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  چكيده

اي هستندكه در صورت اسـتفادة       بخش مهمي از ذخاير نفت منتشر شده در ايران، ذخاير نفت بالقوه           
تزريـق  . برداري تبديل خواهند شـد هاي ازدياد برداشت نفت، به ذخاير بالفعلِ قابل بهرة    مناسب از روش  

در . رسازي ازدياد برداشت نفـت در ايـران اسـت         هاي حداكث ترين روش هاي نفتي از اصلي    گاز به ميدان  
اين مطالعه، موضوع تزريق گاز و نقش آن در آينده اقتصاد نفت و گاز ايران در غالـب يـك تـابع رفـاه                        

شود تا هزينة فرصت تخصيص گاز به مصارف داخل و صادرات گـاز در ايـران                 سازي مي  اجتماعي مدل 
  .  ، مشخص شود1385-1410هاي  در مقايسه با تزريق گاز در سال
دهد تزريق گاز با هدف فشار افزايي مخازن نفت، بـر تزريـق گـاز بـراي                  نتايج اين مطالعه نشان مي    

بـا  . بيني شدة تزريق گاز، اولويت دارد     حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم وضعيت موجود و پيش          
طـور قابـل تـوجهي از     ت، بـه يابي به متوسط فشار اولية مخازن نفـ  فزايي مخازن نفت براي دستا فشار

عـدم  ای  در ايـن حالـت ارزش سـايه       . شود اي عدم استخراج منابع گاز ايران كاسته مي        ارزش منفي سايه  
هاي موجود    استخراج منابع گاز ايران نسبت به سناريوي حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم برنامه              

بـرداري از ذخايركـشور      يل پايين اولويت بهره   در نرخ تنز  . يابد تزريق دركشور، به يك چهارم كاهش مي      
هـاي بـاال،   در نـرخ تنزيـل  . قرار نـدارد  كشور است و صادرات گاز در اولويتفشار افزايي مخازن نفت

گاز نسبت به صادرات آن و اولويت مطلق سناريوي فشار افزايـي مخـازن بـرحفظ                اولويت مطلق تزريق  
بـرداري از منـابع گـاز     ، با حداكثرسازي رفاه اجتمـاعي بهـره  نرخ تنزيل باال. رود فشار مخازن، از بين مي   

عدم اجراي سياست جـامع انـرژي، و تـداوم رشـد مـصرف انـرژي بـه ويـژه در             . كشور سازگار نيست  
چنـان   هاي آينده موجب خواهد شد تراز گـاز كـشور هـم            كننده، در طول سال    هاي نهايي مصرف   بخش

ز به مخازن نفت كشور متناسب با نياز مخازن براي حفظ فشار   در اين حالت، تزريق گا    . منفي باقي بماند  
  .پذير نخواهد بود و صادرات گاز هزينة فرصت بااليي را ايجاد خواهد كرد موجود، امكان
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به راهنمـايي  "  منابع گاز طبيعي ايرانة الگويي براي تخصيص بهينةارائ"  دكتري آقاي مصطفي دين محمدي با عنوان ةرسالاز اين مقاله   ∗
  .ني استخراج شده استآقاي دكتر محسن رنا


