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Abstract 

Any kind of disturbance in extraction, sale, import and export of oil and gas 

has an undeniable role in the economic stability of the country. Therefore, in 

this research, using a systems dynamics model, the impact of sanctions on 

the supply chain of Iran's oil industry has been investigated. The subsystems 

diagram and the cause and effect diagram have been compiled by 

considering the variables identified with the help of foundation data theory, 

and the effect of importing raw materials on capacity development and the 

effect of increasing the cost of raw materials on the localization of raw 

material production in the oil industry has been modeled. The results showed 

that the effort to neutralize the sanctions of the oil industry with the help of 

knowledge-based companies can increase the income by 418% within the 

next ten years, but by investing in the development of the production 

capacity of petroleum products, it can increase the income by 27% and make 

the country against Resist sanctions. 
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 تأمین زنجیرۀبر  ها تحریم تأثیر بررسی

شناسی  پویایی با رویکرد صنعت نفت ایران

 ها سیستم
 4حسین عموزاد خلیلیـ  3فر ونیهمامهدی ـ  *2ییفدامهدی ـ  1عباس ایاران

 چکیده

انکار نقش گاز و هر نوع اخالل در استخراج، فروش، واردات و صادرات نفت 

با استفاده از یک  در این تحقیق، بنابراین؛ دارددر ثبات اقتصادی کشور  ینشدن

 تأمینبر زنجیره  ها تحریم تأثیرها به بررسی نحوه  سیستم شناسی یاییپومدل 

 و نمودار علت و معلولی ها زیرسیستمنمودار است.  شده پرداختهصنعت نفت ایران 

، اند شدهشناسایی بنیاد  گرفتن متغیرهایی که با کمک نظریۀ داده با در نظر

 تأثیرو  یتظرف ۀتوسع یبر رو یمصرف یهواردات مواد اول تأثیر و شده تدوین

 سازی مدلدر صنعت نفت  یهمواد اول یدتول سازی بومیبر  یهاول مواد ینۀهز یشافزا

با های صنعت نفت  تحریم سازی خنثینتایج نشان داد تالش جهت  .شده است

 %418در عرض ده سال آینده درآمد را تا  تواند میبنیان،  دانش های شرکتکمک 

نفتی  های فراورده تولیدظرفیت  جهت توسعۀ گذاری سرمایهبا  اما افزایش دهد

مقاوم   و کشور را در مقابل تحریم سازد متأثرافزایش درآمد را  %27تا  تواند می
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 مقاله علمی ـ پژوهشی
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 مقدمه

عالوه  ها تحریماین  است و قرارگرفته ها تحریم شدیدترینهای اخیر ایران تحت  در سال

صادرات،  قرار دادن تأثیربا تحت متغیرهای اقتصادی و اجتماعی  متأثر ساختنبر 

افزایش  به منجر، (Nakhli, et al, 2021) یخارجمالی  تأمینتکنولوژی استخراج و 

عدم دستیابی ایران  و نفتی های فراوردهقیمت کاالهای وارداتی، کاهش صادرات نفت و 

عالوه بر آن  (Barazandeh et al, 2016). شده است به منابع حاصل از فروش نفت

، انتشار کرونا و نوسانات بازارهای مالی منجر به عدم اطمینان ها تحریم تأثیر زمانی هم

در  ایران ویژۀ یگاهبه جانظر  (Samadi et al, 2021) .استدر ایران شده  گذاران سرمایه

انرژی در خاورمیانه و جهان و همچنین اهمیت منابع هیدروکربوری، مدیریت  حوزۀ

 .ای برخوردار استیند تولید تا مصرف در کشور از اهمیت ویژهاصحیح این منابع در فر

 به نموده، ایفا زیربنایی نقش جوامع، صنعتی اقتصاد حیات در انرژی (1391)آناهیده، 

 نیز اقتصادی توسعۀ باشد، دسترس در موقع به و کافی مقدار به انرژی هرگاه که معنا این

 عنوان به خام نفت بین دراین (1392 ،، علیخانی و نادریدالوری) .بود خواهد میسر

 تشکیل را ایران ازجمله اوپک کشورهای درآمد اصلی منبع انرژی، نوع ترین اصلی

 درصد 90و  دولتی درآمدهای درصد 60 حدود ،ها تحریم اعمال از قبل ایران در .دهد می

 تشکیل و گاز نفت منابع فروش از حاصل درآمدهای را کشور صادراتی درآمدهای

 نوسان ایجاد به منجر که عواملی بنابراین؛ (Farzanegan et al, 2011)است  داده می

 اقتصاد بر زیادی تأثیر ،ها تحریم یا و قیمت تغییر ازجمله شوند می نفتی درآمدهای

 نسبتاً شدت با ایران اقتصادو  (1385 اسکویی، نیکی و مهرآرا) گذاشت خواهند کشور

ی ها تحریم. دارد قرار نفتی درآمدهای تغییرات از ناشی های ضربه معرض در باالیی

 تأثیرافراد جامعه را تحت  تک تککرده و زندگی  متأثرظالمانه شریان حیاتی کشور را 

 زنجیرۀ بر نفت تحریم تأثیرات تحقیقاتی در حوزۀ تاکنون خود قرار داده است.

 و المللی بین گذاری سرمایه تحقیقات از برخی است. شده انجام ایران نفت صنعت

 از حاصل درآمد میزان بر که اند کرده عنوان متغیرهایی ازجمله را نفتی های تحریم

 ؛1398 ،همکاران و فروشانی )صمدی مؤثرند بسیار اقتصادی متغیرهای و نفت فروش

(Farzanegan & Hayo, 2019)  نفتی به سمت  های فراوردهو برخی دیگر افزایش قیمت

بیشتر در صنعت  افزودۀ ارزش با های حوزهگذاری در  و سرمایه ها آن المللی بینقیمت 

منجر به افزایش منافع ملی حاصل از  اند که کردههایی عنوان  سیاست ازجملهنفت را 

( به 1397همکاران )و  فرخانی (1397، و همکاران )حسینی .ودش میصنعت نفت 
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 ها آن. اند پرداخته، استتشریح بندهای اقتصاد مقاومتی که مرتبط با صنعت نفت و گاز 

 و المللی بین داخلی و امنیت تأمین درآمدزایی، در گاز و نفت صنعت انکارناپذیر نقش

 دالیل توجه ویژۀ ازجملهرا  کنونی دوران در ویژه به کشور اقتصادی پیشرفت و رشد

 بامطالعه( 1397) الدینی زین. رضوی و اند دانستهبندهای اقتصاد مقاومتی به این بخش 

 و ها فرصت ،1392 تا 1389 های سال فاصلۀدر  شده اعمال اقتصادی های تحریم تطبیقی

 دوبارۀ اعمال با برخورد در ایران اقتصاد و و گاز نفت صنعت روی پیش تهدیدهای

 و پیشگیری برای راهکار ارائه به طریق، این از و کرده شناسایی آمریکا ثانویۀ های تحریم

 پرداخته است. جدید اقتصادی ثانویه های تحریم منفی آثار کاهش

ی نفتی بر روی رفاه ها تحریمنشان دادند اثر  (1394استادزاده ) و مرزبان 

 کاالهای و نفت فروش یها تحریم از ترکیبی که درصورتیاجتماعی محسوس است و 

 بود. خواهد تر وسیع مراتب به ها تحریم تأثیر شود اعمال ای سرمایه و ای واسطه مصرفی،

 نخواهد شده اعمال نفتی های تحریم تسلیم ایران دادند نشان (1400) همکاران و رصاف

 با تواند می چراکه ،بود خواهد ها تحریم کردن اثر کم برای راهی یافتن دنبال به و شد

 از ناشی اقتصادی های هزینه وجود علت به بخشد. بهبود را خود رفاهی وضعیت کار این

 دور برای ایران تالش و اروپا و آمریکا بین کامل تفاهم عدم ایران، علیه نفتی های تحریم

 صفر به را ایران نفت صادرات نتوانند ها آمریکایی که رسد می نظر به ها تحریم زدن

 .برسانند

Rafieisakhaei et al, 2016)) ،را با کمک  جهان دینامیک عرضه و تقاضای نفت خام

 های عاملیکی از  ها آن .اند دادهقرار  موردبررسی ها سیستم شناسی پویاییمتدولوژی 

 عرضۀ ها تحریم. دانند میایران علیه ی ظالمانه ها تحریمنوسان در قیمت نفت خام را 

 لزوم لذا. گیرد میقرار  تأثیرنفت خام ایران را کاهش داده و قیمت نفت خام تحت 

 توسعۀ. داردداشته و  ویژه اهمیت ناحیه این از پذیری آسیب کاهش جهت ریزی برنامه

 راهکارهایی از یکی نفت صنعت ارزش زنجیرۀ تکمیل جهت موردنیاز های زیرساخت

 .دهد کاهش خارجی و داخلی های تکانه برابر در را کشور پذیری آسیب تواند می که است

 بر زنجیرۀ ها تحریم تأثیربه بررسی  ها سیستم شناسی پویاییتاکنون تحقیقی با کمک 

صنعت نفت از  تأثیرپذیریموضوع  یتبا علم به اهمصنعت نفت نپرداخته است و  تأمین

موضوع را  ینمختلف ا یها جنبه یتاکنون مطالعات و منابع فراوان که ینو ا ها تحریم

 یبر رو ها تحریم یسازوکار اثرگذار ییشناسا یقتحق یناند، هدف از ا کرده یبررس

در این تحقیق مبتنی بر  .است ها سیستم شناسی پویاییبا کمک  یرانصنعت نفت ا
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فر و  ، فدایی، همایون)ایارانتحقیق پیشین محقق  در شده استخراجراهبردها و متغیرهای 

به شناسایی  شده انجام بنیاد نظریۀ دادهروش که با کمک ( 1400، عموزادخلیلی

بر روی صنعت نفت ایران  ها تحریمسیستم اثرگذاری اصلی و فرعی دخیل در  های مقوله

ارائه  ،دهد میکه چارچوب متغیرها را نشان  ها زیرسیستمنمودار  پرداخته است. سپس

نمودار علت و معلولی، جریان  به ارائۀ ها سیستم شناسی پویاییبا کمک متدولوژی  ده وش

مدل به ارزیابی راهبردها در  و پس از فرموله سازی و اعتبارسنجی شده پرداختهانباشت 

 است. شده  پرداختهصنعت نفت  حوزۀ

 شناسی شرو

بر سازی است که  شبیهماهیت، اکتشافی ـ  ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضر، 

های این تحقیق که بر  زیر گام موارداست.  شده انجام ها سیستم شناسی پویاییمبنای 

 (Sterman, 2001) .دهد میاست را نشان  شده تدوینمبنای کتاب استرمن 

 قیدق صورت بهموردنظر  ۀمسئلگام ابتدا  نیا رد :مسئلهچارچوب ، اولگام  

و  نظران منابع موجود و نظرات صاحب ۀمطالع با ،شناخت دقیق آناز  پسو  شده تعریف

های  یافته از مجموعۀ مسئلهمتغیرها و راهبردهای  ،بنیاد داده ۀیاز نظر گیری بهره

 سازی شبیه. در این گام افق زمانی اند شدهشناسایی (، 1400همکاران )پژوهش ایاران و 

 ده است.شو رفتارهای مرجع مدنظر نیز تشریح 
 ها، ستمیرسیز ییاز شناسا پسفرضیات دینامیکی  پویا:تدوین فرضیات  ،دومگام  

 نیا در شود. وجود دارند، استخراج می ستمیرسیکه در هر ز ییو بازخوردها رهایمتغ

 ،شده شناسایی یها و حلقه رهایبا استفاده از متغ ستمیس یمعلولـ  یمرحله مدل علّ

ها و بازخوردها با عالمت مثبت و منفی در شکل نشان  در این گام حلقه شود. می جادیا

ها به لحاظ اثرگذاری مثبت یا منفی تعیین  شوند و همچنین عالمت کمان داده می

 .شود میشود. همچنین در این گام نمودار جریان انباشت نیز ترسیم  می
 از با استفاده رها،یمتغ نیبریاضی روابط  در این گام فرموله کردن مدل: ،سومگام  

 شود. تعیین میموجود و نظر خبرگان  یها دادهمنطق روابط، 

در این گام مدل ریاضی با استفاده از  :و اعتبارسنجی سازی شبیه ،چهارمگام  

شود.  سازی می های سیستمی وجود دارند، شبیه سازی مدل شبیه باهدفافزارهایی که  نرم

نیاز ا نانیاطم جادیا منظور به است. شده استفاده Vensim PLEافزار  از نرم مقالهدر این 

صورت  یکرده است، اعتبارسنج سازی مدل خوبی بهرا  ستمیدرون س اتیواقع ،مدل که
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ساختاری، آزمون مانند رفتار مرجع، آزمون  ییها از آزمون یاعتبارسنج برای. گیرد می

قرار  بررسی موردو اعتبار مدل  شده  استفاده ...و یآزمون رفتار حد ،ساختاریرفتار 

 .گیرد می

بررسی پیامدهای  منظور بهدر این گام  :ها سیاستطراحی و ارزیابی  ،پنجمگام  

با کمک مدل ، اند شدهشناسایی بنیاد  یۀ دادهاز نظرراهبردهایی که با استفاده  حاصل از

 .شود میاین راهبردها پرداخته  تأثیرسازی  یبه کمّ

 ها یافته

 طورکلی به .دهد یماین مطالعه را نشان  سازی مدلدر  ها زیرسیستمشکل زیر نمودار 

 های چاهظرفیت نفت و اکتشاف  توسعۀ بخش. 1شامل در این تحقیق  شده ارائهمدل 

و تولید  ها پتروشیمیو  ها پاالیشگاهظرفیت  . بخش توسعۀ2، ها آناز  برداری بهرهنفت و 

درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت خام و درآمد حاصل از فروش و صادرات  .3، ها آن

گذارد  بسیار زیادی بر این چرخه می تأثیرنفتی است. زیرسیستم دیگری که  های فراورده

به  1زا برون صورت بهالمللی است که از خارج سیستم و  های بین مربوط به اثر تحریم

نفتی را با  های فراوردهانه امکان صادرات نفت و های ظالم تحریم. دشو میسیستم وارد 

 پیمانکار خارجی توسعۀ های شرکت رفت برونسازد و از طرفی با  مشکل مواجه می

 .سازد میبا مشکل مواجه  مدت کوتاهرا در  ها ظرفیت

 ها . نمودار زیرسیستم1شکل 
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1. Exogenous variables 
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تفکیک هر قسمت از مدل تبیین شده و در این بخش نمودار علی معلولی به 

نفتی از  های فراوردهدرآمد حاصل از فروش نفت و ه است. بازخوردهای اصلی تشریح شد

، یکی فروش داخلی که دارای قیمت مصوب است و توسط گیرد میدو طریق شکل 

شود و دیگری فروش در بازار جهانی است که قیمت جهانی، قیمت  دولت تعیین می

نفتی بیشتر  های رچه درآمد حاصل از فروش نفت و فراوردهه کند. ین میفروش را تعی

صنعت نفت بیشتر  و بودجۀ یافتهاختصاص باشد، بخشی از این درآمد به صنعت نفت 

های  زیرساخت ذاتی وجود دارد توسعۀ صورت بهکه  تأخیریشده و با افزایش بودجه، با 

ظرفیت  نفتی جدید، توسعۀ های میدانو ها  از چاه برداری بهرهنفتی اعم از اکتشاف و 

تولید  ها ظرفیتبا افزایش یافتن این  افزایش خواهد یافت. ها پتروشیمیو  ها پاالیشگاه

و با این افزایش صادرات و فروش داخلی نفت  یافته افزایشنفتی  های فراوردهنفت و 

. در برد میابد که این موضوع درآمدهای حاصل از صنعت نفت را باالتر ی افزایش می

بازخورد دیگری که حائز اهمیت است و  است. 1فزاینده حقیقت این چرخه یک چرخۀ

، مربوط به نماید یمرا کنترل تولید نفت خام  کننده متعادلیک چرخه  صورت به

که در تدوین مدل تحقیق حاضر لحاظ  است صیانتی یبردار و بهرهتولید  های یتمحدود

 ده است.ش

مواد مصرفی  تأمینمربوط به است،  مؤثرتحقیق  مسئلۀبازخورد دیگری که در  

نفتی باالتر رود، به  های رفیت تولید نفت و ظرفیت تولید فراوردهوارداتی است. هرچه ظ

 .تولید افزایش خواهد یافت و درنتیجه هزینۀ یافتهافزایش طبع مواد مصرفی وارداتی نیز 

(Manesh, & Eslamifar, 2018) دیگری که در صنعت نفت و گاز مشهود است  حلقۀ

سازی تولید این مواد در داخل  بر بومی استفاده موردمواد وارداتی  هزینۀ تأثیرمربوط به 

ها افزایش  شود، هرچه این هزینه زیر مشاهده می لقۀکه در ح طور همانکشور است. 

 خواهد شد.و مواد مصرفی در داخل کشور تولید  شده فعالیابد، این حلقه 

 ترین مهماما یکی از  است،اصلی تبیین شده  مسئلۀ تحقیق که از پیوند سه فرضیۀ 

بر روی این سیستم  ها تحریم تأثیربررسی آن هستیم  به دنبالعواملی که در این پژوهش 

توانند بر  متغیرها می چگونه و از طریق کدام ها تحریمکه  داده شدنشان  پژوهشاین  است. در

از چند جهت بر روی سیستم  ها تحریم باشند. یرگذارتأثشرکت ملی نفت  تأمین روی زنجیرۀ

 تأثیراولین  (Manesh & Eslamifar, 2018) ،است تأثیرگذار ،تبیین شده تأمین زنجیرۀ

 های خارجی در توسعۀ ظرفیت تولید نفت خام و توسعۀ گذاری سرمایه کاهش ها تحریم

                                                      
1. Reinforcing loop 
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بر روی کیفیت و قیمت مواد  ها تحریمدوم  تأثیرهای نفتی است.  ظرفیت پاالیشگاه

د، شوهای بیشتری علیه صنعت نفت اعمال  مصرفی وارداتی است که هرچه تحریم

که  ها تحریمسوم  تأثیرابد. ی کیفیت مواد مصرفی کاهش و قیمت این مواد افزایش می

 های کند، بر روی صادرات نفت و فراورده می را بر اقتصاد کشور اعمال تأثیربیشترین 

نفتی است که در این شرایط کشورهای خارجی تمایل خود را نسبت به مصرف نفت 

 .دهند میایران کاهش 

است. مدل از  شدهپرداخته انباشت ـ   سازی مدل جریان ین قسمت به شبیهدر ا 

 شدهسازی  شبیهانه سالی صورت بهو  0.0625های زمانی  با گام 1400تا  1390زمان 

 .امترهای لحاظ شده به شرح زیر استاست و پار

 سازی مدل نیز به شرح زیر است: در شبیه شده گرفتهبرخی از روابط ریاضی در نظر 

 

 1معادله 

=درآمد صنعت نفت المللی نفت قیمت بین ×صادرات نفت   

نفتی + های فراوردهالمللی  قیمت بین ×نفتی  های فراوردهصادرات    

نفتی در داخل کشور های فراوردهقیمت ×نفتی در داخل های فراوردهفروش   

، هزینه تولید ها پاالیشگاههزینه صنعت نفت شامل هزینه استفاده از نفت خام در  

 وارداتی است. مورداستفادهنفت خام و هزینه خرید مواد 

 2معادله 

= هزینه صنعت نفت المللی نفت قیمت بین ×ها پاالیشگاهاستفاده از نفت خام در   

هزینه تولید نفت خام +×میزان تولید نفت خام    

+ وارداتی مورداستفادههزینه خرید مواد   

 14 هرسالههای تاریخی موجود فرض شده است که  در مدل با توجه به داده 

 یابد. درصد از درآمد حاصله به صنعت نفت اختصاص می

=بودجه صنعت 3معادله  سهم بودجه صنعت نفت از درآمد   ×( درآمد صنعت نفت-هزینه صنعت نفت ) 

 .شود نرخ احداث هر چاه نفتی نیز مطابق با فرمول زیر محاسبه می 

=نرخ احداث چاه نفت 4معادله 
بودجه توسعه ظرفیت تولید نفت خام 

ه احداث هر چاه نفتیهزینمتوسط 
 

در  1400تا  1394ر از سال سازی در خصوص درآمدهای نفتی کشو نتایج شبیه 

شود مدل توانسته  که مالحظه می طور همانمقایسه با مقدار واقعی آن به شرح زیر است. 

دیگری که در مدل  یرمتغ سازی نماید. شبیه خوبی بهبر صنعت نفت را  ها تحریم تأثیر
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سازی آن با داده تاریخی آن انطباق دارد، مربوط به میزان تولید نفت  رفتار نتایج شبیه

د. شهای ظالمانه علیه صنعت نفت ایران وضع  تحریم 1397خام است. در اواسط سال 

بر روی میزان تولید  خوبی بهرا  ها تحریم تأثیر تواند مینشان داد مدل  سازی شبیهنتایج 

های  مدل مقدار متغیر صادرات نفت خام را نیز منطبق بر داده نیهمچن نفت نشان دهد.

با افت  1397سازی کرده است. صادرات نفت خام از اواسط سال  تاریخی شبیه

 سازی نماید. شبیه خوبی بهاین رفتار را  تواند میمواجه شده که مدل  توجهی قابل

یخی در خصوص های تار سازی مدل و داده مقایسه نتایج حاصل از شبیه .2شکل 

 میزان درآمد نفت

 

 های تاریخی برای میزان تولید نفت خام سازی مدل و داده . نتایج حاصل از شبیه3شکل 
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های تاریخی برای میزان صادرات نفت  سازی مدل و داده . نتایج حاصل از شبیه4شکل 

 خام

 

تولید های تاریخی برای میزان  سازی مدل و داده . نتایج حاصل از شبیه5شکل 

 های نفتی فراورده

 

مربوط به ارزیابی  دهد میقرار  تائیدکه اعتبار مدل را مورد  هایی روشاز دیگر  

با توجه به نظرات خبرگان این  ،ساختاری ازنظرساختاری مدل است. اعتبار این مدل 

 یدتأیجنوب کشور فعالیت دارند، نیز مورد  خیز نفتحوزه که در شرکت ملی مناطق 

ها  ونسیم نیز با توجه به قواعدی که برای ارزیابی مدل افزار نرماست. همچنین  قرارگرفته
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ید دهندۀ تأی که نتایج آن نشان دهد می ارزیابی قرارتعریف کرده است، این مدل را مورد 

 اعتبار مدل بود.

ادامه یابد،  1400تا  1398های  های صنعت نفت همانند سال تحریم که درصورتی 

متغیرهای مربوط به صنعت نفت به شرح زیر خواهد بود. صادرات نفت خام  رفتار

در این  به روند کاهشی خود ادامه خواهد داد. یافته کاهش 97که از سال  طور همان

و لذا روند  کرده یداپنفتی کاهش  های فراوردهسناریو شیب تند افزایش ظرفیت تولید 

 ازآنجاکهد. همچنین شو می متأثرنفتی نیز  های فراوردهاستفاده از نفت خام در تولید 

و شیب  یافته کاهشنفت خام محدود است و صادرات نفت خام  سازی ذخیرهظرفیت 

همانند  یابد، میزان تولید نفت خام نیز ها نیز کاهش می استفاده از نفت خام در پاالیشگاه

افزایش تولید نفت خام در تولید  واسطه بهگذشته پایین خواهد بود اما  دو سال

در  خواهد یافت. پایینی افزایش نسبتاًنفتی، تولید نفت خام با شیب  های فراورده

هم صادرات  ازآنجاکهو  یافته کاهشنفتی نیز  های فراوردهسناریوی اول میزان صادرات 

یین پا، میزان درآمد صنعت نفت نیز یافته کاهشنفتی  های فراوردهنفت و هم صادرات 

نفتی با شیب کم افزایش خواهد  های فراوردهخواهد ماند و با افزایش تولید و صادرات 

 یافت.

 نتایج حاصل از اعمال سناریوی شرایط جاری بر روی میزان صادرات نفت .6شکل 
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نتایج حاصل از اعمال سناریوی شرایط جاری بر روی میزان استفاده از نفت  .7شکل 

 نفتی های فراوردهدر تولید 

 

 نتایج حاصل از اعمال سناریوی شرایط جاری بر روی میزان تولید نفت خام .8 شکل
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نتایج حاصل از اعمال سناریوی شرایط جاری بر روی میزان صادرات  .9شکل 

 نفتی های فراورده

 

نتایج حاصل از اعمال سناریوی شرایط جاری بر روی میزان درآمد حاصل از  10شکل 

 صنعت نفت

 

  

 بازگردد 1396به شرایط سال  1401های نفتی ایران از سال  تحریم که درصورتی

برداری خارجی نباشد و  وابستگی به قطعات و تجهیزات اکتشاف و بهره گونه یچهو 

صادرات فرآورده های نفتی

40

30

20

10

0

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1394 1396 1398 1400 1402 1404 1406 1408 1410
Time (Year)

M
B

/Y
ea

r

tnerruC : صادرات فرآورده های نفتی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Selected Variables

60 B

45 B

30 B

15 B

0

1

1

1

1

1 1

1
1 1 1 1 1 1 1 1

1394 1396 1398 1400 1402 1404 1406 1408 1410
Time (Year)

$
/Y

ea
r

tnerruC : درآمد 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



  111/  ها ستمیس یشناس ییایپو کردیرو با رانیا نفت صنعت نیتأم ۀریزنج بر ها میتحر ریتأث یبررس

 سال چهاردهم  55شماره  1401زمستان 

، نتایج حاصل از دشو تأمینبنیان داخلی  دانش های شرکتتمامی این موارد توسط 

ت نفت مطابق با شکل زیر با یک جهش مدل به شرح زیر خواهد بود. صادرا سازی شبیه

در این سناریو الزم به ذکر است یابد.  میلیون بشکه در سال افزایش می 300 حدود به

، سهم صادرات نفت خام و یافته افزایشنفتی  های فراوردهاستفاده از نفت خام در تولید 

 .یافت افزایش خواهدکم  نسبتاًخام فروشی با یک شیب 

ها بر روی میزان  نتایج حاصل از اعمال سناریوی برداشته شدن تحریم .11شکل 

 صادرات نفت

 

ها بر روی میزان تولید  نتایج حاصل از اعمال سناریوی برداشته شدن تحریم .12شکل 

 نفتی های فراورده
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ها بر روی میزان تولید  نتایج حاصل از اعمال سناریوی برداشته شدن تحریم .13 شکل

 نفت خام

 

ها بر روی میزان  نتایج حاصل از اعمال سناریوی برداشته شدن تحریم .14شکل 

 نفتی های فراوردهصادرات 

 

 

به قوت خود باقی بمانند اما دولت  ها تحریمدر این سناریو فرض شده است 

نفتی هزینه  های فراوردهظرفیت تولید  میلیون دالر جهت توسعۀ 500ه مبلغ ساالن

قی بماند و تالشی با ها تحریمط رفتار متغیرها نسبت به حالتی که نماید. در این شرای
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این  در است. شده ارائهنفتی صورت نگیرد،  های فراوردهظرفیت تولید  جهت توسعۀ

ظرفیت تولید  ازآنجاکهاما ؛ نخواهد داشت یا مالحظه قابلشرایط صادرات نفت تغییر 

یابد.  ها افزایش می ، استفاده از نفت خام در تولید فرآوردهیافته افزایشنفتی  های فراورده

لغو  ها تحریمشرایطی که  اندازه بهاما نه  یافته افزایشمیزان تولید نفت خام نیز  یجهدرنت

نفتی و تولید آن  های فراوردهد. در شرایط تبیین شده در این سناریو، میزان صادرات شو

 افزایش خواهد یافت.

ها و حمایت دولت در تولید  عمال سناریوی باقی ماندن تحریمنتایج ا .15شکل 

 نفتی بر روی میزان صادرات نفت های فراورده

 

ها و حمایت دولت در تولید  نتایج اعمال سناریوی باقی ماندن تحریم .16شکل 

 ها وردهده از تولید نفت خام در تولید فرانفتی بر روی میزان استفا های فراورده
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ها و حمایت دولت در تولید  نتایج اعمال سناریوی باقی ماندن تحریم .17شکل 

 نفتی بر روی تولید نفت خام های فراورده

 

ها و حمایت دولت در تولید  نتایج اعمال سناریوی باقی ماندن تحریم .18شکل 

 نفتی های فراوردهنفتی بر روی صادرات  های فراورده
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ها و حمایت دولت در تولید  ماندن تحریمنتایج اعمال سناریوی باقی  .19شکل 

 نفتی های فراوردهنفتی بر روی میزان تولید  های فراورده

 

ها و حمایت دولت در تولید  نتایج اعمال سناریوی باقی ماندن تحریم .20شکل 

 نفتی بر روی میزان درآمد از صنعت نفت های فراورده

 

برداشته شدن  .2ی، جار یطادامه شرا .1ی اعمال سناریوهای نتایج کمّ 

دولت جهت  یتو حما ها تحریمماندن  یباق .3، به بعد 1400از سال  ینفت های یمتحر

 ی در جدول زیر خالصه شده است.نفت های فراورده یدتول یتظرف ۀتوسع
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و حمایت دولت در  ها تحریمنتایج حاصل از اعمال سناریوی باقی ماندن  .1جدول 

 نفتی بر روی میزان درآمد از صنعت نفت های فراوردهتولید 

 سناریو
 صادرات نفت

(MB/Year) 

استفاده از نفت 

 یدخام در تول

 یا وردهافر

 ینفت
(MB/Year) 

میزان تولید 

 نفت خام

(MB/Year) 

صادرات 

 های فراورده

 نفتی

(MB/Year) 

درآمد 
(B$/Year) 

 درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار

سناریوی اول: ادامه 

 شرایط جاری
6/97  - 977 - 1075 - 6 - 4/12  25%  

سناریوی دوم: 

 سازی خنثی

های نفتی از  تحریم

 به بعد 1400سال 

با استفاده از 

 های شرکت

 یانبن دانش

331 238%  1260 29%  1592 48%  84 - 2/64  418% 

سناریوی سوم: باقی 

ها و  ماندن تحریم

حمایت دولت جهت 

ظرفیت تولید  ۀتوسع

 نفتی های فراورده

121 24%  1211 24%  1333 24%  9 - 7/15  27%  

 گیری و نتیجه بحث

در  ها مقولهها ارتباطات دوطرفه بین  سیستم شناسی پویاییبا کمک ابزار  پژوهش،در این 

 های فرضیهد. سپس شقالب نمودار زیرسیستم و تصویر بزرگ از این سیستم ارائه 

صنعت نفت ایران اثرگذارند در قالب نمودار علت  تأمین دینامیکی که در سیستم زنجیرۀ

بین درآمد صنعت و  دوطرفهارتباطات د. نتایج نشان داد بازخوردهای شو معلولی ارائه 

 واردات مواد اولیۀ مصرفی بر روی توسعۀ تأثیرنفتی،  های فراوردهظرفیت نفت و  توسعۀ

در صنعت نفت تولید مواد اولیه  سازی بومیمواد اولیه بر  افزایش هزینۀ تأثیرظرفیت و 

خارجی در صنعت نفت و  گذاری سرمایهبر روی متغیرهای  ها تحریماثرگذارند که 

صادرات کیفیت پیمانکاران خارجی و  ،نفتی، قیمت مواد مصرفی واردات های فراورده

دولت ، آمده دست بههای  یافته یبرمبنا .ندا گذاشتهمستقیم  تأثیرنفتی  های فراوردهنفت و 
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ی نفتی از سال ها تحریم سازی خنثیدر جهت سه راهبرد ادامه شرایط جاری،  تواند می

ظرفیت تولید  و حمایت دولت جهت توسعۀ بنیان دانش های شرکتکمک  به 1400

در این را در پیش گیرند.  میلیون دالر( 500ساالنه  گذاری سرمایه) نفتی های فراورده

درصد در طی ده سال افزایش  27و  418، 25صورت درآمد دولت ساالنه به ترتیب، 

با  زمان هم ها تحریمبنابراین بهترین اقدام دولت تالش جهت کم اثر کردن ؛ خواهد یافت

گذاری و استفاده از  نفتی با رویکرد سرمایه های فراوردهتولیدی  های ظرفیت توسعۀ

است.  های ظالمانه سازی صنعت نفت از تحریم ای مقاومبر بنیان دانش های شرکت

های دیگر مورد مقایسه  با سایر پژوهش های این پژوهش ، یافته2جدول همچنین در 

  قرار گرفته است:

های پیشین مقایسه نتایج فعلی با پژوهش .2جدول   

راستایی راستایی یا عدم هم هم یافته عنوان سال نام نویسنده  

و مقدم  قادری

 همکاران
1401 

ــابی ارز یــــــــ

 یاثرگــــــــذار

ــانینااطم  ینــــ

از تـورم و   یناش

 یرشــد اقتصــاد

بر مصرف نفت و 

یرانگاز در ا  

نااطمینانی درک شده بابت 

 باال رفتنها موجب  اثرات تحریم

سطح مخاطرات صنعت نفت 

کشور شده است و موجب 

رویه نفت و گاز کشور  مصرف بی

 خواهد شد.

 یشناس بیآساین پژوهش، به 

شرایط موجود پرداخته است و 

گزارشی از وضعیت فعالی و  صرفاً

ها ایجاد  خطراتی که تحریم

های  اند پرداخته است، فرصت کرده

تحریم، نادیده گرفته شده است و 

رسد با سناریوی اول  می به نظر

 این پژوهش، در یک راستا باشد.

 1400 رضوی و پیرانی

راهبردها  یبررس

 هــای یاســتو س

ــدتحر  یمیضـــ

ــت  ــارت نفـ تجـ

 یسۀونزوئال و مقا

 یآن با راهبرهـا 

یرانا  

با  دهد یپژوهش نشان م جینتا

هوشمند  های  یمتوجه به تحر

از  یدر عرصه فن یدبا یفعل

 ینگسوآپ نفت، بلند یراهبردها

 های  یشگاهنفت، ساخت پاال

در  یشگاهکوچک و پتروپاال

شده، ساخت  یمتحر یکشورها

در داخل و  سازی یرهمخازن ذخ

خارج از کشور، بورس نفت داخل 

 یا توسعه یها  کشور و پروژه

 یخارج یها  کشور توسط شرکت

 ینفت یها  از درآمد یمند با بهره

استفاده  یممقابله با تحر یبرا

د.شو  

منطبق  قاًیدقنتایج این پژوهش، 

بر سناریوی دوم پژوهش فعلی 

ها با  تحریم یساز یخنثمبنی بر 

 انیبن دانشخوداتکایی به صنایع 

صنعت نفت است که در 

های صنعت نفت، شکل  دانشگاه

اند. گرفته  
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راستایی راستایی یا عدم هم هم یافته عنوان سال نام نویسنده  

و  پور کریم

 همکاران
1400 

 هـای  یرتحریمتأث

 یــرانا یاقتصــاد

  بر تجـارت نفـت  

ــام ا ــرانخـ و  یـ

عضـو   یکشورها

ــاربرد   ــک: ک اوپ

ــه   ــدل جاذبـ مـ

یافته یمتعم  

 دار یمعن تأثیرا توجه به ب

 بر صادرات یاقتصاد های یمتحر

 باالییسهم  یزو ن یرانا نفت

 یددر تول ینفت یدرآمدها

 توجه به کاهش ی،ناخالص داخل

بهبود روابط  یاسی،س های تنش

 یبرا المللی ینو ب یا منطقه

 و یتجار یتنوع شرکا یشافزا

سهم در شبکه تجارت  افزایش

اتخاذ  ینو همچن یجهان

 کاهش اتکاء به یراهبردها

در بلندمدت  ینفت درآمدهای

ضمن کاهش  تواند یم

 یران،اقتصاد ا پذیری یبآس

رشد  یداریو پا افزایش ینۀزم

.یدکشور را فراهم نما یاقتصاد  

یک  صرفاًنتایج این پژوهش، 

توصیف از وضعیت موجود است و 

 در انتهای مقاله، شده ارائهراهکاری 

موارد کلی است که قبل از  صرفاً

هش نیز مشخص انجام این پژو

رسد نتایج این  می به نظربود، 

پژوهش با سناریوی اول این 

 پژوهش در یک راستا قرار دارد.

و  شهباز

اصل نادری  
1399 

 بنـــدی یـــتاولو

ــأث  یراتتـــــــ

 ینفت یها میتحر

 یملـ  یـت بر امن

ــور  یجمهــــــ

بـا   یرانا یاسالم

 یـــــلروش تحل

یسلسله مراتب  

افزایش خوداتکایی در صنعت 

نفت و تولیدات استراتژیک نوین 

تواند  نفتی از بعد اقتصادی می

راهی مانا و جایگزین با درآمد 

از فروش نفت باشد.حاصل   

نتایج این پژوهش، با سناریوی سوم 

پژوهش حاضر مبنی بر باقی ماندن 

ها و حمایت دولت از ظرفیت  تحریم

نفتی در یک  های فراوردهتولید 

راستا قرار دارد. البته در خصوص 

تولید محصوالت نوین استراتژیک، 

ن اظهار کرد که سناریوی توا نیز می

های  بر استفاده از شرکتدوم مبنی 

 گونه نیابنیان، برای تولید  دانش

کند. محصوالت را نیز حمایت می  

 یچکو پورعبادالهان

 و همکاران
1398 

 های یمتحر تأثیر

ــ ــی ینب ــر  الملل ب

ــادرات  صـــــــ

ــربخشز ــای ی  ه

یرانا یصنعت  

دهد که کلیه  ها نشان می یافته

صنایع سبک و سنگین مرتبط 

ها، اثر  به صنعت نفت از تحریم

، بهتر اند کردهمنفی دریافت 

است استراتژی مقابله با 

 و توسعۀ ها، تمرکز تحریم

 تأثیرصنایعی باشد که کمترین 

اند. را دریافت کرده  

پژوهش، با سناریوی اول  نتایج این

پژوهش حاضر مبنی بر ادامه 

ها در یک راستا قرار دارد، با  تحریم

که پیشنهاد شده است  تفاوت این

کمتری دریافت  تأثیرصنایعی که 

گذاری  اند بیشتر مورد سرمایه کرده

 و توسعه قرار بگیرند.
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راستایی راستایی یا عدم هم هم یافته عنوان سال نام نویسنده  

 1395 توفیق و متین

ــ ــار  یبررسـ آثـ

 ینفت های یمتحر

ــد   ــر رشـــ بـــ

 یهــــا بخــــش

 یــرانا یاقتصــاد

بـــا اســـتفاده از 

 یــر متغ یالگــو 

ــتلط داده  ـ   مخ

هستاند  

دهد که با  ها نشان می یافته

کاهش اقتصاد وابسته به نفت، 

بهبود ظرفیت داخلی و افزایش 

توان اثر  موافقتنامه تجاری می

ها را خنثی کرد. تحریم  

در خصوص استفاده از ظرفیت 

بنیان و  نشهای دا شرکت) یداخل

صنعت  فعال در حوزۀهای  شرکت

نفت و انرژی(، نتایج این پژوهش، 

با پژوهش فعلی در یک راستا قرار 

 دارد.
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.تهران ،ها یستمس شناسی انجمن ایرانی پویاییدومین کنفرانس ملی  سیستم،  

، تحریم بر صنعت نفت ایران تأثیر (،1395حسنی، علیرضا ) ؛یدحسینس سیستانی، ضیائی
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 اقتصاد های سیاست بررسی (،1397) میالدکاظمی،  ؛یدنصراهللابراهیمی، س ؛دایتفرخانی، ه

 پژوهشنامۀایران،  گاز و نفت صنعت در ها یاستس اجرای این چگونگی و جایگاه و مقاومتی
.دانش حقوق مالیه  

 یاثرگذار یابیارز ،(1401) المرضاغ ی،عباس ؛عمتن یحی،فل ؛یژنب ی،باصر ؛ضار ،مقدم یقادر

, یاقتصاد مال ،یرانبر مصرف نفت و گاز در ا یاز تورم و رشد اقتصاد یناش ینانینااطم

.74ـ47(, 59)16  
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