراحتي الذتويي   . را در جذب بخ  خصوصي داشته باشد

 . باشد گذاري گازهاي همراه نفت مدنظر مي براي قيمت

ابتدا مباني نظتري  . در اين راستا اين ژژوه  در چهار بخ  سازماندهي شده است

گذاري  هاي قابل استفاده براي قيمتگذاري گاز بيان شده است و سپ  اصول و الذو قيمت

بعد از بيان اين اصول، در بخت  ستوم الذتوي متورد نظتر      . گازهاي همراه نفت ارائه گرديد

گذاري گازهاي همراه نفت تشريح شده و در بخ  چهارم اين الذو براي واحد  براي قيمت

NGL-3200 ژژوه  بيتان   گيري بندي و نتيجه در نهايت جم . مورد استفاده قرار گرفته است

 .گرديده است

گذاریگازهمراهنفتمبانینظریقیمت -۲

رغم اينكته گتاز همتراه نفتت و گتاز توليتدي از ميتادين مستتقل داراي ماهيتت گتازي            علي

( يتا گتاز ستبك بعتد از فترآورش     )باشند و در بازار، اين دو نوع گاز با عنوان گتاز غنتي    مي

به اين نحو كه گاز همراه نفتت،  . باشند ز هم ميشود، اما در مرحله توليد متفاوت ا معامله مي

تتوان گفتت كته محصتول      گردد و به نوعي مي محصول جانبي و يا همراه نفت محسوب مي

فرعي در توليد نفت است، در حتالي كته گتاز توليتدي از ميتادين مستتقل، محصتول اصتلي         

گتذاري   تمبتاني نظتري خاصتي در متورد قيمت      ،حال با توجته بته اينكته   . فرآيند توليد است

گتذاري گازهتاي    گازهاي همراه نفت وجود ندارد و در كشورهاي ديذر دنيتا بتراي قيمتت   
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از اينترو در ايتن بخت  ابتتدا      1كننتد  گذاري گتاز استتفاده متي    همراه نفت از الذوهاي قيمت

گذاري گاز بيان شده و سپ  الذوهاي قابل كاربرد براي گاز همتراه   كلياتي در مورد قيمت

 .تشريح گرديده است NGLه در واحدهاي نفت مورد استفاد

گذاریگازدردنیاالگوهایقیمت -۲-۱

گذاري گازطبيعي اين است كته بترخالف بستياري     يكي از نكات قابل توجه در مورد قيمت

اي  اي منطقته  هتاي ژايته   از كاالها كه داراي بازار جهاني استت، ايتن محصتول داراي قيمتت    

خام بته ستادگي ميستر نيستت و عمتدتاً بازارهتاي        چرا كه انتقال گازطبيعي مانند نفت. است

را به صتورت  گذاري گاز  هاي قيمت مكانيسم 2جهاني گاز اتحاديه. اي دارد محدود و منطقه

 9:است  بندي نموده زير تقسيم

 در ايتن الذتو قيمتت    : 3گذاري در بازار نقدي مبتني بر رقابت گاز با گاز قیمت

شود و تجارت گاز بتراي   تقاضاي گاز تعيين ميگاز بر اساس اثرات متقابل بين عرضه و 

تجتارت  . گيترد  يمت انجام ( هاي ديذر روزانه، ماهانه، ساالنه يا دوره)زماني مختلف   دوره

هتاي مجتازي گتاز     و يا هتاب ( .هنري هاب) 5هاي فيزيكي گاز گاز در اين الذو در هاب

(NBP0 در انذلستان )شود انجام مي. 

 

1. PFC Energy (2007), Carbon Limit (2015). 

2. International Gas Union (IGU) 

3. IGU (2016) 

4. Gas-to-Gas Competition (GOG) 

های  ، توسعه هاباستگذاری گاز طبیعی  باشد که مبنای قیمت ع چند خط لوله انتقال گاز میهاب گازی تجم.  

 . گاز طبیعی در آمریکا و سپس در انگلستان با تغییر ساختار بازار گاز طبیعی همراه بود

0 .Henry Hub : گاز طبیعی مبتنی بر خط لوله در شهر ( هاب)مرکز تجارتErath د که باش ایالت لوئیزانا می

در این هاب گازی قیمت گاز طبیعی قراردادهای . قرار دارد( Sabine)تحت مالکیت شرکت خط لوله سابین 

 .گردد تعیین می ICEمعامله شده در  OTC  و قراردادهای سواپ NYMEXهای معامله شده در  آتی

7 .National Balancing Point  یاNBP در این . باشد می مکان مجازی برای خرید و فروش گاز انگلستان

. گردد مشخص می آن گذاری شده و نقطه تحویل قیمت ICEهای  هاب مجازی گاز طبیعی برای قراردادهای آتی

 . شود گذاری می گاز برحسب ارزش حرارتی قیمت NBPدر الزم به ذکر است که 
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 در ايتن الذتوي   : 1هااي نفتاي   یاا فارآورده  /گذاري مبتناي بار نفات و     قیمت

البتته در  . هتاي نفتتي استت    گذاري، قيمت گاز مبتني بر قيمت نفتت و يتا فترآورده    قيمت

 .گيرد سنگ نيز مورد استفاده قرار مي برخي موارد قيمت زغال
 قيمت توستط  : 2(خریدار و فروشنده)گذاري مبتني بر انحصار دو جانبه  قیمت

به ميان يك فروشنده بزرگ و يتك خريتدار بتزرگ تعيتين     مذاكرات و توافقات دوجان

توافقات در . شود ثابت قرار داده مي( معموالً يك سال)گردد و براي مدت مشخصي  مي

اين . گيرد هاي بزرگ دولتي صورت مي ها و يا شركت اين زمينه معموالً در سطح دولت

ختارج از   گذاري عمتدتًا توستط روستيه بتراي فتروش گتاز بته كشتورهاي         روش قيمت

 .گيرد اتحاديه اروژا مورد استفاده قرار مي
 در اين روش قيمت گاز بر اساس قيمت محصتوالت بته   : 9گذاري بازگشتي قیمت

گتذاري بازگشتتي ايتن     اصتل اساستي روش قيمتت   . گردد دست آمده از آن محاسبه مي

هتاي انترژي همچتون     هتاي انترژي بايتد بتا حامتل      است كته چتون گتاز در بتازار حامتل     

ژتذيري گتاز،    هاي نفتي و يا برق رقابت داشته باشد، ژ  براي اطمينان از رقابت دهفرآور

از اينترو، در ايتن   . كننتده نهتايي باشتد    قيمت برابري گاز بايد مبتني بر ژرداختي مصترف 

هاي مربوط به حمتل و نقتل و    كننده نهايي همه هزينه رويكرد از قيمت ژرداختي مصرف

 3.شود تا قيمت سرچاه بدست آيد ايد كاسته ميهاي استفاده از گاز ب زيرساخت
 هااي   پوشش دهنده هزیناه )گذاري مبتني بر قوانین و مقررات دولت  قیمت

اي تعيتين   در اين روش قيمتت توستط قانونذتذار يتا دولتت بته گونته       : 5(رساني خدمت

گتذاري و نترخ بتازده     هتاي سترمايه   رستاني شتامل هزينته    هاي ختدمات  شود كه هزينه مي

 .  داده شودمنطقي ژوش

 

1. Oil Price Escalation (OPE) 

2. Bilateral monopoly (BIM) 

3. Netback (NET) 

4. Subhes C. Bhattacharyya (2011) 

5. Regulation: Cost of Service (RCS) 
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  بر اساس مسائل اجتماعي و )قیمت گذاري مبتني بر قوانین و مقررات دولت

گذار يا دولت معموال بدون تبعيت از قاعتده مشخصتي بتا     در اين روش قانون: 1(سیاسي

هتاي روزافتزون و    در نظر گرفتن مسائل اجتماعي و سياستي و بته منظتور ژوشت  هزينته     

 .كند قيمت را تعيين ميژذير جامعه  حمايت از اقشار آسيب
 هااي   تار از هزیناه   پاایین )گذاري مبتني بر قوانین و مقاررات دولات    قیمت

تتر از هزينته متوستط توليتد و      در اين روش قيمت توسط دولت ژايين: 2(رساني خدمت

 .گردد انتقال گاز و به عنوان نوعي يارانه از سوي دولت تعيين مي
 گتاز توليتدي بته صتورت رايذتان در       در بعضي از منتاطق : 9رایگان و بدون قیمت

اختيتتار متتردم و صتتنايعي همچتتون واحتتدهاي ژتروشتتيمي، كارخانجتتات شتتيميايي و يتتا   

يتا مايعتات   /گازهتاي همتراه نفتت و    اين نتوع گازهتا معمتوال   . گيرد ها قرار مي ژااليشذاه

 3 .شوند گازي هستند كه به عنوان محصول جانبي در كنار نفت توليد مي

ر ارائه شده توستط اتحاديته جهتاني گتاز، ستهم استتفاده از انتواع        بر اساس آخرين آما

در نمودار زيتر نشتان داده    2115گذاري در قراردادهاي موجود در سال  هاي قيمت مكانيسم

گتذاري مبتنتي بتر بتازار نقتدي بخت  قابتل         توان گفتت قيمتت   بر اين اساس مي. شده است

بعتد از آن روش مبتنتي    5.گيترد  متي  بر جهاني گاز را در   از بازارهاي( درصد 9/33)توجهي 

گذاري بازارهاي جهتاني   درصد از قيمت 21/.هاي نفتي است كه حدود  بر نفت و فرآورده

 .شود گاز را شامل مي

 

1. Regulation: Social and Political (RSP) 

2. Regulation: Below Cost (RBC) 

3. No price (NP) 

4. IGU (2016) 

این است  هانیگذاری نقدی در تجارت گاز ج که دلیل اصلی سهم قابل توجه قیمت ذکر این نکته ضروری است . 

 .تقریبا تمام تجارت گاز طبیعی در آمریکای شمالی براساس این مکانیسم است که
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 2115گذاری گاز در مناطق مختلف جهان در سال  ساختار قیمت -1 نمودار

 IGU (2016):منبع

گازهمراهنفتگذاریهایقیمتروش -۲-۲

تواند به عنوان سوخت و يا ختوراک در واحتدهاي    گاز همراه نفت نيز همانند گازسبك مي

از . متورد استتفاده قترار گيترد    ( بعتد از فترآوري اوليته   )توليد برق و يا واحدهاي ژتروشيمي 

گتذاري گتاز ستبك     تواند از الذتوي قيمتت   گذاري براي اين گازها مي اينرو، الذوي قيمت

به عنوان خوراک استتفاده   NGLاز آنجايي كه گاز همراه نفت در واحدهاي . ايدتبعيت نم

گتذاري بازگشتتي از    و قيمت 1شده گذاري براساس هزينه تمام شود، ژ  الذوهاي قيمت مي

گذاري گازهاي همراه نفتت بكتار    تواند به صورت بالقوه براي قيمت مي 2محصوالت نهايي

 .گذاري تشريح شده است تلذا در ادامه اين دو مدل قيم. رود

 

  .Cost Plus :المللی گاز  بندی صورت گرفته توسط اتحادیه بین براساس دسته(IGU )توان  این روش را می

( Regulation: Cost of Service)گذاری تنظیمی توسط دولت بر اساس هزینه خدمات  معادل روش قیمت

 .دانست
2. Netback From Final Products 
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۱شدهگذاریبراساسهزینهتمامقیمت -۲-۲-۱

هاي صورت گرفته جهت استخراج گاز شتامل   در اين روش، قيمت گاز براساس تمام هزينه

هاي متالي و جبتران ريستك بته عتالوه       هاي عملياتي، هزينه گذاري، هزينه هاي سرمايه هزينه

و تقاضا تعيتين    ازار كه بر اساس عرضهشود كه ارزش گاز در ب يك سود اضافي محاسبه مي

با توجه به هزينه نسبتاً ژايين توليد گاز، قيمتت گتاز عرضته    . دهد شود را مد نظر قرار نمي مي

هتاي جتايذزين همچتون گازوئيتل و نفتت كتوره        شده در اين روش نسبت به ساير سوخت

 2.تر است بسيار ژايين

ارهتاي بتا مقيتاس كوچتك و بته لحتاظ       روش مبتني بتر هزينته تمتام شتده معمتوال بتراي باز      

جغرافيايي واق  شده در نقاط دوردست نسبت به مراكتز مصترف و يتا بازارهتاي نوژتا متورد       

ذكر اين نكته ضروري استت كته ايتن روش در مراحتل اوليته توستعه       . گيرد استفاده قرار مي

هتاي كامتل   با گسترش و تكامتل بتازار بته ستوي بازار    . گيرد بازار گاز مورد استفاده قرار مي

گتذاري   هاي جايذزين و حتي قيمت گذاري مبتني بر هزينه سوخت هاي قيمت رقابتي، روش

همچنين ايتن روش عمومتاً    9.تواند مورد استفاده قرار گيرد كامال مبتني بر عرضه و تقاضا مي

در بازارهاي داخلي كشورهايي كه داراي مناب  گازي كافي هستند توستط نهادهتاي دولتتي    

اما به مرور در منتاطقي  . گيرد كنندگان نهايي مورد استفاده قرار مي از مصرفجهت حمايت 

شتوند ايتن روش باعتث زيتان      رويته مصترف مواجته متي     كه با كمبود عرضه و افتزاي  بتي  

 3.گردد كنندگان گاز طبيعي مي عرضه

 

نامید، به این معنا که سود و ( Net Forward)توان این روش را  می( Netback)در مقایسه با روش بازگشتی  . 

 .گردد دستی منتقل می رانت موجود از بخش باالدستی به بخش پایین

 .   . ، ص( ۳  )موسسه مطالعات انرژی سبحان .  
3. Gas connect, 2010,  
http://www.oandoplc.com/documents/Gas%20Connect/Gas%20Connect%20Mar%202010.pd

f 

4. M. Chen, (2014), p. 15 
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(ازمحصوالتنهایی)گذاریبازگشتیقیمت -۲-۲-۲

دستتت آمتتده از آن محاستتبه  در ايتتن روش قيمتتت گتتاز بتتر استتاس قيمتتت محصتتوالت بتته  

اي كه درآمد حاصل از فروش محصوالت ناشي از گاز توستط خريتدار    به گونه 1.گردد مي

اي و عملياتي  هاي سرمايه مبناي محاسبه قرار گرفته و به صورت معكوس با كم كردن هزينه

يتد  تول)توليد، هزينه انتقال گاز و همچنين در نظتر گترفتن ستود متورد انتظتار خريتدار گتاز        

از درآمد محصتوالت متورد نظتر، قيمتت گتاز محاستبه       ( كننده محصوالت با خوراک گاز

 :گردد مي

 (                                         )Netback  Price
Volume  of  Gas

R C ROI 
 

شتامل   Cشامل درآمد حاصل از فروش تمامي محصوالت ناشي از فترآورش گتاز و    Rكه 

و عملياتي همچون استتخراج گتاز،   ( لك شده در هر سالمسته)اي  هاي سرمايه تمامي هزينه

مربتوط بته   ... سازي، انتقال، تفكيك مايعات گازي، بازاريابي، تأمين مالي و  ژاالي ، شيرين

نيز ميزان سود مورد انتظار براي خريدار بوده و مخرج كسر ميزان گاز  ROI. باشد ژروژه مي

 .دهد مي  زم است را نشانخريداري شده كه براي توليد محصوالت مذكور ال

دار  گفت در ايتن روش، خريتدار گتاز، فروشتنده گتاز را در محصتول ختود ستهام         توان مي

هاي توليد و سود مورد انتظار خود از فروش محصتول، متابقي را    كردن هزينه نموده و با كم

شتود كته    اي تعيتين متي   در واق  قيمت گاز در اين روش بته گونته  . نمايد به وي ژرداخت مي

بته نقطته ستر بته ستر      ( خريتدار گتاز  )گذار  سرمايه( ROR)ژروژه در نرخ بازده مورد انتظار

 .برسد

محاسبه شده وابستذي زيادي به فروض لحتاظ شتده، نترخ تنزيتل در      Netbackالبته مقدار 

 . برداري دارد نظر گرفته شده و طول مدت فرض شده براي دوران ساخت و بهره

 : عبارتند از Netbackه ميزان سه رويكرد متداول براي محاسب

 

های دیگری همچون  های جایگزین نیز به نام گذاری مبتنی بر سوخت الزم به ذکر است روش قیمت.  

 Netback from)های جایگزین  بازگشتی از سوخت گذاری گذاری بر اساس ارزش بازار یا قیمت قیمت

Alternative Fuels )شود شود که با این روش متفاوت است و در ادامه توضیح داده می شناخته می. 
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در اين روش، ارزش زماني ژول در  :(ROI)گذاري  رويكرد سال ژايه و بازده سرمايه -

اي،  هاي سرمايه براي محاسبه قيمت گاز، كافي است كه هزينه. شود نظر گرفته نمي

عملياتي و سود، از قيمت فروش محصول كسر شده و سپ  ارزش بازگشتي محصول 

 .گردد تا قيمت بازگشتي گاز بدست آيد مورد استفاده تقسيم مي بر ميزان گاز

در اين روش، ارزش زماني ژول  :(ROR/IRR)رويكرد سال ژايه و نرخ بازده داخلي  -

در نظر گرفته شده و جريان وجوه نسبت به سال ژايه و با لحاظ نمودن نرخ سود مورد 

ار گاز مورد استفاده، قيمت گاز با تقسيم ارزش تنزيلي بر مقد. گردد انتظار، تنزيل مي

 .آيد بدست مي

در روش هزينه نهايي بلندمدت، با محاسبه هزينه هر  :رويكرد هزينه نهايي بلند مدت -

اي و عملياتي بر ارزش  واحد توليد، به صورت حاصل تقسيم ارزش فعلي هزينه سرمايه

يي توليد آن به عنوان التفاوت قيمت هر تن محصول در بازار و هزينه نها فعلي توليد، مابه

Netback گردد محاسبه مي. 

اي  يكي از معايب اين روش همانطور كه در باال اشاره شد وابستذي قابتل مالحظته  

همچنتين قيمتت محاستبه شتده در ايتن       .آن به فروض اتخاذ شده در محاسبه ميزان آن است

ن در يتك منطقته   روش براي هر يك از خريداران متفاوت بوده و با افزاي  تعداد خريتدارا 

هلنتد در  . امكان مديريت و تنظيم بازار و جلتوگيري از آربيتتراژ كمتي دشتوار خواهتد شتد      

در قراردادهتاي بلندمتدت صتادرات گتاز ختود       1اقدام به درج بند مقصد 1331اواسط دهه 

نمود تا بر اساس آن فروش مجدد گاز از ستوي خريتدار بته ستايرين ممنتوع شتده و امكتان        

لتيكن  . اصد مختلتف و ژتايين آمتدن قيمتت در بتازار خريتدار از ميتان بترود        آربيتراژ بين مق

اتحاديه اروژا بعد از مدتي با اين بند مخالفت نموده و آن را بر خالف قتانون تجتارت اروژتا    

در حتال  . دانست كه مطابق اين قانون انتقال كاالها بين كشورهاي اتحاديه اروژتا آزاد استت  

چون ترينيداد، نروژ و گينه مورد استتفاده قترار گرفتته و    حاضر اين روش در كشورهايي هم

 .گردد مي ميليارد متر مكعب در سال را شامل  13حجمي بال  بر 

 

1. Destination Clause 
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مروریبرمطالعاتتجربی -3

گذاري گازهاي همراه نفتت از جملته موضتوعاتي استت كته در       تدوين الذويي براي قيمت

 .مطالعات داخلي و خارجي كمتر به آن ژرداخته شده است

از جملتته مطالعتتاتي استتت كتته بتتراي   1(2110)انتترژي  PFCژتتژوه  انجتتام گرفتتته توستتط  

در ايتن تحقيتق چهتار    . اي را متدنظر قترار داده استت    گذاري گاز همتراه نفتت قاعتده    قيمت

گتذاري   الذتوي قيمتت  . 2تكنولوژي براي استفاده از گازهاي همراه نفت ارزيابي شده استت 

در ايتن  . گتذاري بازگشتتي بتوده استت     ز متدل قيمتت  گازهاي همراه نفت در اين مطالعته، ا 

حتداكثر قيمتتي   »ژژوه ، قيمت بازگشتي براي گاز همراه نفت اينذونه تعريف شده است، 

درصتد و   11كننده از گازهاي همراه نفت در نترخ بتازدهي داخلتي     كه مالك واحد استفاده

در برختي  . «اخت نمايدتواند ژرد هاي ساخت و انتقال گاز همراه نفت، مي ژ  از كسر هزينه

قيمت گازهاي همتراه نفتت معتادل    ، 9(.211)ديذر از مطالعات از قبيل مطالعه كربن ليميت 

ژودينته   همچنتين در مطالعته فريدستچ و   . با قيمت گاز طبيعي داخلي و وارداتتي بتوده استت   

 25/2در مورد استفاده از گازهاي همراه نفت غنا قيمت براي اين گازها بته ترتيتب    1(2115)

 .يو فرض شده است.تي.دالر در هر ميليون بي

المللتي   در بين مطالعات داخلي يكي از مهمترين تحقيقات مربوط بته موسسته مطالعتات بتين    

است كه در آن ارزيابي اقتصادي استفاده از گازهاي همراه نفت در واحتدها   (1903)انرژي 

NGL اس ارزش حرارتتي آن  در اين گزارش، قيمت گاز همراه نفت براست . انجام شده است

لذا قيمت گاز همراه نفت با توجه به غنتي بتودن آن   . خام تعيين شده است برابر با قيمت نفت

در زمينه توليد بترق از  ( 1933)هاي جعفريان و همكاران  همچنين در ژژوه . بسيار باالست

اه در مورد تخصيص بهينه گازهتاي همتر   (1933)گازهاي همراه نفت و فريدزاد و همكاران 

در تحقيتق اول قيمتت بتراي    . نفت، قيمت اين گازها بته صتورت برونتزا فترض شتده استت      

 

1. PFC Energy (2007) 

، استفاده گاز NGLفرآورش گازهای همراه نفت در واحدهای : روش مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از  .  

 .GTLهمراه نفت برای تولید برق، تزریق گاز به مخازن نفتی و استفاده از گازهای همراه نفت در واحدهای 
3. Carbon Limit (2016) 

4. Jorik Fritsch and Rahmatallah Poudineh (2015) 
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سنت براي هر متر مكعتب و در ژتژوه  دوم قيمتت ايتن گازهتا       05/1گازهاي همراه نفت 

 .سنت در هر متر مكعب در نظر گرفته شده است 5/9و  1/1هاي مختلف  براساس سناريو

ستازي   جي و داخلتي، تحقيقتات انتدكي بته متدل     براساس ژيشينه فوق، در مطالعات ختار  

عتالوه بتر ايتن، اوالً در مطالعتات داخلتي و      . انتد  گذاري گازهاي همراه نفت ژرداختته  قيمت

هاي مختلف استتفاده از گازهتاي همتراه نفتت يكستان در       خارجي الذوي قيمتي براي روش

متراه نفتت همچتون    ثانياً موارد خاص مرتبط با استتفاده از گازهتاي ه  . نظر گرفته شده است

كننتده   كيفيت محصتول، ژراكنتدگي و حجتم توليتد كته تعيتين      )هاي فني گاز همراه ويژگي

كه يكي از ژارامترهاي مهم تعيين نتوع مصترف   ( آوري گازهاي همراه است هاي جم  هزينه

آوري گازهاي همراه نفت متورد توجته    ها ناشي از جم  اين محصول است و كاه  آالينده

بر اين اساس، اين مطالعته در نظتر دارد تتا بتا رفت  ايتن شتكاف موجتود،         . قرار نذرفته است

 .ژيشنهاد دهد NGLگذاري را براي استفاده از گازهاي همراه نفت در واحد  الذوي قيمت

گذاریگازهایهمراهنفتاصولقابلاستفادهبرایقیمت -4

خام و مشتكالت   تبه طور كلي به دليل احتساب گاز همراه نفت به عنوان محصول جانبي نف

قيمتت آن   معمتوالً ... سازي، تصفيه، تفكيك مايعات گازي و  آوري، شيرين  مربوط به جم 

در  1.باشتد  تر است و حتي در برخي از نقتاط رايذتان متي    نسبت به گاز سبك تجاري، ژايين

گذاري گازهاي همراه نفت بايد مدنظر قرار داد، بيان گرديتده   كه در قيمت اصولي راادامه 

 .تاس

گذاري گاز همراه نفت بايتد لحتاظ    در هنذام تعيين فرمول قيمتيكي از معيارهايي كه  (1

اي موجتود و تمتايز ميتان انتواع      ژتذيري متقاضتيان در شترايط منطقته     شود، حفظ رقابت

به عنوان مثتال  . متقاضيان براساس نوع صنعت و شرايط جغرافيايي و اقتصادي آنها است
 

ا از جمله روسیه، عربستان، گذاری گاز همراه نفت در سایر کشوره در مورد قیمت ذکر این نکته ضروری است . 

 و چرا که در بسیاری از مناطق همچون آمریکا، عربستان. نیجریه ادبیات بسیار محدودی وجود دارد و آمریکا

یک شرکت واحد است و مبادله گاز همراه موضوعیت چندانی  کننده گاز همراه عموماً کننده و مصرف نیجریه تولید

های مجزایی  ه که توسط تولیدکنندگان نفت به واحدهای پاالیش گاز که شرکتاما در روسیه قیمت گاز همرا. ندارد

شده  وزارت توسعه اقتصادی و تجارت این کشور تعیین میتوسط  667 تا سال ( Siburعمدتا شرکت )هستند 

کنندگان به صورت   از آن با آزادسازی صورت گرفته قیمت براساس مذاکره بین متقاضیان و عرضهپس است و 

 .گردد ای تعیین می ایدهمز
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ت گاز همراه نفت فروخته شده به نيروگاه با قيمت گتاز  گذاري و ميزان قيم نحوه قيمت

چتون نيروگتاه از   . بايتد متفتاوت باشتد    NGLهمراه نفت فروختته شتده بته واحتدهاي     

از اين گازهتا بته عنتوان ختوراک      NGLگازهاي همراه نفت به عنوان سوخت و واحد 

بهتاي  مستتقر در منتاطق مركتزي و دور از آ    NGLهمچنين واحدهاي . كنند استفاده مي

. آزاد بايد از تخفيف مناسب نسبت به واحتدهاي مجتاور آبهتاي آزاد برختوردار باشتند     

چرا كه دسترسي به مبادي صادراتي به ويژه آبهتاي آزاد در قيمتت تمتام شتده مايعتات      

در غير اين صتورت ايتن ارزش    .گازي تفكيكي، براي متقاضي بسيار حائز اهميت است

مشكالتي همچون قهر سرمايه از منتاب    احل، بروزژنهان در خوراک تحويلي در كنار س

گازي موجود در مناطق مركتزي و دور از ستاحل، ايجتاد رانتت تخصتيص ختوراک و       

 .كاه  تقاضاي گاز مناطق مركزي را در ژي خواهد داشت

ها كه قصتد استتفاده    يا ژتروشيمي NGLدر مورد فروش گاز همراه نفت به واحدهاي  (2

توان با مبنا قراردادن مشخصتات استتاندارد يتك     د نيز مياز آن به عنوان خوراک دارن

گذاري قرار داده و بته هتر ميتزان     نوع گاز مرج ، كيفيت گاز تحويلي را مالک قيمت

هتا بيشتتر    گاز كمتر و در مقابل ميزان ستولفور و ستاير ناخالصتي    +C2كيفيت و ميزان 

آمتده از گازهتاي   باشد، قيمت گاز كاه  يابد و يا اينكه براساس محصوالت بدست 

اي لحتاظ   بنتابراين الزم استت ايتن موضتوع بته گونته      . گذاري گردد همراه نفت قيمت

گردد تتا درصتورت كتاه  كيفيتت ختوراک، هزينته ختوراک و يتا تغييتر تركيتب           

هتاي   اي منطقتي ميتان هزينته    محصوالت تخفيفي متناسب در نظر گرفته شتود و رابطته  

 .از آنها برقرار گردد تفكيك و شيرين سازي و ارزش افزوده حاصل

گذاري گاز همراه نفت در مقايسه با گاز طبيعتي بايتد    ديذري كه در مورد قيمت اصل (9

ايتن مستئله   . مورد توجه قرار گيرد، نوسان شديد حجم و كيفيت گاز همراه نفت است

هاي استفاده از گاز همراه نفتت   اقتصاد ژروژه توجيه به شدت به لحاظ فني و اقتصادي،

بته   زيتر  سته رويكترد   براساس تواند گاز همراه نفت ميلذا . دهد ثير قرار ميرا تحت تأ

 :فروش برسد
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فروش گاز همراه نفت با قيمت بسيار ژايين و در عوض با تعهد حداقلي نستبت  ( الف

 .توسط فروشنده به حجم و كيفيت تحويلي گاز

جتم و  ح متورد  با قيمت رقابتي و بتا تعهتدات معمتول در    گاز همراه نفتفروش ( ب

 .كيفيت گاز تحويلي

تعديل قيمت گاز همراه نفت متناسب بتا تغييترات حجتم و كيفيتت و بتا در نظتر       ( ج

النف  يا ضرر متقاضي بابت ظرفيت خالي به وجتود آمتده ناشتي از     گرفتن ميزان عدم

 (يا كاه  كيفيت) كمبود عرضه خوراک

ازهاي همتراه  گذاري گ كه در قيمت است محيطي اصل ديذري مسائل زيستتوجه به  (3

آوري گازهتاي همتراه نفتت موجتب      از آنجايي كه جمت  . نمودبه آن توجه  بايدنفت 

گتذاري گازهتاي همتراه نفتت      ها خواهد شد، ژ  الذوي قيمتت  طح آاليندهسكاه  

 .به نحوي باشد كه اين موضوع را در نظر گرفته باشد بايد

همتراه نفتت مطترح    گذاري گازهتاي   با توجه به اصول اصلي كه در رابطه با قيمت

 .، در ادامه الذوي مورد نظر معرفي گرديده استشد

NGLگذاریگازهایهمراهنفتدرواحدهایالگویقیمت -۵

گتذاري گتاز همتراه نفتت بيتان گرديتد، يكتي از اصتول          طوري كه در اصتول قيمتت   همان

ازهتاي  گذاري مبتني بر روش استفاده از گ گذاري اين گازها، استفاده از الذوي قيمت قيمت

در  NGLبر اين اساس در مقاله حاضر با توجته بته ستهم واحتدهاي     . همراه نفت بوده است

بينتي   ژتي   NGLآوري گازهاي همراه نفت و احتمال واگذاري برختي از واحتدهاي    جم 

 NGLگذاري گاز همراه نفت مبتني بر واحتدهاي   شده به بخ  خصوصي، الذوهاي قيمت

لتذا ابتتدا ضتمن    . باشتد  مي NGL-3200 اک واحدگذاري خور و به صورت موردي قيمت

بته صتورت مختصتر تشتريح      NGL-3200، مشخصتات  NGLهاي فني واحد  بيان ويژگي

گذاري گازهاي همراه نفتت متورد استتفاده در ايتن واحتدها ارائته        شده و سپ  مدل قيمت

 .گرديده است
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NGLهایفنیواحدهایویژگی -۵-۱

هتاي همتراه نفتت بتا استتفاده از تأسيستات       به طور معمتول در هتر ستايت توليتد نفتت، گاز     

در صورتي كه روش استفاده از ايتن گازهتا، فترآورش آنهتا     . شود سرچاهي از نفت جدا مي

باشد آنذاه با توجه به ظرفيت اين واحدها الزم است تا گازهاي همتراه   NGLدر واحدهاي 

فنتي سيستتم    طراحتي . آوري شده و به اين واحدها منتقل گردد نفت در مناطق مختلف جم 

آوري گازهاي همراه نفت به مشخصات و موقعيتت جغرافيتايي گازهتاي همتراه نفتت       جم 

اي است كته   آوري گازهاي همراه نفت شامل خطوط لوله بنابراين سيستم جم . بستذي دارد

البتته كيفيتت گازهتاي همتراه نفتت      . كنتد  منتقل متي  NGLگازهاي همراه نفت را به واحد 

آوري گازهتاي   شود تا در سيستم جمت   فشار اين گازها موجب مي همانند ترشي، رطوبت و

و تقويتت   1زدايتي  همراه نفت قبل از ارسال گاز به خطوط لوله عمليتات ستولفورزدايي، نتم   

 .فشار انجام گردد

 بهمنظورفرآورشگازهایهمراهنفتNGLساختکارخانه -۵-۱-۱

رآورش قترار گرفتتته و  ال تحتت فتت .جتتي.گتاز همتراه نفتتت بعتد از انتقتتال، در واحتدهاي ان    

شتود،   مشاهده متي ( 1)طوري كه در تصوير  همان. گردد محصوالت حاصل از آن توليد مي

به منظور فرآورش گازهاي همراه نفت، اين واحدها شتامل تجهيزاتتي بتراي تقويتت فشتار،      

. استت  9، استتخراج مايعتات گتازي و جداستازي مايعتات گتازي      2ستازي  زدايتي، شتيرين   نم

تركيتب  )جتي  .ژتي .ده در اين فرآيند نيتز شتامل گتاز خشتك، اتتان، ال     محصوالت توليد ش

از آنجتايي كته   . شتود  متي ( تتر از آن  ژنتان و مايعات سنذين)و بنزين طبيعي ( ژروژان و بوتان

ال ايتن استت كته بخت  خصوصتي بايستتي       .جتي .فرض اساستي در متورد كارخانجتات ان   

 

1. Dehydration 

2. Sweetening Unit 

3. NGL Recovery Unit 
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گازهاي همراه نفت را در اين واحد هاي الزم براي ساخت اين واحد را تأمين نمايد و  هزينه

 .ال تشريح شده است.جي.هايي از واحد ان ژ  در ادامه بخ  1دريافت نمايد،

 

 NGLهای مختلف واحد  بخش -1 تصویر

 
http://www.rempipe.com/processdesign.html 

 

تقویتفشار -

اند، در عمليات  برداري از نفت جدا شده گازهاي همراه نفت كه در واحد بهره افزاي  فشار

فشتار  . گيرد هاي تقويت فشارگاز انجام مي تراكم به وسيله كمپرسورهاي موجود در ايستذاه

ها با توجته بته فاصتله شتبكه خطتوط انتقتال گتاز تتا واحتدهاي           گاز خروجي از اين ايستذاه

واحتدهاي تقويتت فشتار شتامل تعتدادي كمپرستور،        .گتردد  ال محاسبه و اعمال مي.جي.ان

تعداد مراحل تراكم وابسته به . گيري است هاي و تجهيزات اضطراري و سيستم اندازه سيستم

بتترداري استتت كتته مايعتتات    تعتتداد مراحتتل تفكيتتك و تثبيتتت نفتتت در واحتتدهاي بهتتره   

گيتر جتدا     هيدروكربني تشكيل شده ضمن عمليات تراكم بين مراحل، توستط ظتروف متاي   

ال نيتز بته طتور معمتول بتراي      .جتي .عالوه بر اين، گتاز خروجتي از واحتدهاي ان   . گردد مي

در صتورتي كته گتاز همتراه نفتت داراي فشتار ژتائيني        . استفاده نيازمند به تقويت فشار است

 

نه مدیریت ) و در برخی موارد فقط احداث چاه NGLدر حال حاضر شرکت ملی نفت در نظر دارد تا واحدهای .  

ی مرتبط با ها برای تولید گاز از مخازن گازی را به بخش خصوصی واگذار نماید و مابقی زیرساخت( مخزن

 .گردد شرکت ملی نفت ایجاد می آوری توسط از جمله سیستم جمع NGLواحدهای 

http://www.rempipe.com/processdesign.html
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باشد آنذاه براي تقويت فشار نسبت تراكم بااليي مورد نياز است كه اين امر انرژي بيشتتري  

 .ي  فشار نياز داردبراي افزا

زدایینم -

ال و انتقتال محصتوالت از طريتق    .جتي .در فرآورش گازهاي همراه نفتت در واحتدهاي ان  

زدايتي جهتت    نتم . خطوط لوله، آب موجود در گازهاي همراه نفتت بايستتي حتذف گتردد    

و در نتيجه انستداد جريتان گتاز در نقتاط سترد و      ( زدگي يخ)جلوگيري از تشكيل هيدرات 

اين مرحله به كمك مواد جاذب رطوبت نظيتر اتتيلن گاليكتول    . گيرد صورت ميفشار باال 

زدايتي در فشتار بتاال صتتورت     در صتورت شتيرين بتودن گتتاز، فرآينتد نتم     . شتود  انجتام متي  

در تصتوير زيتر   . گيترد  ستازي قترار متي    زدايي ژت  از فشترده   ژذيرد، از اين رو مرحله نم مي

 .رائه شده استزدايي با استفاده از گاليكول ا فرآيند نم
 NGLدر واحد زدایی  نمفرآیند  -2 تصویر

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycol_dehydration 

سازیشیرین -

موجتود در  ( CO2)اكستيدكربن   و دي( H2S)فرآيندي است كه طي آن سولفيد هيدروژن 

در صورتي كه گاز  .بايستي به ميزان برسند كه موجب خوردگي تجهيزات نشوند گاز ترش

 CO2ام و غلظتت   ژتي  ژتي  3بيشتتر از   H2Sغلظتت  ) CO2و  H2Sبي  از استتاندارد داراي  

https://en.wikipedia.org/wiki/Glycol_dehydration
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%B1%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%B1%D8%B4
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بتراي  . اشد آنذاه بايستتي طتي فرآينتدي ايتن تركيبتات حتذف گتردد       ب 1(مولي% 2بيشتر از 

تبتديل گازهتاي   : هتاي مختلفتي وجتود دارد كته عبارتنتد از      ستازي گتازطبيعي روش   شيرين

هاي بيولوژيكي،  اسيدي به تركيبات ديذر، جذب سطحي روي جامد، متراكم كردن، روش

سازي گازطبيعي در بتي  از   امروزه براي شيرين. جذب بوسيله حالل ماي  و فناوري غشايي

. شتود  استتفاده متي  ( 2بكتارگيري محلتول دي اتتانول آمتين    )موارد از برج جذب آمين % 01

در واحتد شتامل واحتد    . سازي با استفاده از آمين استت  دهنده واحد شيرين تصوير زير نشان

 H2Sدر واحد جذب، حالل آمين . باشد به همراه تجهيزات ديذر مي 3و واحد احياد 9جذب

آمتين غنتي شتده نيتز بته      . گتردد  گاز اسيدي را جذب كرده و گاز شيرين توليد مي CO2و 

دوبتاره بته واحتد     CO2و  H2Sواحد احياد منتقل گرديده و با جدا شدن آمين از گازهتاي  

 .شود جذب ارسال مي
 NGLدر واحد  با استفاده از آمین سازی فرآیند شیرین -3 تصویر

 
 Richard Ochieng, Abdallah S. Berrouk and Cornelis J. Peters (2012) :منبع

تنظیمنقطهشبنمویااستخراجمایعاتگازی -

دهنده ارزش افزوده  دار مايعات گازي هستند كه نشان گازهاي همراه نفت شامل ميزان معني

در اين مرحله گاز غني به دو قسمت گاز سبك و . باشد باالي گازهاي همراه نفت مي

 

1. Bhide B.D, Voskericyan A., Stern S.A. (1993) 

2. Diethanolamine (DEA) 
3. Absorber Unit 

4. Regenator Unit 
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اي مربوط به اين واحد نسبت به هزينه كل  هزينه سرمايه. شود قسيم ميمايعات گازي ت

 .باشد اندک مي

جداسازیمایعاتگازی -

در نهايت در اين مرحله مايعات گازي جدا شده در مرحله تنظتيم نقطته شتبنم بتا استتفاده از      

جتي و كندانسته تفكيتك    .ژتي .هاي جداكننده در محصتوالتي از قبيتل اتتان، ال    تعدادي برج

 .گردد مي

 NGL-3200مشخصاتواحد -۵-۱-۲

آوري گازهتاي همتراه نفتت     منطقته غترب كتارون بتا هتدف جمت       در  NGL-3200واحد 

، يتاران شتمالي و   نفتي بندكرخه، دارختوين، آزادگتان شتمالي و جنتوبي، يتادآوران      ميادين

ظرفيتت ايتن واحتد    . و جفير در دستور كار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته استت  جنوبي

ميليون متر مكعتب در   10/0واحد با ظرفيت  2در ) ميليون متر مكعب در روز  15/13معادل 

گتاز   ميليون متتر مكعتب در روز   32/0بوده است كه از فرآورش اين حجم خوراک،  (روز

گاز سبك . گردد تر از اتان حاصل مي هزار بشكه در روز مايعات گازي سنذين 02سبك و 

و متازاد آن بته خطتوط     شود مي مخازن نفتي استفادهتوليدي در صورت نياز براي تزريق در 

مايعات گازي نيتز عمتدتاً ختوراک    . لوله شبكه سراسري گاز شهري انتقال داده خواهد شد

واحد الفين ژتروشيمي بوده و از طريق خط لوله به مجت  ژتروشيمي واق  در بنتدر ماهشتهر و   

گتوگرد  . خواهتد شتد   بته ايتن واحتد ارستال     -CFU 211در صورت افزاي  ظرفيت واحد 

تن در روز، به مصارف داخلي  51واحد گوگردسازي با ظرفيت حدود  2توليدي حاصل از 

ايتن واحتد بتا     هتاي انجتام گرفتته،    ريتزي  طبتق برنامته   .و يا صادرات اختصاص خواهد يافت

 درصتد  91و( اجترا ) EPCدرصتد   111 بتا ستهم  ) دمشاركت قرارگاه سازندگي خاتم األنبيا

منتاب  متالي   درصتد   01بتا ستهم   ) (ره)و ژتروشتيمي بنتدر امتام     (گتذاري  ايهمناب  مالي سترم 

كته در  ( FEED)مطالعتات مهندستي ژايته ايتن طترح      . گتردد اجترا  بايستي  (گذاري سرمايه

آغاز شده بود بته اتمتام رستيده و قترارداد ايتن طترح همزمتان بتا شتروع           1931اواسط سال 
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 1939كته تتا ژايتان شتهريور      1ده استت امضتا شت   1931بهمن ماه سال  3در عمليات اجرايي 

 2.درصدي بوده است .داراي ژيشرفت 

NGLهایگذاریبرایفروشگازهمراهنفتبهطرحالگویقیمت -۵-۲

الذوي بازگشتي  NGLگذاري گازهاي همراه نفت مورد استفاده در واحدهاي  الذوي قيمت

ژيشتنهادي بتراي    متدل . باشتد  مبتني بر محصوالت توليدي از گاز همتراه نفتت متي    است كه

 .باشد به صورت زير مي NGLگذاري براي گازهاي همراه نفت فروشي به واحد  قيمت

(2)                                            .APG NGL NG COP A P P P    
2

 

 :عبارتند از( 1)هاي مختلف معادله  بخ 

Aعاملتعدیل -۵-۲-۱

. گيرد گذاري مدنظر قرار مي ر قيمتد NGLها و درآمدهاي طرح  به موجب اين عامل هزينه

اي گتاز همتراه نفتت تترش     NGLها در اين الذو، اگر خوراک واحد  با در نظر گرفتن هزينه

كنند، هزينه بيشتري براي فترآورش   باشد و نسبت به واحدهايي كه از گاز شيرين استفاده مي

اي  هزينه( 9)عادله در م. ژرداخت نمايد آنذاه قيمت كمتري براي اين گاز بايد ژرداخت كند

بته ايتن   . هاي فرآورش به صتورت روزانته استت    شود، هزينه كه در صورت كسر محاسبه مي

. آيتد  اي و عملياتي بدستت متي   منظور، هزينه فرآورش هر متر مكعب براساس هزينه سرمايه

ذكر اين نكته ضروري است كه از آنجايي كه ژرداخت هزينه عملياتي و درآمدها بتا هزينته   

باشتتد يعنتتي اينكتته هزينتته عمليتتاتي و درآمتتدها مربتتوط بتته دوره    اي همزمتتان نمتتي ستترمايه

اي مربوط بته دوره ستاخت استت، لتذا در محاستبه قيمتت گتاز         برداري و هزينه سرمايه بهره

اي به صورت ارزش حال در فرمتول متدنظر    همراه نفت، براي رف  اين مشكل، هزينه سرمايه

و قيمتت   9رابطته مستتقيمي بتين ستود     Aوجب عامل تعديل عالوه بر اين، به م .گيرد قرار مي

 

  6 66 : ، کد خبر ۳  /  /6۳خبرگزاری شانا، .  

       : ، کد خبر ۳  /60/ 6خبرگزاری تسنیم، .  

 : خواهیم داشت(  )با ساده کردن معادله .  

Cost Revenue Cost( ) Profit
( )

Revenue Revenue Revenue

Opex Capex
A

 
   1  
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توانتد موجتب    متي  NGLبه اين ترتيب كاه  در ستود واحتد   . گاز همراه نفت برقرار است

 .كاه  در قيمت گاز گردد

(9)                                                                             
Cost

( )
Revenue

A  1 

 :ن رابطهدر اي

Cost : 1(ميليون دالر در روز)هزينه كل فرآورش گاز همراه نفت 

Revenue : 2(ميليون دالر در روز)درآمد حاصل از فروش مايعات گازي 

عاملتعدیل -۵-۲-۲

هاي قبل بيان شده است، از آنجايي كته گازهتاي همتراه نفتت بتا       طوري كه در قسمت همان

باشتند، ژت  بايتد در الذتو      گتازي، داراي ارزش حرارتتي بتاال متي     مايعتات داشتن محتتواي  

  گوياي همين موضوع است و نشان شاخص . گذاري اين موضوع مدنظر قرار گيرد قيمت

دهد كه در هر متر مكعب گاز همراه نفت، ارزش حرارتي مايعات گازي به چه مقتداري   مي

گازي بتر حستب    ضرب مقدار مايعات صورت كسر اين رابطه حاصل( 3) در معادله. باشد مي

در مخترج كستر نيتز مقتدار گتاز      . باشتد  گتازي متي   بشكه و ارزش حرارتي هر بشكه مايعات

 .همراه نفت آورده شده است

(3)                                                        . .

. .

( )B P D

CM P D

NGL MMBTU

APG



 

 

برداری از  وجود دارد که آخرین مورد آن بهره NGLاز آنجایی که در کشور سابقه زیادی در زمینه واحدهای .  

باشد که میزان هزینه  نمیفناوری جدید  NGLاست و از طرف دیگر واحدهای   ۳  سیری در سال  NGLواحد 

ای و  تواند ارزیابی مشخصی را در مورد هزینه سرمایه ای و عملیاتی آن مشخص نباشد، پس دو طرف می سرمایه

ای و عملیاتی طرح مدنظر قرار گرفته است و  ضمناً در فرمول فقط هزینه سرمایه. عملیاتی پروژه داشته باشند

های تقویت فشار و انتقال گاز بر عهده شرکت ملی نفت  است، هزینهطوری که در صفحات قبل اشاره شده  همان

براساس توافقات بر روی نقطه تحویل گاز همراه  NGLتواند برای انتقال گاز تا واحد  البته این شرکت می. است

 .گذاری گاز همراه نفت است نفت، از خریدار هزینه انتقال دریافت نماید که این موضوع جدا از قیمت

طوری که در ادامه نیز اشاره  همان. گردد گازی حاصل می از طریق فروش گاز سبک و مایعات NGLآمد واحد در.  

البته شرکت ملی نفت اعالم نموده است که گاز )گردد  شده است، قیمت گاز سبک توسط شرکت ملی تعیین می

 .انی مشخص استگازی نیز در بازارهای جه و قیمت مایعات( سبک بایستی قیمت صفر داشته باشد
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 :در اين رابطه

. .B P DNGL : (بشكه در روز)مايعات گازي توليدي 

MMBTU : 1ميليون )ارزش حرارتي هر بشكه مايعات گاز
BTU) 

. .CM P DAPG:  ميزان خوراک واحدNGL (ميليون متر مكعب در روز) 

(NGP)گازسبکو(NGLP)قیمتمایعاتگازی -۵-۲-3

اين بخ  از الذوي قيمتي مربوط به قيمت محصوالت حاصل از فرآورش گازهتاي همتراه   

در اينجا فرض بر ايتن استت كته قيمتت گتاز ستبك بته وستيله دولتت تعيتين           . باشد نفت مي

ربوط بته  گذاري م بخ  ديذر مدل قيمت( 5)مطابق با معادله . شود گردد و وارد مدل مي مي

گازي بته صتورت دالر در هتر ميليتون      در اينجا قيمت مايعات. شود قيمت مايعات گازي مي

BTU در اين . شود براي محاسبه قيمت مايعات گاز از رابطه زير استفاده مي. شود محاسبه مي

مربوط بته   5و  3، 9، 2اندي  . باشد وزن هر يك از محصوالت مايعات گازي مي Wiرابطه 

اعتداد ثابتت در مخترج نيتز ارزش     . گتازي استت   ان، ژروژان، بوتان و ميعانتات محصوالت ات

باشتد كته در واقت  تبتديل قيمتت       گتازي متي   حرارتي بتراي هتر تتن از محصتوالت مايعتات     

 .باشد مي BTUگازي از دالر در هر تن به دالر در هر ميليون  مايعات

( )( ) ( ) ( ) ( )
. . . .

NGL C C C C

W W W W
P P P P P

 
        
 

2 3 4 5

2 3 4 5

49 2 47 7 466 464
 

COP)اکسیدکربنقیمتدی -۵-۲-4
2

)

گذاري گازهاي همراه نفت بايد در نظتر گرفتته شتود،     يكي از مواردي كه در الذوي قيمت

بتر  . باشتد  آوري گازهاي همراه نفتت متي   محيطي به ازاي جم  ميزان كاه  آلودگي زيست

آوري شده بايد  اين اساس، ارزش كاه  كربن به ازاي هر متر مكعب گاز همراه نفت جم 

به منظور محاسبه ميزان كاه  قيمت گازهتاي همتراه   . ت گاز همراه نفت كسر گردداز قيم

هاي غيردولتي، دو شاخص اصلي  آوري گازهاي همراه نفت توسط بخ  نفت به ازاي جم 

از ضرب ايتن دو  . اكسيدكربن قيمت كربن و مقدار كاه  در انتشار دي: بايد محاسبه گردد

محاسبه شده و با تقسيم بر مقدار گاز همراه نفتت  ( سنت)عامل، ارزش كربن بر حسب دالر 
 

1. British Thermal Unit (BTU) 
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قيمتت حاصتله   . آوري شده، ارزش كربن به ازاي هر متر مكعتب محاستبه خواهتد شتد     جم 

گازهاي همراه  گذاري اكسيدكربن در انتها از بخ  اولي مدل قيمت براي كاه  انتشار دي

نفتت فروختته شتده بته      شود و در واق  به نوعي تخفيف در قيمت گاز همراه نفت كاسته مي

 .بخ  خصوصي براي كاه  سوزانده گازهاي همراه نفت است
گذاري گاز همراه نفت  با توجه به مطالبي كه تا به اينجا در رابطه با الذوي قيمت 

 :نوشت( 5)توان به صورت معادله  بيان گرديد، اين الذو را مي NGLتحويلي به واحد 

cos . .

. .

( ) ( ) ( ) ( )
. . . .

 
   
 



 
  

 


  

         
  



t B P D
PAPG

revenue
CM P D

PC C C C NG CO

NGL MMBTU

APG

W W W W
P P P P P

2 3 4 5

1

2 3 4 5

249 2 47 7 466 464

                     (0 )  

 :هاي زير است داراي ويژگي( .)بنابراين الذوي ذكر شده در معادله  

 .گذاري مدنظر قرار گرفته است در اين الذو ارزش حرارتي مايعات گازي در قيمت. 1

كيفيت گاز همراه نفت به لحاظ ترش و يا شيرين بتودن در محاستبه قيمتت گتاز استتفاده      . 2

 .شده است

ه طور مستقيم به قيمت بازار مايعات گازي مرتبط شده است و به نحتوي مبتنتي   اين الذو ب. 9

 .بر بازار است

تتوان   از آنجايي كه تغييرات قيمت نفت بر قيمت مايعات گازي تأثيرگذار است ژت  متي  . 3

 .باشد گفت قيمت نفت به طور غيرمستقيم بر قيمت گاز همراه نفت مؤثر مي

 NGL3200گذاری خوراک واحد  قیمت -5-3

گذاري گازهاي همراه نفت متورد استتفاده در    هاي مختلف الذوي قيمت ژ  از آنكه بخ 

، اين الذو NGL-3200تشريح گرديده است، در ادامه براساس مشخصات واحد  NGLواحد 

 .گذاري خوراک مورد استفاده در اين واحد استفاده گرديده است براي قيمت
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Aعاملتعدیل -۵-3-۱
بتر حستب ستنت بتراي هتر متتر        Aه شتد، بتراي محاستبه عامتل     طوري كه در باال مشاهد همان

براي محاسبه هزينه، براساس . ها و درآمدها بر اين اساس محاسبه گردد مكعب، ابتدا بايد هزينه
ميليتون دالر استت و اگتر     1511معتادل   NGL-3200اي بتراي   هزينه سرمايه 1اطالعات موجود،

اي فترآورش گتاز    د، آنذتاه هزينته سترمايه   سال در نظر گرفتته شتو   0دوره بازگشت اين واحد 
عتالوه بتر ايتن، در    . سنت خواهد شد 1/3همراه نفت براي هر متر مكعب در روز تقريباً معادل 

ميليتون   115اي يعنتي   درصد هزينه سترمايه  0صورتي كه هزينه عملياتي براي اين واحد معادل 
سنت خواهتد   19/2در روز معادل دالر در سال باشد، آنذاه هزينه عملياتي براي هر متر مكعب 

ستنت خواهتد    ./13ژ  در مجموع هزينه فرآورش براي هر متتر مكعتب در روز معتادل    . بود
، (ميليتون متتر مكعتب در روز    15/13)بود كه با ضرب اين عدد در ميزان گازهاي همراه نفت 

 2.هزار دالر خواهد بود 2/303هزينه كل فرآورش روزانه معادل 
. نيز درآمد حاصل از فروش محصتوالت قترار دارد  (( 9)رابطه )سر همچنين در مخرج ك

به منظور محاسبه درآمد روزانه، ابتدا بايتد قيمتت متوستط هتر بشتكه مايعتات گتاز محاستبه         
 9.براساس شرايط فعلي بازار، قيمت مايعات گازي محاسبه شده است( 1)درجدول . گردد

 NGL-3200 مایعات گازی استحصالی از واحدقیمت متوسط  -1جدول

دالر )قيمت  نوع محصول

در هر 

 (1()تن

سهم در مايعات 

گازي 

 (2()درصد)

متوسط قيمت 

دالر در هر )محصول 

 (9()تن

ضريب تبديل دالر در هر 

 (3)تن به دالر در هر بشكه

قيمت محصول 

دالر در هر )

 (5()بشكه

 9/3 159/1 33/31 0/99 231 اتان

 3/0 13/1 33/.1 3/25 931 ژروژان

 3/11 1392/1 0/111 3/25 331 بوتان

 150/0 1/.11 0./52 5/15 395/.. گازي ميعانات

03/23 

 محاسبات پژوهش: منبع

 

  ۳  /6۳/ 6تاریخ  در نفت ملی شرکت تلفیقی ریزی برنامه معاون نظر اظهار براساس.  
ای بر  تر دیگری همچون تقسیم مجموع هزینه عملیاتی و سرمایه های ساده الزم به توجه است که روش.  

لی در این روش هزینه هر متر مکعب برای هزینه های سرمایه و. روز وجود دارد  0 حاصلضرب دوره بازگشت و 

 .باشد گذاری می آید که معیاری برای قیمت ای و عملیاتی نیز بدست می

 NGLقیمت گاز در این محاسبات مدنظر قرار نگرفت، چون براساس دستور العمل اولیه خریداران واحدهای .  

 .ملی گاز قرار دهندباید گاز سبک را با قیمت صفر در اختیار شرکت 
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، قيمتت اتتان براستاس قيمتت مصتوب، قيمتت ژروژتان و        (1)در ستون اول جدول 

گتازي براستاس    نتات و قيمتت ميعا  .211المللي در ماه نتوامبر ستال    بوتان براساس قيمت بين

ستون دوم جدول مربوط به . تعيين گرديده است 1935گزارش ش  ماهه اول گمرک سال 

آوري شتده در فتاز دوم    باشد كه براساس اطالعتات جمت    گازي مي سهم هر يك از مايعات

 LPG (51ميتزان اتتان،    NGL-3200براساس اين اطالعات، در واحتد  . محاسبه گرديده است

تتن   11.2و  3/9529، 2/2990گازي به ترتيب  و ميعانات( درصد بوتان 51درصد ژروژان و 

درصتد  5/15و  3/25، 3/25، 0/99گازي به ترتيب در روز است كه سهم هر يك در مايعات

ستتون چهتارم نيتز    . آيتد  در ستون سوم نيز از ضترب ستتون اول و دوم بدستت متي    . باشد مي

ستون ژنجم كه حاصلضترب ستتون   . استضريب تبديل دالر در هر تن به دالر در هر بشكه 

در نهايتت از  . گازي مي باشد آيد حاكي از قيمت هر بشكه مايعات سوم و چهارم بدست مي

معادل  NGL-3200جم  ستون ژنجم، قيمت متوسط براي مايعات گازي استحصالي از واحد 

در هزار بشكه  02ژ  درآمد حاصل از فروش . دالر در هر بشكه بدست آمده است 03/23

بنابراين نسبت هزينته بته درآمتد در معادلته     . ميليون دالر خواهد بود 13/2روز در اين واحد 

 .باشد مي 53/1نيز برابر با  Aبوده و در نتيجه مقدار  3/1معادل ( 9)

عاملتعدیل -۵-3-۲

، شتود  گذاري گاز همراه نفت مشاهده متي  ضريب تعديل ديذري كه در فرمول قيمت

 دهد يك ميليون  است كه نشان ميBTU گازي از چته ميزانتي گتاز همتراه نفتت       مايعات

با استفاده از اين شاخص وضعيت گاز همراه نفت از لحاظ محتواي مايعتات  . آيد بدست مي

از ميتداني بته ميتدان     Aاين شاخص نيز همانند شتاخص  . گذاري استفاده شده است در قيمت

به منظتور محاستبه ايتن شتاخص ابتتدا بايتد ارزش حرارتتي هتر بشتكه          . ديذر متفاوت است

 1:استفاده گرديده است( 2)گازي محاسبه گردد كه به اين منظور از جدول  مايعات

 

 

 

 .استخراج شده است EIA تارنمایضرایب تبدیل از .  
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 گازی محاسبه قیمت متوسط برای هر بشکه مایعات -52 جدول 

سهمهريکازمحصوالتدرگازيمايعات

(درصد)گازيمايعات

بهازايهربشکهBTUمیلیون

گازيمايعات

سهمهريکازارزشحرارتیدر

ارزشحرارتیکل

  / 6  / 6   /7اتان

 6/ ۳7  /     / پروپان

  /   /     / بوتان

 6/ 7  / 0   / گازيمیعانات

  /  

 محاسبات پژوهش: منبع

شود، با توجه به سهم اتان، ژروژان، بوتتان و   مشاهده مي( 2)كه در جدول  طوري همان

گتازي استحصتالي    گاز در مايعات گازي، ميزان ارزش حرارتي هر بشكه از مايعتات  ميعانات

( 3)از معادلته   مقتدار ضتريب   . باشتد  متي  BTUميليتون   39/9معتادل   NGL-3200از واحد

.)در اين فرمول، مخرج كسر . آيد بدست مي .CM P DAPG )  ميزان خوراک واحتدNGL 

)شتتود  بتتوده و در صتتورت نيتتز مايعتتات گتتازي توليتتدي براستتاس ارزش حرارتتتي وارد متتي

. .B P DNGL MMBTU .) برايNGL-3200        مقتداري ايتن ضتريب بته صتورت زيتر

 .گردد محاسبه مي

. .

. .

* * .
( ) .

. *

B P D

CM P D

NGL MMBTU

APG



  

3

6

72 10 3 83
0 019

14 15 10
 

 BTUميليتون   12/1ژ  با فرآورش هر متر مكعب گاز همراه نفتت در ايتن مجتمت ، تقريبتاً     

 .گردد مايعات گازي توليد مي

(NGP)وگازسبک(NGLP)قیمتمایعاتگازی -۵-3-3

ملتي گتاز   گتاز ستبك استحصتالي بايتد بته شتركت        NGL-3200با توجه به اينكه در واحتد  

مايعتات گتازي    قيمتت . تحويل داده شود، ژ  قيمت اين گاز صفر در نظر گرفته شده است

شتايان توجته استت    . گردد از تركيب قيمت اتان، ژروژان، بوتان و ميعانات گازي محاسبه مي

در متورد  . باشد مي BTUكه قيمت هر يك از اين محصوالت براساس سنت براي هر ميليون 

 1:مت هر يك از اين مايعات گازي به صورت زير خواهد بود، قيNGL-3200واحد 
 

و 0 /0، 7 /7، ۳ / با توجه به اینکه هر تن اتان، پروپان، بوتان میعانات گازی به ترتیب دارای ارزش حرارتی .  

و، قیمت این ی.تی.پس برای تبدیل واحد دالر در هر تن به سنت در هر میلیون بی. یو است.تی.میلیون بی 0 / 
 ج
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شود كه معادل  قيمت اتان در اين الذو براساس قيمت مصوب در نظر گرفته مي .1

 .است( BTUسنت در هر ميليون  3/330)دالر در هر تن  231

عربستان  LPGقيمت قراردادي )قيمت ژروژان براساس قيمت بين المللي  .2

شود كه براساس اطالعات موجود قيمت ژروژان در  در نظر گرفته مي( سعودي

 .است( BTUسنت براي هر ميليون  005)دالر در هر تن  931برابر با  2115اكتبر 

( عربستان سعودي LPGقيمت قراردادي )المللي  قيمت بوتان براساس قيمت بين .9

شود كه در براساس اطالعات موجود قيمت بوتان در اكتبر  در نظر گرفته مي

 1.است( BTUسنت براي هر ميليون  333)دالر در هر تن  331برابر با  2115

اطالعات . باشد گاز نيز مبتني بر قيمت صادرات اين محصول مي قيمت ميعانات .3

ماهه  .دهد كه در  ه توسط گمرک جمهوري اسالمي ايران نشان ميشد منتشر

عادل به طور متوسط قيمت هر تن ميعانات گازي صادراتي م 1933نخست سال 

حال با استفاده از  .باشد مي( يو.تي.سنت در هر ميليون بي 3/393)دالر  395/..

محاسبه ( 5) معادلهگازي در  ها، مطابق جدول زير قيمت مايعات اين قيمت

 .شود مي

 

 

 

 

  BTU گازی برای هر میلیون محاسبه قیمت مایعات -3جدول

قیمتگازيمايعات

تمحصوال

دالردر)

(هرتن

میزان

میلیون
BTU
برايهر

تن

قیمت

محصوالت

دالردرهر)

میلیون

قیمت

محصوالت

سنتدرهر)

میلیون

سهم

محصوالت

در

گازيمايعات

سهممحصوالت

درقیمت

گازيمايعات

سنتدرهر)

 

شود که  ضرب کرده و عدد بدست آمده بر ارزش حرارتی تقسیم می 66 محصوالت بر حسب دالر در هر تن را در 

 .بدست خواهد آمدBTUدر نهایت قیمت محصوالت براساس سنت در هر میلیون 

 .دیده استکه در اینجا استفاده گر عربستان سعودی است LPGدر منطقه قیمت قراردادی LPGمعیار قیمت .  
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BTU)BTU)MMBTU)

  0 /    /7      /   ۳ /  6  اتان

 ۳0 /     /   77 7/ 7 7 /7 76 پروپان

 ۳  /77   /    ۳ ۳/   0 /0 6  بوتان

    /    /  ۳ ۳ ۳/۳  0 /     /00گازيمیعانات

 0 7/  (محاسبات پژوهش: منبع)

COP)اکسیدکربنقیمتدی -۵-3-4
2

)

گذاري گازهاي همراه نفت بايد در نظتر گرفتته شتود،     يكي از مواردي كه در الذوي قيمت

در  .باشتد  آوري گازهاي همراه نفتت متي   محيطي به ازاي جم  ن كاه  آلودگي زيستميزا

و كاه  ژيامدهاي منفي خارجي ناشي از  NGLواق  بخ  خصوصي بواسطه احداث واحد 

سوزاندن گازهاي همراه نفت، يكي از وظايف دولت در رابطته كتاه  ژيامتدهاي ختارجي     

ري است در قيمت گاز همراه نفتت تخفيفتاتي   دهد و ضرو هاي اقتصادي را انجام مي فعاليت

بته ازاي   CO2هاي ميداني در رابطه با انتشتار   بررسي .براي بخ  خصوصي مدنظر قرار گيرد

سوزاندن گازهاي همراه نفت در ايران، حاكي از اين است كه بته ازاي ستوزاندن هتر هتزار     

 .شتود  واهتد متي  در هتوا منتشتر خ   CO2كيلتوگرم   9./9فوت مكعب گاز همراه نفت معادل 

-NGLميليتون فتوت مكعتب در روز واحتد      511براساس اين برآورد و با توجه بته ظرفيتت   

هتزار تتن در روز جلتوگيري     5/91.برداري از اين واحتد، از انتشتار    ، در صورت بهره3200

بتته منظتتور بتترآورد ارزش ميتتزان   طتتوري كتته در بتتاال اشتتاره شتتد،     همتتان. خواهتتد شتتد 

گتذاري كتربن    قيمت گواهي كاه  انتشار كربن و تجربه قيمتتوان از  اكسيدكربن مي دي

اطالعات مربوط به بازار تجارت گواهي كاه  انتشتار  . در كشورهاي مختلف استفاده نمود

اكستيدكربن   دالر بتراي هتر تتن دي    3/1.دهد كه قيمت اين گتواهي معتادل    كربن نشان مي

دهتد كته قيمتت     تلف نشان ميگذاري كربن در كشورهاي مخ اطالعات قيمت اما 1.باشد مي

دالر در هر تتن   1.3يك دالر در هر تن در كشور مكزيك تا از اي بين كمتر  كربن در بازه

البتته آمارهتاي موجتود در رابطته بتا قيمتت كتربن در كشتورهاي         . باشد در كشور سوئد مي

ري گذا دالر قيمت 11در قيمتي كمتر از ( درصد 35)ها  دهد عمده آالينده مختلف نشان مي
 

1.https://www.theice.com/marketdata/reports/icefutureseurope/ECXCERIndex.shtmland 

https://www.eex.com/en/market-data/emission-allowances/derivatives-market/certified-

emission-reductions-futures#!/2015/11/27 

https://www.theice.com/marketdata/reports/icefutureseurope/ECXCERIndex.shtml
https://www.eex.com/en/market-data/emission-allowances/derivatives-market/certified-emission-reductions-futures#!/2015/11/27
https://www.eex.com/en/market-data/emission-allowances/derivatives-market/certified-emission-reductions-futures#!/2015/11/27
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در صورتي كه گواهي كتاه  انتشتار كتربن بته      (3)، مطابق با جدول با اين وجود 1.اند شده

گذاري كربن در نظر گرفته شود آنذاه ميزان قيمت هر تن كربن در رابطته   عنوان ابزار قيمت

دالر بتراي   15كمتتر از  )گذاري كتربن   سنت و در صورتي كه تجربه قيمت 15/1معادل( .)

آنذاه ميتزان ميتزان قيمتت هتر      2،شورهاي مختلف مالک كار قرار گيرددر ك( هر تن كربن

 .سنت خواهد بود 95/9حداكثر ( .)تن كربن مبتني بر سناريوهاي قيمتي مختلف در رابطه 
 برآورد قیمت کربن منتشر شده از هر متر مکعب -4جدول

قیمتکربنمالکبرايقیمتکربن

دالردرهر)

(تن

میزانانتشار

کربن

(تندرروز)

ارزشهرتن

(سنت)کربن

قیمتکربنبهازاي

سوزاندنهرمتر

(سنت)مکعب

گواهیکاهشانتشارکربن

(1سناريوي)

0 /6   0 6      66   /6 

گذاريتجربهقیمت

کشورهايمختلف

( سناريوي)

  /   666 7 7  6 0     الف

  /0  6666 0   6 0   6 ب

  /   666      6 0    ج

 محاسبات پژوهش: منبع

گذاري كربن در نظر  هاي مختلف الذوي قيمت حال اگر اطالعات بدست آمده از بخ 

 :به صورت زير خواهد بود( .)گرفته شود آنذاه قيمت گاز همراه نفت در رابطه 

 

 

 

 (دالری 51قیمت نفت )یط فعلی قیمت گاز همراه نفت در شرا -5جدول

عامل  

تعدیل 
A 
( ) 

عامل 

تعدیل 


( ) 

قیمت 

گازی  مایعات

سنت در هر )

میلیون 

BTU() ) 

قیمت گاز همراه 

نفت قبل از کسر 

قیمت کربن 

سنت در هر متر )

 ( ()مکعب

قیمت کربن 

سنت در هر )

متر 

 ( ()مکعب

قیمت گاز 

همراه نفت بعد 

ر قیمت از کس

سنت در )کربن 

( هر متر مکعب

(0) 

  /   6/    /0  0 7/  ۳/6 6 ۳/6   سناریوقیمت 

 

1. World Bank (2016), p.17. 

 .دالر بوده است   تر از  رای هر تن پائیندرصد موارد، قیمت کربن ب   در .  
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گاز 

همراه 

  سناریو نفت

    /   الف

 0/   /0  ب

 ج
  /    /7 

 محاسبات پژوهش: منبع

ز شود، از ضرب ستون اول، دوم و سوم، قيمت گا طوري كه در جدول باال مشاهده مي همان

در . سنت در هر متتر مكعتب خواهتد بتود     3/.9همراه نفت قبل از كسر ارزش كربن معادل 

صورتي قيمت كربن نيز در نظر گرفته شود آنذاه بر طبق ستناريوهاي مختلتف بتراي قيمتت     

 .سنت در هر متر مكعب خواهد بود 5حداقل قيمت براي گاز همراه نفت  ،كربن

تحلیلحساسیت -6

ر است در ابتدا مهمترين و تأثيرگتذارترين متوارد بتر قيمتت گتاز      براي تحليل حساسيت، بهت

 NGL-3200در طترح  . همراه نفت تعيين و سپ  با توجه به آنها تحليل حساسيت انجام شتود 

 .توان به شرح زير بيان نمود مهمترين عوامل تأثيرگذار را مي

يتادين نفتتي داراي   بتا توجته بته اينكته توليتد گازهتاي همتراه نفتت از م        : بارداري  نرخ بهره. 5

نيتز داراي نوستاناتي خواهتد بتود      NGL-3200نوسانات است، ژ  خوراک ارسالي به طرح 

بترداري ستاالنه    شود تا متوسط ظرفيت بهتره  اين نوسانات موجب مي(. اختالل سمت عرضه)

از ظرفيت اسمي كمتر باشد و در نتيجه بتا اثرگتذاري بتر هزينته فترآورش و ميتزان مايعتات        

بترداري   عتالوه بتر ايتن، كتاه  در نترخ بهتره      . مت گاز همراه نفت متوثر باشتد  گازي بر قي

يا به طور كلي عوامتل مترتبط بتا     مديريتي و ،مشكالت فنيتواند داليل ديذري همچون  مي

در اين صتورت،  (. اختالل سمت تقاضا)كننده گازهاي همراه نفت داشته باشد  واحد استفاده

فرمول، به ميزان گاز عرضه شده وابسته استت، ژت  بته    از آنجايي كه قيمت محاسبه شده از 

آيتد كته خريتدار موظتف بته       گيرد، قيمتي بدست مي اي كه شكل مي ازاي هر مقدار عرضه

به عبارت ديذر اگر مقدار گتاز همتراه نفتت مشخصتي عرضته گتردد و       . ژرداخت آن است

آنذاه قيمتي كه  نتواند آن را مصرف كند يا بخشي از آن را بتواند مصرف كند، NGLواحد 

 .بايستي ژرداخت نمايد مبتني بر مقدار عرضه خواهد بود



  5931، پايیز 02پژوهشنامه اقتصاد انرژي ، سال پنجم، شماره  058

طوري كه در باال اشاره شده است، محصوالت حاصل از فرآورش  همان :قیمت محصوالت. 9

. باشتد  شتامل گتاز ستبك و مايعتات گتازي متي       NGL-3200گازهاي همراه نفت در واحتد  

، گتاز ستبك توليتدي بايتد بته      NGLبراساس سياست وزارت نفت در واگذاري واحتدهاي  

تواند در بتازار   صورت رايذان به شركت ملي نفت تحويل داده شود و مايعات گازي نيز مي

قيمت مايعتات گتازي بته دنبتال     . و يا به بازارهاي خارجي صادر نمايد( ها ژتروشيمي)داخلي 

 A خام تغييراتتي خواهتد داشتت كته ايتن تغييترات بتر ضتريب تعتديل          نوسانات قيمت نفت

عالوه بر اين، اگر امكان فروش گاز ستبك نيتز فتراهم گتردد آنذتاه      . تأثيرگذار خواهد بود

تواند موجب تغيير موارد مذكور شده و در نهايت قيمت گتاز همتراه    تغيير قيمت گاز هم مي

 ..نفت را تغيير دهد

متراه  طوري كه در قبل مطرح گرديد، تغييتر در كيفيتت گازهتاي ه    همان: اي هزینه سرمایه. 9

اي بتراي   در واقت ، هزينته سترمايه   . اي گتردد  تواند موجتب تغييتر در هزينته سترمايه     نفت مي

اي بر  در اين صورت، تغيير در هزينه سرمايه. باشد گازهاي ترش بيشتر از گازهاي شيرين مي

به همين دليل بايد حساسيت قيمت گاز همراه نفتت  . تأثيرگذار خواهد بود Aضريب تعديل 

 .اي بررسي گردد يرات هزينه سرمايهنسبت به تغي

برداریتحلیلحساسیتنسبتبهنرخبهره -6-۱

. باشتد  يكتي از عوامتل متوثر بتر قيمتت گتاز همتراه نفتت متي          NGL-3200برداري  نرخ بهره

-NGLشود، با كاه  خوراک تحويلي به واحتد   طوري كه در نمودار زير مشاهده مي همان

اي تنظتيم شتده استت     در واق  فرمول به گونته . يابد ، قيمت گاز همراه نفت كاه  مي3200

طتوري كته در    همتان . كه در صورت افت خوراک، قيمت گاز همراه نفت نيز كتاه  يابتد  

درصتد   33شود، در صورتي كه ميزان گاز همراه نفت تحتويلي، بتي  از    نمودار مشاهده مي

ين صورت بايتد  يعني فروشنده در ا. شود كاه  يابد، آنذاه قيمت گاز همراه نفت منفي مي

نكته ديذري كته در ايتن   . خسارت ژرداخت نمايد NGL-3200به خريدار گاز يا همان واحد 

برداري، قيمت گاز همتراه نفتت بته     شود اين است كه با كاه  نرخ بهره نمودار مشاهده مي

 .يابد صورت فزاينده كاه  مي
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 برداری ت به تغییرات در نرخ بهرهحساسیت قیمت گاز همراه نف -1 نمودار

 
 محاسبات پژوهش: منبع

 

تحلیلحساسیتنسبتبهقیمتمحصوالت -6-۲

باشتد، قيمتت محصتوالت حاصتل از      عامل ديذري كه بر قيمت گاز همتراه نفتت متؤثر متي    

از آنجايي كه در اين تحقيق، قيمت گتاز ستبك حاصتل    . باشد فرآورش گاز همراه نفت مي

صفر فرض شده است، براي تحليل حساستيت قيمتت گتاز همتراه     فرآورش گاز همراه نفت 

. نفت نسبت به قيمتت محصتوالت، قيمتت مايعتات گتازي متدنظر قترار گرفتته شتده استت          

شود، قيمتت گتاز همتراه نفتت رابطته مستتقيمي را بتا         طوري كه در نمودار مشاهده مي همان

گتازي،   قيمتت مايعتات   اي است كه بتا افتزاي    اين رابطه به گونه. گازي دارد قيمت مايعات

گتازي،   يابد و با كاه  قيمتت مايعتات   قيمت گاز همراه نفت به صورت كاهنده افزاي  مي

 .يابد قيمت گاز همراه نفت به صورت فزاينده كاه  مي
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 گازی تحلیل حساسیت قیمت گاز همراه نفت نسبت به قیمت مایعات -2 نمودار

 
 وهشمحاسبات پژ: منبع

 

ایتحلیلحساسیتنسبتبههزینهسرمایه -6-3

گتذاري گازهتاي    باشتد كته در الذتوي قيمتت     اي عامل تأثيرگذار ديذري متي  هزينه سرمايه

دهد كه قيمت گاز همراه نفتت بتا تغييترات     نمودار زير نشان مي. همراه نفت بكار رفته است

تتوان گفتت، بته همتان      به نحتوي كته متي   . اي رابطه خطي و غيرمستقيمي دارد هزينه سرمايه

يابتد، قيمتت گتاز همتراه نفتت كتاه         متي ( كتاه  )اي افتزاي    مقداري كه هزينه سرمايه

به عبارت ديذر، به هر ميزاني كه كيفيت گتاز همتراه نفتت موجتب     . خواهد يافت( افزاي )

افزاي  يابد، تقريبا به همتان نستبت قيمتت گتاز      NGL-3200اي واحد  گردد تا هزينه سرمايه

 .فت نيز كاه  خواهد يافتهمراه ن
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 ای تحلیل حساسیت قیمت گاز همراه نفت به تغییرات هزینه سرمایه -11 نمودار

 
 محاسبات پژوهش: منبع

گیریبندیونتیجهجمع - 

در اين مطالعه يكي از ابعاد مهم اقتصادي استفاده از گازهتاي همتراه نفتت يعنتي مدلستازي      

ازهاي همراه نفت مورد بررسي و ارزيابي قترار گرفتته و ستپ  بته صتورت      گذاري گ قيمت

در ژژوه  حاضر، با ارزيتابي الذوهتاي   . بررسي گرديد NGL-3200موردي اين الذو براي 

گذاري گازهاي همراه نفت رعايت  گذاري گازها و اصولي كه بايد در قيمت مختلف قيمت

نتايج بررسي اصتول  . طراحي شده است گذاري گازهاي همراه نفت كرد، مدلي براي قيمت

گتذاري   گذاري گازهاي همراه نفت حاكي از اين است كه موارد زير بايتد در قيمتت   قيمت

 :اين گازها مدنظر قرار گيرد

خوراک يا ستوخت بتودن گازهتاي همتراه     )ماهيت استفاده از گازهاي همراه نفت  .1

 (نفت

 ارزش حرارتي گازهاي همراه نفت .2

 نفتكيفيت گازهاي همراه  .9
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 محيطي موضوعات زيست .3

گذاري گازهاي همراه نفت با توجه به اين اصتول طراحتي شتده     بر اين اساس، الذوي قيمت

 NGLدر نهايت، در تحقيق حاضر براي استفاده از گازهاي همراه نفتت در واحتدهاي   . است

گذاري گازهتاي همتراه نفتت داراي     الذويي طراحي گرديده است كه اين مدل براي قيمت

 :باشد هاي زير مي ويژگي

 .گذاري مدنظر قرار گرفته است در اين الذو ارزش حرارتي مايعات گازي در قيمت. 1

كيفيت گاز همراه نفت به لحاظ ترش و يا شيرين بتودن در محاستبه قيمتت گتاز استتفاده      . 2

 .شده است

مبتنتي  اين الذو به طور مستقيم به قيمت بازار مايعات گازي مرتبط شده است و به نحتوي  . 9

 .بر بازار است

تتوان   از آنجايي كه تغييرات قيمت نفت بر قيمت مايعات گازي تأثيرگذار است ژت  متي  . 3

 .باشد گفت قيمت نفت به طور غيرمستقيم بر قيمت گاز همراه نفت مؤثر مي

آوري گازهتاي همتراه نفتت متدنظر قترار       محيطي ناشتي از جمت    كاه  آلودگي زيست. 5

 .گرفته است

 NGL-3200گتذاري ختوراک واحتد     كارگيري اين الذو در رابطته بتا قيمتت   همچنين، ب 

-NGL، قيمت ختوراک بتراي   NGLدهد كه براساس اطالعات مربوط به اين واحد  نشان مي

ستنت در هتر متتر مكعتب      362ستنت در هتر متتر مكعتب و حتداكثر       5حداقل برابر با  3200

بترداري، هزينته    بت به نرخ بهرههمچنين تحليل حساسيت قيمت گاز همراه نفت نس. باشد مي

 :دهد كه گازي نشان مي اي و قيمت مايعات سرمايه

، (NGL-3200كاه  گاز همراه نفت تحويلي بته واحتد   )برداري  با كاه  نرخ بهره .1

 .يابد قيمت گاز همراه نفت به صورت فزاينده كاه  مي

حوي كه بتا  به ن. قيمت گاز همراه نفت با قيمت مايعات گازي رابطه مستقيمي دارد .2

گازي، قيمت گاز همراه نفتت بته صتورت كاهنتده افتزاي        افزاي  قيمت مايعات
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گازي، قيمت گاز همراه نفت به صورت فزاينتده   يابد و با كاه  قيمت مايعات مي

 .كاه  خواهد يافت

اي به صورت تقريباً يك به يك رابطه غيرمستقيمي با قيمتت   تغييرات هزينه سرمايه . 

 .اردگازهاي همراه نفت د
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