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محدودیت منابع مالی س��بب می گردد یک شرکت جهت انجام 
س��رمایه گذاری مجبور به اولویت بندی طرح ه��ا و پروژه های خود 
گردد. ارزیابی اقتصادی یکی از ابزارهای مورد اس��تفاده یک بنگاه 
اقتصادی جهت اولویت بندی پروژه ها می باشد و مسلماً پروژه هایی 
ک��ه دارای ارزش اقتصادی باالتری می باش��ند، در اولویت باالتری 
جهت انجام س��رمایه گذاری و اجرا قرار مي گيرند. در فاز اكتش��اف 
ی��ک س��اختمان اکتش��افی، مراحل اصلی مش��تمل ب��ر مطالعات 
زمین شناس��ی و ژئوفیزیکی، حفاری چاه اکتشافی و انجام عملیات 
مربوط به مهندس��ی نفت می باش��د. در این میان از بُعد هزینه ای، 
حفاری چاه اکتش��افی دارای بیشترین س��هم می باشد. لذا ارزیابی 
اق�تصادی یک س��اختمان پیش از حفاری اك��تشافي می تواند به 
لحاظ اق��تصادی از تحميل هزینه  های اضافی حفاري در خصوص 
میادینی ک��ه صرفه اقتصادی نخواهند داش��ت، جلوگیری به عمل 
آورد. باید توجه داش��ت پیش از انجام حفاری چاه اکتش��افی عدم 
قطعیت های فراوانی به لحاظ فن��ی و اقتصادی بر عملكرد ارزيابي 

تأثیرگذار خواهد بود.
 Expected( در اي��ن مقال��ه مفه��وم ارزش پولی م��ورد انتظ��ار
Monetary Value(، به عنوان مفهومي که در برگیرنده ریسک های 

فن��ی و مالی می باش��د، به عنوان ش��اخص ارزیاب��ی اقتصادی یک 
س��اختمان اکتشافی معرفی گردیده اس��ت. این شاخص با تركيب 
احتم��ال موفقیت فنی در اکتش��اف یک میدان نفت��ی یا گازی با 
ارزش فعل��ی خالص مالی )NPV( حاصل از فروش هیدروکربور آن 
میدان، به عنوان یک ش��اخص تلفیقی معرفی می گردد. اس��تفاده 
از این ش��اخص می تواند در اولویت بندی س��اختمان های مورد نظر 
برای اکتشاف بسیار مؤثر بوده و به عبارتی این شاخص می تواند در 

بهینه سازی سبد پروژه های اکتش��افی )پرتفوی اکتشافی( شرکت 
نقش مهمي ایفا کن��د.  انجام ارزیابی اقتصادی بعد از حفاری چاه 
اکتش��افی اگرچه ممکن است بعضی از عدم قطعیت های موجود در 
ارزياب��ي اقتصادي پيش از حفاري را پوش��ش ده��د ليكن پس از 
تحميل هزينه س��نگين حفاري چاه اكتش��افي خواهد بود. در هر 
صورت اين شاخص به عنوان يك معيار كمي با در نظر گرفتن كليه 
عدم قطعيت ه��اي موجود می تواند در مدیریت بهینه پرتفوی نقش 

موثري داشته باشد]3[.
 

1-ارزیابی اقتصادی
ارزیابی اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای بودجه بندی سرمایه ای 
در بنگاه اقتصادی به کار می رود. ارزیابی اقتصادی یک س��اختمان 
اکتش��افی قبل از حفاری، به منظور دستيابي به یک شاخص جهت 
تصمیم گیری در خصوص ادامه فاز اکتشاف ساختمان، مشتمل بر 
حفاری چاه اکتش��افی، انجام عملیات مهندس��ی نفت و همچنین 

ورود به فاز توسعه و تولید از میدان انجام مي گردد]4[.

1-1- شاخص های اقتصادی
برخی از شاخص های ارزیابی اقتصادی عبارتند از:

NPVNet Present Value 1-1-1- ارزش فعلی خالص
 ارزش فعلی خالص یک پروژه یا یک طرح عبارت است از تفاضل 
ارزش فعل��ی جریانات نقدی ورودی و جریانات نقدی خروجي آن. 
در واقع ابتدا درآمدها و هزینه های یک پروژه برحس��ب زمان وقوع 
تفکیک شده و سپس با یک نرخ تنزيل مناسب که می تواند هزینه 

ارزیابی اقتصادی در حقیقت یکی از ابزارهاي مورد استفاده در فرایند بودجه بندی سرمایه ای است]1[. هدف از این امر 
تخصیص بهینه منابع در شرایط محدودیت منابع مالی بوده و لذا در این حالت منابع مالی صرف فعالیت هایی مي گردد 
که بیش��ترین بازده را برای یک بنگاه اقتصادی دارا هس��تند]2[. در فاز اکتشاف یک ساختمان، باالترین هزینه مربوط 
 Expected( به عملیات حفاری آن س��اختمان می باش��د. در این مقاله با استفاده از ش��اخص ارزش پولی مورد انتظار
Monetary Value(  روش��ی ب��رای ارزیابی اقتصادی یک س��اختمان اکتش��افی پیش از انجام عملی��ات حفاری ارائه 
ش��ده اس��ت. با توجه به عدم قطعیت های موجود در محاس��بات این ش��اخص، این روش به عنوان یکی از شاخص های 

تصمیم گیری کاربردي می باشد.
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فرصت سرمایه گذاری در نظر گرفته شود، ارزش فعلی آنها محاسبه 
و تفاضل این دو، ارزش فعلی خالص پروژه خواهد بود.

NPV = PV)Benefits) – PV )Costs))                  )1(

 CFt
)1+r(t

                                   )2(
 

در صورت��ی ک��ه NPV یک پروژه مثبت باش��د، آن پروژه به لحاظ 
اقتص��ادی مورد تأیید می باش��د. در صورت منف��ی بودن NPV در 
واقع انجام پروژه به ش��رکت زیان می رساند و در صورت صفر بودن 
NPV می توان گفت انجام پروژه به لحاظ مالی تأثیری بر ش��رکت 

ندارد. البته شاید در این حالت انجام آن پروژه منافع دیگری مانند 
ایجاد اشتغال و یا به کارگیری دارایی های شرکت را شامل گردد.

IRR (Internal Rate of Return( 1-1-2- نرخ بازده داخلی
نرخ بازده داخلی در واقع نرخ بازده یک س��رمایه گذاری می باش��د. 
IRR نرخ تنزيلي اس��ت که NPV یک پروژه را صفر می کند. یعنی 

اگ��ر درآمدها و هزینه های ی��ک پروژه را با در نظ��ر گرفتن زمان 
وقوع آنها با نرخ تنزیلي برابر IRR تنزیل کنیم، NPV حاصل صفر 

خواهد بود.
با توج��ه به اینکه IRR به ش��رایط بیرونی یک پروژه حس��اس 
نیس��ت، این نرخ در واقع ن��رخ داخلی پروژه نامیده می ش��ود. در 
صورتی که IRR یک پروژه بیش از هزینه فرصت سرمایه گذاری در 
سایر پروژه ها باشد پروژه از نظر سرمایه گذاری مورد تأیید می باشد.

Internal= CFt1 CFt2 CFn
)1+IRR( )1+IRR(2 )1+IRR)n+ + +...         )3(

ROI (Return on Investment( 1-1-3- بازده سرمایه گذاری
این شاخص درصد بازده سرمایه گذاری را نشان می دهد. در واقع 
نشان می دهد به ازاء هر مقدار سرمایه گذاری چند درصد بازگشت 

سرمایه خواهيم داشت.

PV )Benefits(-PV)Cost(
PV)Cost(

                                       )4(                
                                                            

1-2- مدل ارزیابی اقتصادی قبل از حفاری یک ساختمان اکتشافی
در این مدل یک س��اختمان اکتش��افی پس از انج��ام مطالعات 
زمین شناس��ی و ژئوفیزیک��ی با فرض وج��ود هیدروکربور و مثبت 
بودن نتایج مطالعات اکتش��افی، به عنوان یک میدان در نظر گرفته 

ش��ده و ورودی های مدل جهت انجام ارزیابی اقتصادی با توجه به 
اين ميزان، پیش بینی می گردد. ورودی های این مدل شامل

1-2-1- هزینه ها
هزينه هایی که می باید پیش بینی گردد شامل هزینه حفاری یک 
حلقه چاه اکتش��افی، هزینه های مربوط به عملیات مهندس��ی نفت 
در فاز اکتش��اف و هزینه های مربوط به فاز توسعه و تولید از میدان 
می باشند. مس��لماً کلیه پيش بيني های مذکور با توجه به شرایط و 
موقعیت قرارگیری میدان و اطالعات میادین اطراف انجام مي گردد.

P50 1  پیش بینی تولید گاز مخزن در حالت 

Cum. Cond 
(MMSTB)Q(STBD)Cum. Gas 

(BCF)Q(MMSCFD)Time (years)

03818.4330454.5753420

1.3937283818.433165.92454.5753421

2.7874563818.433331.84454.5753422

4.1811843818.433497.76454.5753423

5.5749123818.433663.68454.5753424

6.968643818.433829.6454.5753425

7.839723818.433933.3454.5753425.625

8.3522443493744.47994.3148034445.7702536

9.6249927833486.9821145.832474415.1169067

10.770466373138.2841282.198378373.6052168

11.801392612824.4551404.927691336.2446949

12.729226212542.011515.384073302.62022510

13.564276462287.8091614.794817272.35820211

14.315821682059.0281704.264486245.12238212

14.992212391853.1251784.787189220.61014413

15.600964021667.8131857.257621198.54912914

16.148840481501.0311922.48101178.69421615

16.64192931350.9281981.18206160.82479516

17.085709241215.8352034.013005144.74231517

17.224408961055.1562074.3344125.6137917.83215
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1-2-2- درآمدها
درآم��د حاصل از یک می��دان در واقع درآم��د حاصل از فروش 
هیدروکربور موجود در آن میدان می باش��د. در این مرحله با توجه 
ب��ه اطالعات موجود، س��ناریو تولید میدان که متش��کل بر حجم 
هیدروکرب��ور تولیدی میدان در س��ال های آتی ب��ا توجه به تعداد 
چاه های پیش بینی شده برای توسعه و تولید از آن میدان می باشد، 
تهیه می گردد. س��ناریو تولید پیش بینی ش��ده در سه حالت مورد 
انتظ��ار)P10( و مورد انتظار+ممك��ن )P50( و حجم با احتمال 90 
درصد)P90( تهیه ش��ده و درآمدهای ناشی از هر سناریو به صورت 
جداگان��ه محاس��به می گردد. س��پس ب��ا در نظر گرفت��ن قيمت 
هيدروكرب��ور موجود در میدان می  توان درآمد حاصل را محاس��به 
نم��ود. در این مرحله با توجه به عدم قطعیت موجود در قیمت های 
آتی، بازه ای از قیمت ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت. )به عنوان مثال 
قیمت هر بش��که نف��ت از 30 تا 70 دالر برای هر بش��که در نظر 

گرفته مي شود.(

Discount Rate 1-2-3- نرخ تنزیل
ای��ن ن��رخ به منظور تنزی��ل جریانات نق��دی آتی پ��روژه مورد 
اس��تفاده قرار می گی��رد. این نرخ می تواند هزینه فرصت در س��ایر 
سرمایه گذاری ها و یا نرخ بازده مورد انتظار از سرمایه گذاری باشد.

ب��ا محاس��به س��ه ش��اخص NPV، IRR و  ROI اولویت بن��دی 
س��اختمان های مختل��ف صرفاً ب��ه لحاظ اقتصادی و مالی میس��ر 
می گردد. اما با توجه به ریس��ک زمین شناسی موجود در اکتشاف 
هر میدان، مفهوم ارزش پولی مورد انتظار جهت ورود این ریس��ک 

به محاسبات معرفی می گردد.

 EMVExpected Monetary انتظ�ار  م�ورد  پول�ی  ارزش   -3-1
Value

این ش��اخص جهت تصمیم گی��ری و اولویت بن��دی به منظور 
انتخاب مناس��ب ترین گزینه جهت س��رمایه گذاری برای تکمیل 
ف��از اکتش��اف و انجام فازهاي توس��عه و تولید س��اختمان های 
اکتشافی می باشد. نکته مهم در مورد شاخص ارزش پولی مورد 
انتظار، تلفی��ق اطالعات مالی و اقتصادی پروژه با ریس��ک های 
 EMV زمین شناس��ی و اکتشافی آن می باشد. به منظور محاسبه
یک س��اختمان پ��س از انجام محاس��بات اقتص��ادی مربوطه و 
به دس��ت آوردن NPV، با توجه به ریس��ک های زمین شناسی و 
اکتش��افی، ضریب و یا احتمال موفقیت زمین شناس��ی، Pg که 

نش��انگر احتمال موفقیت در اکتش��اف هیدروکربور از ساختمان 
است، توسط متخصصان زمین شناسی محاسبه می گردد. عوامل 
مختلفی مانند وجود سنگ منشأ، سنگ مخزنی، سنگ پوشش، 
مهاجرت هیدروکربور و ... در این ضریب نقش دارند که با توجه 
به الگوه��ای موجود ارزیابی کیفی به ارزیابی کمی تبدیل و این 

ضریب ارائه می گردد.
در نهايت برای محاسبه EMV از فرمول زیر استفاده می گردد.
EMV = NPV 1 × Pg + NPV 2 × )1-Pg)                       )5(                        

NPV1: ارزش فعل��ی خالص در حالتی که اكتش��اف ميدان موفق 

باشد.
NPV2: ارزش فعلی خالص در حالتی که اکتش��اف ميدان ناموفق 

باشد كه در واقع شامل کلیه هزینه های انجام شده می باشد.
ارزش پول��ی مورد انتظار یک می��دان که دارای افق های مخزنی 
مختلفی می باش��د، ش��امل EMV مربوط به تك ت��ك افق هاي آن 
مي��دان مي ش��ود كه با در نظ��ر گرفتن احتم��ال موفقیت هر افق 

 2  هزینه هاي اکتشافي ساختمان مورد مطالعه

معادل دالردالریوروریالهزینه ها
340,000340,000لرزه نگاري

20,426,000,00042,784,3493,545,93943,442,680حفاري
3,832,3953,515,959پتروفیزیک

3,289,000,0002,802,3112,674,793آزمایش چاه ها
4,997,343پشتیباني /اداري

مجموع هزینه هاي 
23,715,000,00049,419,0553,885,93954,970,776چاه اکتشافي

 3  هزینه هاي توسعه و تولید از افق هاي مخزن در حالت مورد 
)P50(انتظار

معادل دالرهزینه ها
-لرزه نگاري

30,409,876حفاري
2,812,767پتروفیزیک

2,139,834آزمایش چاه ها
3,536,248پشتیباني /اداري

38,898,726مجموع هزینه هاي ثابت چاه تولیدي
28,230,000هزینه انتقال

604,158,531مجموع هزینه هاي کل چاههاي تولیدي و هزینه انتقال)9 حلقه(
659,129,307مجموع هزینه هاي ثابت اکتشاف و توسعه

1,175,097,701مجموع هزینه هاي متغیر تولید در مدت زمان تولید از میدان
مجموع هزینه هاي سرمایه گذاري اولیه و متغیر تولید در 

1,834,227,007مدت زمان تولید از میدان
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محاسبه می گردد]5[.
ب��ا توجه ب��ه در نظر گرفتن س��ناریو تولید در ح��االت مختلف 
P10 ،P50 و P90 و همچنی��ن قیمت های متف��اوت نفت و گاز در 

محاس��بات، ارزش پولی مورد انتظار برای حاالت مختلف محاسبه 
و در نهایت ارزش پولی مورد انتظار نهایی که میانگین موزون این 

ارزش ها می باشد، به دست می آید.]6[

2- مطالعه موردي
به جهت درك بيشتر موضوع ، يك نمونه مطالعه موردي بررسی 
می گ��ردد. در اي��ن مطالعه م��وردي، به يك��ي از ميادين گازي در 
جن��وب ايران اش��اره مي گردد. هدف از حفاري س��اختمان مذكور 
بررس��ي توان هيدروكربوري و ارزيابي اقتصادي آن با فرض وجود 
گاز در افق هاي اين ميدان و امكان توليد از آنها مي باشد. بر اساس 
محاس��بات حجمي انجام شده، حجم گاز قابل استحصال در حالت 
مورد انتظار )TCF)P50 2/074 تخمين زده شده و همچنين حجم 

 17/2 )P50(ميعانات گازي قابل اس��تحصال در حالت مورد انتظار
ميليون بشكه برآورد شده است)جدول-1(.  

2-1- هزینه هاي اکتشافي
در جدول-2 هزينه هاي اكتش��افي ساختمان مورد مطالعه نشان 

داده شده است.  

2-2- هزینه هاي توسعه و تولید از میدان
هزينه هاي توسعه ميدان با در نظر گرفتن 9 حلقه چاه در حالت 
مورد انتظار و هزينه انتقال گاز به پااليشگاه ها و مبادي صادراتي در 
جدول-3 آورده شده است. هزينه هاي انتقال طبق طراحي خطوط 
لوله جهت انتقال گاز از س��اختمان به پااليشگاه، هزينه هاي جاري 
در زمان توليد تا س��ال ششم معادل ساالنه 5 درصد و از اين زمان 
به بعد 10درصد هزينه هاي توسعه طرح ، و نرخ تنزيل ساليانه 27 
درص��د جهت هزينه هاي ريالي و 12 درصد جهت هزينه هاي ارزي 

 1  محاسبات ارزش پولي مورد انتظار
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  : محاسبات ارزش پولي مورد انتظار 1-شكل

حاالت  NPVدرصد مجموع  30و  40، 30ترتيب ارزش پولي مورد انتظار كل طرح با درنظر گرفتن ضرايب به
 محاسبه گرديده است. 7-در جدول P10,P50, P90مختلف 

 (EMV) 
Pg=37%    

2 $/mBTU 

4 $/mBTU 

6 $/mBTU 

8 $/mBTU 

40 $/STB

50 $/STB

60 $/STB

70 $/STB

40 $/STB

50 $/STB

60 $/STB

70 $/STB

40 $/STB

50 $/STB

60 $/STB

70 $/STB

70 $/STB

40 $/STB

50 $/STB

60 $/STB

122m$

151m$

181m$

211m$

837m$

867m$

897m$

926m$

1552m$

1582m$

1612m$

1642m$

2267m$

2297m$

2327m$

2357m$

P50 

NPV)million $) )r=0.12( 4   ارزش فعلي خالص 

(bbl/$)  میعانات

40506070

گاز

($/MBtu(

2422.26503.20584.14665.08
42,354.982,435.922,516.862,597.80
64,287.704,368.644,449.584,530.52
86,220.416,301.366,382.306,463.24

 5   نرخ بازده داخلي

(bbl/$)  میعانات

40506070

گاز

($/MBtu(

217%17%18%19%
436%37%38%38%
655%56%56%57%
874%74%75%76%

 6   بازده سرمایه گذاري

(bbl/$)  میعانات

40506070

گاز

($/MBtu(

223%27%32%36%
4128%133%137%142%
6234%238%243%247%
8339%344%348%352%



31 30

مقاالت تحلیلی - کاربردی

30

فرض شده است. محدوده قيمت گاز 2 تا 8 دالر بر ميليون بي تي يو 
در نظر گرفته شده است.

2-3- دو حالت ممکن بعد از حفاري چاه عبارتند از
)Case 1( 1- ميدان مورد مطالعه خشك

)Case 2( )2- ميدان مورد مطالعه موفق)چاه گازي
 ،)NPV( ش��اخص هاي اقتصادي ش��امل ارزش فعلي خالص
نرخ بازده داخل��ي )IRR( و بازده س��رمايه گذاري )ROI( براي 
س��ناريوي ارائه شده در هر س��ه حالت P10,P50,P90 محاسبه 

مي شود.
1-در حالت��ي كه س��اختمان خش��ك باش��د، تنه��ا هزينه هاي 
اكتش��افي وجود خواهند داش��ت كه قباًل در جدول-2 بدان اشاره 

شد)54.970.776-  دالر(

2-در حالت��ي كه س��اختمان موف��ق باش��د ارزش فعلي خالص 
 )ROI( و بازده سرمايه گذاري )IRR( نرخ بازده داخلي ، )NPV(

به ترتيب در جداول 4، 5 و 6 آورده شده است.
در فرآيند تصميم گيري جهت س��رمايه گذاري در فاز توس��عه و 
توليد از درخت تصميم گيري استفاده شده است. با در نظر گرفتن 
پارامتر ضريب موفقيت زمين شناس��ي براب��ر با 37 درصد، درخت 
تصميم گي��ري ب��راي قيمت ه��اي مختلف گاز و ميعانات رس��م و 

ارزش پولي مورد انتظار )Expected Monetary Value( ساختمان 
تخمين زده شد.
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گذاري ) و بازده سرمايهIRR) ، نرخ بازده داخلي (NPVموفق باشد ارزش فعلي خالص (ر حالتي كه ساختمان د-2
)ROIآورده شده است. 6و  5، 4ترتيب در جداول ) به  

  NPV(million $)( r=0.12( ارزش فعلي خالص -4جدول 
 )bbl/$(  ميعانات 

40 50 60 70 

  
 )MMBtu/$(زگا

2 422.26 503.20 584.14 665.08 
4 2,354.98 2,435.92 2,516.86 2,597.80 
6 4,287.70 4,368.64 4,449.58 4,530.52 
8 6,220.41 6,301.36 6,382.30 6,463.24 

  

  نرخ بازده داخلي -5جدول
 )bbl/$(  ميعانات 

40 50 60 70 

  
 )MMBtu/$(گاز

2 17% 17% 18% 19% 
4 36% 37% 38% 38% 
6 55% 56% 56% 57% 
8 74% 74% 75% 76% 

  

  بازده سرمايه گذاري -6جدول 
 )bbl/$(  ميعانات

40 50 60 70 

  
 )MMBtu/$(گاز

2 23% 27% 32% 36% 
4 128% 133% 137% 142% 
6 234% 238% 243% 247% 
8 339% 344% 348% 352% 

  

گيري استفاده شده است. گذاري در فاز توسعه و توليد از درخت تصميمگيري جهت سرمايهفرآيند تصميمدر 
هاي گيري براي قيمت، درخت تصميمدرصد 37شناسي برابر با با در نظر گرفتن پارامتر ضريب موفقيت زمين

  خمين زده شد.) ساختمان تExpected Monetary Valueمختلف گاز و ميعانات رسم و ارزش پولي مورد انتظار (

Risk Model: 

 

 

  

  

  

EMV 

Success 

Failure 1COF

P10

   P50 

P90   

ارزش پول��ي م��ورد انتظار كل ط��رح با درنظ��ر گرفتن ضرايب 
به ترتي��ب 30، 40 و 30 درص��د مجم��وع NPV حاالت مختلف 

P90 .P50.P10 در جدول-7 محاسبه گرديده است.

نتیجه گیری
جه��ت ارزیابی اقتصادی هر فعالیتی ش��اخص های مختلفی وجود دارد 
ک��ه ممکن اس��ت نتایج حاصل از ارزیابی اقتص��ادی یک فعالیت خاص با 
شاخص های مختلف در  ی از اوقات متفاوت باشد. ارزيابي اقتصادي پيش 
از حف��اري طرح به عنوان يك روش تئوريك و يك مدل توصيفي در كنار 
س��اير پارامترها از قبيل تصميم گيري ه��اي مديريتي و غيره مي تواند به 
اخذ تصميم نهايي درباره اينكه سرمايه گذاري انجام شود يا ميدان به حال 

خود رها شود، كمك شاياني نمايد.
شاخص EMV می تواند به عنوان یک شاخص کمی در تعیین اولویت بندی 

ساختمان ها به همراه و در کنار شاخص های دیگر به کار برده شود. 
ب��ا توجه به اینکه ض��ریب موف��قیت زمین شناس��ی Pg تا حد زیادی 
بر پایه نظرات کارش��ناس ارزیابی کننده ساختمان محاسبه می گردد، ارائه 
ای��ن ضریب در یک بازه( به عنوان مثال 30 تا 40 درصد )می تواند نظرات 

کارشناسان بیشتری را شامل گردد. 
حداقل مقدار EMV ساختمان با در نظر گرفتن سناریو تولید در 
حالت P90 و حداکثر ریس���ک زمین شناس��ی و یا حداقل ضریب 

موفقیت زمین شناسی Pg به دست می آید.
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 7   محاسبات ارزش پولي مورد انتظار

Total EMV(Milion $)
(bbl/$)  میعانات

40506070

گاز

($/MBtu(

2118.07148.69179.31209.93
4848.90879.52910.14940.76
61579.731610.351640.971671.59
82310.552341.172371.802402.42


