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ها و اهميت آنها در تكميل زنجيره ارزش نفت و پتروپااليشگاه

 وضعيت آن در ايران بررسي

 

 

 
 

 

 

 چكيده

این صنعت بررسی وضعيت ها در تكميل زنجيره نفت و گاز و پتروپاالیشگاهبررسی نقش هدف این گزارش 

حاشيه سود  هادر مقایسه با پاالیشگاه هاپتروپاالیشگاهدهد که میدر ایران است. نتایج این گزارش نشان 

تعدادی از  تر،آفرینی بيشو ارزش با هدف تكميل زنجيره نفت و گاز نيز در ایرانباالتری دارند. 

 استراتژی تأمين سوخت صبغهی پاالیشی ایجاد شدند. اما هادر مجاورت مجتمعی پتروشيمی هامجتمع

ی کشور در وضعيت مناسبی هاپاالیشگاه سبب شده که از یك طرف اقتصاد ی کشورهاهدر پاالیشگا

در حال خوراك مواجه باشند.  کيفیویکمّ تی پتروشيمی با مشكالهانباشد و از طرف دیگر مجتمع

 موضوع سبب شده که صنعت پاالیش اینو  در کشور ضعيف است رویكرد تلفيقی پتروپاالیشیحاضر 

از سویی تمرکز صنعت پتروشيمی کشور بر خوراك  .از اقتصاد ضعيفی برخوردار باشد به تنهاییکشور 

 گاز و توليد محصوالت بر پایه گاز نيز موجب توسعه نامتوازن این صنعت شده است.

مواردی از جمله یكپارچه شدن نظام  هانظور ایجاد و تقویت رویكرد تلفيقی پتروپاالیشگاهبه م

ی هاداری مجتمعنظام سهام تجدید ساختارگری دو صنعت پاالیش و پتروشيمی، سياستگذاری و تنظيم

ی مایع و ها، تغيير رویكرد در تخصيص خوراك و تحویل ترکيبی از خوراكپاالیش و پتروشيمی موجود

 . شودمیگاز به صنعت پتروشيمی توسط وزارت نفت پيشنهاد 

 

 مقدمه

درصدی، رتبه اول جهان در ميزان ذخيره  18با سهم  مكعب ذخایر گازتریليون متر 5/33ایران با داشتن 

درصد از ميزان توليد گاز جهان را به خود  7/5 مكعب،ميليارد متر 200 بيش از توليدو همچنين گاز 

در  .دارد امتيازی ویژه در توسعه واحدهای پتروشيمی با خوراك گازرو ایران ایناختصاص داده است. از

ميليون بشكه نفت  9/4 روزانه2017در سال  .استميليارد بشكه ذخایر نفت  158عين حال ایران دارای 

هزار  6/659حدود روزانه  1396در سال  [1] .شودپاالیش میميليون بشكه در روز  96/1توليد و  کشور در

از آن صادر و بخش دیگر در واحدهای پاالیشگاهی و پتروشيمی  شیبخکه  توليد شد ميعانات گازی بشكه

های بزرگ در گذاریکننده و صادرکننده نفت با سرمایهاعم از وارد پيشروکشورهای . شودمی استفاده

جهانی و ایجاد تنوع در سبد محصوالت نفتی و دنبال تسخير بازارهای  های پتروپاالیشگاهی بهپروژه
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واقع تلفيق دو صنعت پاالیش نفت و پتروشيمی و نگاهی جامع در نظام  در .پتروشيميایی خود هستند

  شود.های بين این دو صنعت میبرداری حداکثری از فرصتریزی، موجب بهرهبرنامه

های پتروپاالیشگاهی و ت مجتمعساخ ،در این گزارش وضعيت صنعت پاالیش در ایران و جهان

. وضعيت صنعت پتروپاالیشگاهی در ایران ها بررسی شده استثير آنها بر اقتصاد و سوددهی پروژهأت

. در نهایت شدتر خواهد بررسی خواهد شد و با ذکر چند نمونه، شرایط فعلی و آینده این صنعت روشن

فزوده محصوالت اها و افزایش ارزشحرکت به سمت پتروپاالیشگاه برای هاییپيشنهاد بندیبعد از جمع

  .خواهد شده سبد نفتی کشور ارائ

 

 صنعت پااليش .1

بينی آینده نفت در دنيا، بازار جهانی نفت بر صنعت پيش ساليانه اوپك در خصوص گزارش با توجه به

باعث افزایش رقابت در  آتی هایسال انه پاالیشی دريثيرگذار خواهد بود. افزایش ظرفيت سالأپاالیش ت

آمریكا با در اختيار داشتن در حال حاضر ورده و کاهش حاشيه سود پاالیشی خواهد شد. ابازارهای فروش فر

نشين کشورهای پاالیشی است هزار بشكه، صدر 650ميليون و  18پاالیشگاه و ظرفيت پاالیش روزانه  140

ميليون بشكه  1/14چين با  شی جهان را از آن خود کرده است.درصد ظرفيت پاالی 19که با این رقم، 

با در اختيار  ایرانرتبه دوم صنعت پاالیش را به خود اختصاص داده است.  2016ظرفيت پاالیش در سال 

هزار بشكه  360)با در نظر گرفتن پاالیشگاه ستاره خليج فارس با ظرفيت اسمی  پاالیشگاه 10داشتن 

به دليل عربستان  (.1 نمودارد )رتبه دهم کشورهای پاالیشی جهان را در اختيار دار (پاالیش ميعانات گازی

ها و پروپان و بوتان حاصل از گازهای همراه نفت در توليد خوراك مایع حاصل از پاالیشگاهمندی از بهره

در سال رود. شمار میدر منطقه به رقيب اصلی ایراناست و ها و مشتقات آنها فعال ها، آروماتيكالفين

کردند. شرکت ای در عربستان فعاليت ميليون بشكه 9/2پاالیشگاه نفتی با مجموع ظرفيت  9تعداد  2017

گذاری پاالیشگاه از این تعداد را در اختيار دارد و بقيه به صورت سرمایه 6آرامكو به صورت انحصاری 

 به شرح زیر دارد.:المللی پاالیشگاه مشارکتی بين 5مشترك است. همچنين عربستان 

 چين در: فوجيان پاالیشگاه 

 پاالیشگاه ساینوپك سنمی: در چين 

 ایاالت متحده آمریكا پاالیشگاه موتيوا: با مشارکت موتيوا انترپرایز، در 

 ژاپن رویال داچ شل، در با مشارکت: پاالیشگاه شووا شل 

 کره جنوبی اویل، در ـ اس اویل: با مشارکتـ  پاالیشگاه اس 

 2017های آنها برای دو کشور ایران و عربستان تا پایان سال ها و ظرفيتپاالیشگاه 1جدول در 

 شده است. ارائه
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 2017 سال هاي دو كشور ايران و عربستان تا پايانپااليشگاهمقايسه ظرفيت  .1جدول 
 عربستان ايران

 پااليشگاه
 ظرفيت 

 )هزار بشكه(
 ظرفيت )هزار بشكه( پااليشگاه

 65 جده 399 آبادان

 126 ریاض 375 اصفهان

 245 ینبع 284 عباسبندر

 550 رأس تنوره 245 تهران

 400 موبيلنواکس کتف با مشارسامر 242 اراك

 300 شلمشارکت : با ساسرف 110 تبریز

 400 پتروليا با مشارکت :بيقر 56 شيراز

 400 توتال ساتورپ: با مشارکت 22 کرمانشاه

 400 مشارکت سينوپك چينیاسرف با  48 الوان

   120 ستاره خليج فارس

 2886 مجموع 1900 مجموع

Source: OPEC Annual Statistical Bulletin 2018  

 

 2018هزار بشكه در سال  120شایان ذکر است که فاز دوم پاالیشگاه ستاره خليج فارس به ظرفيت 

ازی داندر روز رسيده است. با راه هزار بشكه 2020پاالیشی ایران به  اندازی شده است و در مجموع ظرفيتراه

 هزار بشكه در روز خواهد رسيد.  2140ظرفيت پاالیشی ایران به  2019فاز سوم این پاالیشگاه در سال 

 

 [3] 2016پااليشي جهان در سال  برتر قدرت 10. 1 نمودار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 حاشيه سود .1-1

 المث برای .ای قرار داردناحيه در چهپاالیشگاه داشت که توجه  بایدحاشيه سود  نسبتدر استفاده از 

نفت گاز توليدی یك پاالیشگاه اروپایی حاشيه سود نفت گاز توليدی ایاالت متحده با  حاشيه سودمقایسه 
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به  آمریكاییهای نفت خام دریافتی پاالیشگاه( قيمت EIA)به نقل از در حال حاضر  زیراتباه است، شا

به همين دليل  1.اروپایی و آسيایی است یهاتحویلی به پاالیشگاه نفت خاماز  ترکم درصد4متوسط  طور

در ایاالت متحده و رشد سودآوری  ت پاالیشگاهیمحصوال حاشيه سودتخفيف سبب افزایش  این

حاشيه سود سه منطقه ميانگين  2جدول در  سایرین خواهد بود. به های آمریكایی نسبتپاالیشگاه

 داده شده است.نشان  2016تا  2010های سال طیبه صورت ساليانه  پاالیشی

 

  2016تا  2010هاي ميانگين حاشيه سود در سه منطقه اصلي پااليشي براي سال .2جدول 

 [3])دالر بر بشكه نفت خام(                                                                                                      
 سنگاپور شمال غرب اروپا خليج آمريكا سال

2010 96/4 8/3 6/1 

2011 6/3 2/3 4 

2012 1/8 9/6 1/3 

2013 1/8 1/4 6/2 

2014 7/8 9/3 2/2 

2015 6/12 2/7 4/4 

2016 4/8 4/4 6/3 

 1/3 8/4 8/7 2016تا  2010متوسط 

 

 4تا  3شده است، حاشيه سود پاالیشی ایاالت متحده بين  نشان داده 2گونه که در جدول همان 

 . است تر از سایر مناطقدالر بيش

 

 نگاهي به وضعيت صنعت پااليش در كشور .2-1

. این برش است ها، ماده اصلی در توليد بنزینمحصوالت برج تقطير در پاالیشگاهنفتا به عنوان یكی از 

توان به عنوان خوراك مایع در توليد گستره وسيعی از محصوالت پتروشيمی مورد استفاده نفتی را می

ور های کلی کشلذا سياست ،استکنندگان بنزین قرار داد. از طرفی با توجه به اینكه ایران یكی از وارد

است. پاالیشگاه ميعانات گازی ستاره خليج ه شداکنون به سمت خودکفایی در توليد بنزین متمرکز هم

های استراتژیك در هزار بشكه در روز ميعانات گازی، یكی از پاالیشگاه 360فارس با ظرفيت پاالیش 

تشكيل شده است که فاز  3. این پاالیشگاه از است زمينه رسيدن به خودکفایی کشور در زمينه بنزین

این پاالیشگاه  و دوم اول هایاکنون فاز. همستهزار بشكه ميعانات را دارا 120هر فاز آن ظرفيت پاالیش 

 در صورت اصالح الگوی مصرف این فراورده،اندازی کامل این پاالیشگاه، با راه اندازی شده است کهراه

های تمامی پاالیشگاه در حال حاضراهد رسيد. به خودکفایی در توليد بنزین خوآتی چند سال  کشور در

                                                 

1. Nicholas Sakelaris–dallas Business Journal 
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که توسط دولت و بخش ه شد(. تعدادی پاالیشگاه نيز مقرر 3)جدول  کنندتوليد مینفت کشور بنزین 

که در حال حاضر  استسيراف  طرح فراگير پاالیشی هاپاالیشگاه این از جمله ،شونداندازی خصوصی راه

ریزی شده در این طرح، روزانه پاالیشگاه برنامه 8تر در حال پيگيری است. ها جدینسبت به بقيه پروژه

 ای صادرات در نظر گرفته شده است.هزار بشكه نفتا توليد خواهند کرد که تمامی این ميزان نفتا بر 280

 

 [5]هاي اصلي پااليشگاههاي در حال فعاليت در ايران و ميزان توليد فراوردهپااليشگاه .3جدول 

 مقدار

 (روز در تريل ونيلي)م
 االيشگاهپ ميزان توليد

 گاز مایع 7/2

 بنزین موتور 9/13 شازند امام خمينی )اراك(

 نفت سفيد 1/1

 گاز مایع 1/2

 بنزین موتور 3/9 آبادان

 نفت سفيد 3/2

 گاز مایع 2/1

 بنزین موتور 8 بندر عباس

 نفت سفيد 7/2

 گاز مایع 2/2

 بنزین موتور 12 اصفهان

 نفت سفيد 1/2

 گاز مایع 5/1

 بنزین موتور 1/6 تهران

 نفت سفيد 4/1

 گاز مایع 6/0

 بنزین موتور 9/3 تبریز

 نفت سفيد 6/0

 گاز مایع 2/0

 بنزین موتور 4/1 شيراز

 نفت سفيد 2/0

 گاز مایع 1/0

 بنزین موتور 1/3 الوان

 نفت سفيد 0

 گاز مایع 1/0

 بنزین موتور 6/0 کرمانشاه

 نفت سفيد 3/0
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  نگاهي به وضعيت صنعت پتروشيمي در كشور .2

در حدود  2017و در سال  استایران دومين قدرت اقتصادی خاورميانه و شمال آفریقا بعد از عربستان 

پتروشيمی با  صنعتتوسط  درصد از توليدات خاورميانه 5/22و  درصد از توليدات پتروشيمی جهان 4/2

 [6]است.شده ن در ایران توليد ميليون ت 6/53ميليون تن در سال و ظرفيت عملی  64اسمی ظرفيت 

ميليون تن به ظرفيت  هشتحدود 1397تمام در سال های نيمهبرداری از طرحبهره مقرر شده بود که با

مطابق برنامه  محقق شد.حدود سه ميليون تن از این هدف شود که توليد محصوالت پتروشيمی افزوده 

 ميليون تن در سال برسد.  100است که ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمی به ه شدششم مقرر 

آنچه اهميت دارد ترکيب محصوالت پتروشيمی کشور و ارزش هر تن محصول صادراتی در این 

 1396ل مقدار و ارزش صادرات پنج گروه اصلی محصوالت پتروشيمی در سا 4صنعت است. در جدول 

 ارائه شده است. 

 

 1396گروه اصلي محصوالت پتروشيمي در سال پنج مقدار و ارزش صادرات . 4 جدول

 نام گروه محصول
 مقدار

 (تن)ميليون 

 ارزش

 (دالر)ميليارد 

 به طور متوسط ارزش هر تن صادرات

 (تن بر)دالر 

 412 8/2 8/6 مواد پایه و شيميایی

 714 1 4/1 هاماتيكآرو

 1111 4 6/3 پليمری

 216 8/0 7/3 کود و مواد وابسته

 471 2/3 8/6 خوراك و سوخت

 538 12 3/22 جمع

 .: اطالعات دریافتی از شرکت ملی صنایع پتروشيمیمأخذ

 

ميليون تن  4/4ميليون تن محصول صادراتی گروه مواد پایه و شيميایی،  8/6شایان ذکر است از 

دالر بر تن( تعلق  318ارزش هر تن متانول صادراتی ) ميليارد دالر 4/1آن به محصول متانول به ارزش 

ميزان و ارزش تعدادی از محصوالت عمده صادراتی کشور به دیگر مناطق جهان  5داشته است. در جدول 

 به ترتيب اولویت ارائه شده است. 
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 از محصوالت عمده صادراتي كشور برخي . ميزان و ارزش 5 جدول

 محصول رديف
 مقدار

 (تن)هزار 

 ارزش

 (دالر)ميليون 

 ارزش هر تن

 (تن به)دالر 

 سهم از ارزش كل صادرات

 )درصد( 

 29 1070 3376 3155 اتيلنپلی 1

 12 318 1407 4420 متانول 2

 2836 1306 5/460 11 (LPG) گاز مایع 3

 7 5/798 832 1042 اتيلن گالیكول 4

 7 221 781 3537 اوره 5

 2 4/251 222 883 آمونياك 6

 2 6/1167 195 167 پروپيلنپلی 7

 .مأخذ: همان

 

دهد عمده صادرات محصوالت پتروشيمی کشور، محصوالت نشان می 5همان طور که آمار جدول 

جمله متانول و اوره که نسبت به محصوالت با پایه خوراك مایع از جمله  ازبر پایه خوراك گاز است 

 تری دارند. افزایی کمپروپيلن ارزشپلی

ی هاحاکی از آن است که دولت برنامهنيز ی در دست اجرای صنعت پتروشيمی هابررسی طرح

این در حالی است که  .است کردهها برمبنای خوراك گاز تر معطوف ساخت پتروشيمیبيش خود را

شوند و در انول با هدف صادراتی توليد میآمونياك و مت صوالت بر پایه گاز از جمله اوره،عمده مح

گيرند. این موضوع نمود روشنی نمیدستی کشور، قرار صنایع پایين ززنجيره ارزش محصوالت مورد نيا

صنعت پتروشيمی کشور بين دو گروه از محصوالت پایه و نهایی توليد شده در  هاز عدم توازن توسع

تواند در اصالح یع میو توليد محصوالت بر پایه خوراك ما هااین صنعت است. توسعه پتروپاالیشگاه

 این روند مؤثر باشد. 

 

 زنجيره ارزش نفتو تكميل  هاپتروپااليشگاه .3

فروشی یكی از افزوده و جلوگيری از خامكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز در جهت افزایش ارزشت

برنامه ششم های کلی درآمدهای نفتی به سمت توليد داخلی در سياست سوق دادناصولی است که برای 

توسعه یكنواخت و پایدار زنجيره ارزش نفت و گاز، مستلزم گره . گرفته استکيد قرار أتوسعه مورد ت

  .ای صنعت پاالیش و پتروشيمی استهای توسعهخوردن سياست

 

 پتروپااليشگاه .1-3

درصد و برای 1/1رشد تقاضای جهانی برای محصوالت نفتی  2020طبق گزارش شرکت توتال، در سال 

با در نظر گرفتن این موضوع، ایجاد یك سيستم ترکيبی از پاالیش و  [10] .درصد خواهد بود3/3پليمر 
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بين  پارچگیپتروپاالیشگاه عبارت است از یكرسد. نظر می ( ضروری بهپتروپاالیشگاهپتروشيمی )

تمام شده محصوالت، ، کاهش قيمت در محصوالت و پتروشيمی که با هدف تنوع یپاالیشی هامجتمع

ریزی شده است. پيكربندی سازی مصرف انرژی پایهسازی راندمان، افزایش سودآوری و بهينهبهينه

توان اما می ،ها متناسب با نوع خوراك، ساختار زنجيره ارزش و بازار هر کشور متفاوت استپتروپاالیشگاه

 :دکرم ها را از لحاظ ساختار به سه دسته کلی تقسيپتروپاالیشگاه

 پاالیشگاه + کراکربخار 

 پاالیشگاه + واحد آروماتيك 

 پاالیشگاه + کراکربخار+ واحد آروماتيك. 

تروشيمی توانند به عنوان خوراك با کيفيت پهای پاالیشگاهی که میتعدادی از جریان 6جدول

سوخت اضافه ها به عنوان سوخت یا موادی که به در حالت عادی این برشدهد. ، نشان میشونداستفاده 

 . شوندمی شوند استفادهمی

 

 هاهاي پااليشگاه در پتروشيميكاربردهاي جايگزين جريان .6جدول 

 استفاده جايگزين در پااليشگاه جريان پتروشيمي جريان پااليشگاه

FCC Offgas گاز سوختی اتيلن 

 بنزین پليمری پروپيلن پروپيلن پاالیشگاه

 ترکيب بنزین بنزن، تولوئن، زایلن ریفرميت

 نیبنز بيترک اتيلن LPGنفتا و 

 گاز سوخت اتيل بنزن اتيلن رقيق

 شگاهیپاال لنيپروپ
 پلی پروپيلن

 آلكيالسيون
 ایزوپروپانول، اوليگومرها

 MTBE/ آلكيالسيون کتوناتيلمتيل هابوتيلن

 MTBE/ آلكيالسيون MTBE هالنيبوت

 نیبنز بيترک سيكلوهگزان هيدروژن و بنزن پاالیشگاه

 نیبنز بيترک اورتوزایلن ریفررميت

 نیبنز بيترک پارازایلن تيرمرفیر

 محصول پاالیشگاه هاپارافين نفت سفيد

 ترکيب گازوئيل نفتالن های سبكروغن

 

هایی از مواد توسط پاالیشگاه به کراکر بخار یا واحد الزم است تا جریان در یك پتروپاالیشگاه

توانند از طریق . موادی که می(2)نمودار شوند توليدتا محصوالت پتروشيمی  شودسازی تحویل داده آروماتيك

بوتان(  پروپان+)گازمایع نفتا )به ویژه نفتای سبك(، بخار وارد شوند عبارت از:  پاالیشگاه به کراکر

نوع خوراك بر  .( هستندOff Gasها )هپاالیشگا گاز خروجی و (Dry Gas) ، گاز خشك FCCپروپيلن
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یند کراکينگ اشود. محصوالتی هم که از فروری انتخاب میاساس هزینه تمام شده، دسترسی، کيفيت و بهره

 .بنزین پيروليز و کربنهرهای چهاشود عبارتند از: هيدروژن، اتيلن، پروپيلن، الفينبخار حاصل می

 

 هاي مواد در پتروپااليشگاه. اشتراک جريان2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مزاياي ساخت واحدهاي پتروپااليشگاهي. 2-3

مين خوراك، مدیریت یكپارچه و أهای توری نفت، کاهش آلودگی، کاهش هزینهافزایش حاشيه سود فرا

تر دیریت یكپارچه و هماهنگی آسان. مهماهنگی ميان واحدها از مزایای ایجاد واحدهای پتروپاالیشگاهی است

وان استفاده از و همچنين ت و پتروشيمی مدیران جداگانه داشته باشندنسبت به حالتی که پاالیشگاه 

ر یك . داستاز دیگر مزایای احداث پتروپاالیشگاه  عنوان خوراك واحد پتروشيمی های سنگين بههيدروکربن

های مختلف همچون خدمات های مواد، نيروی انسانی و سرویسگذاری جریانمجموعه پتروپاالیشی با اشتراك

 .بایدنقل بين واحدهای مختلف، در نهایت بازدهی کل مجموعه افزایش میومحيطی و حملتزیس

 هایییك پتروپاالیشگاه نسبت به واحدهای جداگانه پاالیشی و پتروشيمی چالش شایان ذکر است

و به دنبال آن  ینداتر شدن فرپيچيده ،ترگذاری بيشنياز به سرمایه به همراه خواهد داشت.نيز را 

 . ستهاپيچيدگی کنترل فرایند از جمله این چالش

که یكی از محصوالت  حالی ، دراستها، هيدروژن مصرف در پاالیشگاه یكی از مواد پرمثال  برای

ها هيدروژن است. یكی دیگر از محصوالت جانبی واحدهای پتروشيمی، بنزین با اکتان جانبی پتروشيمی

و یا جهت باالبردن عدد اکتان مخزن اختالط بنزین در پاالیشگاه ده کرتوان آن را جداسازی که می ستباال

تواند در واحدهای پاالیشگاه نيز می (FCC) بازیابی گاز خروجی از واحد کراکينگ بستر سيال اضافه نمود.

ترین از مهم است که یكی FCCپروپيلن از دیگر محصوالت  .شودپتروشيمی برای توليد اتيلن استفاده 
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در تحقق پتروپاالیش و توسعه  FCC برداری واحدهای. احداث و بهرهاستهای پتروشيمی خوراك

پاالیشگاه امام خمينی  خواهد بود. در حال حاضر در کشور دو زنجيره ارزش محصوالت پتروشيمی اثرگذار

 .هستندFCC و RFCCدارای واحدهای  پاالیشگاه آبادان و شازند اراك

دليل عدم ورود ه برخی موارد همچون اطمينان هميشگی از خوراك پایدار، عدم انقطاع در توليد ب در

سازی تواند با ذخيره)بسته به نحوه دریافت خوراك(، قدرت تحرك شرکت در بازار که می کشتی خوراك

 3 ست. در نمودارهایها، از جمله مزایای ایجاد پتروپاالیشگاهمحصول ميانی یا انتهایی قيمت را تنظيم نماید

افزوده به تنهایی و همچنين ارزش گاهافزوده محصوالت حاصل از یك پاالیشای بين ارزشمقایسه 4و 

آید، میگونه که از نتایج برمحصوالت پتروپاالیشگاه در مقایسه با خوراك نفت خام انجام شده است. همان

افزوده بسيار باالتری نسبت محصوالت پتروشيمی ارزشمحصوالت توليدی مانند پارازایلن و بوتادین و سایر 

شده است. با  مقایسه، وضعيتحاشيه سود این دو  5نمودار در کنند. های پاالیشگاهی ایجاد میبه فراورده

با ایجاد  هر یك ميليون بشكه، یدالر به ازا 7/15تا  7طرح از  ناخالص حاشيه سودتوجه به نمودار، 

 دهد.پتروپاالیشگاه به منظور توليد محصوالت پتروشيميایی افزایش نشان می

 

 [11]افزوده محصوالت در پااليشگاه. ارزش3 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [11]افزوده محصوالت در يک پتروپااليشگاه. ارزش4 نمودار
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 [11]با تبديل پااليشگاه به پتروپااليشگاه حاشيه سود ناخالص. مقايسه 5 نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 

*GRM:  Gross Refining Margin. 

 

 

لذا کشورها سعی  ،از آنجا که فناوری یكپارچه واحدهای پتروپاالیشگاهی یك رویكرد جهانی است

 هایسياست غالب، اخذ فناوریو  صورت یكپارچه تعریف کننده های خود را بکنند از ابتدا مجتمعمی

ها بازیافت گرما گونه فناوریاز جمله مزایای این جدید در قالب ساخت واحدهای پتروپاالیشگاهی است.

. از طرف دیگر، مدیریت هيدروژن ميان واحدهای پاالیشگاهی استهای نفتی در فرایند ایزومری پاالیشگاه

ها و بهبود واحدهای پتروشيمی، با کاهش هزینه خوراك بودن فراهم به توجه با .استو پتروشيمی فراهم 

  .رو خواهيم بودههای پتروپاالیشگاهی روبعملكرد در مجتمع

 

 در جهانصنعت پتروپااليش  .4

 یکشورهااز جمله در منطقه خاورميانه و آسيا  اًهای پتروپاالیشگاهی، اخيرهای نسبی طرحبا توجه به مزیت

عربستان سعودی در ساتورپ  سيس شده است. شرکتأپتروپاالیشگاهی تواحدهای عربستان سعودی و چين 

گذاری در بخش پتروپاالیشگاهی است. در چين نيز گرایش به سمت ای از سرمایهمنطقه الجبيل نمونه

ميليارد  40طرح احداث یك واحد پتروپاالیشگاهی به ارزش  .داردهای پتروپاالیشگاهی وجود اندازی طرحراه

پاالیشگاه است  27صنعت پاالیش ژاپن دارای هاست. ای از این گرایشتوسط عربستان نمونه دالر در چين

تمامی واحدهای پاالیشی این کشور  تقریباً. هزار بشكه متغير است 270هزار بشكه تا  30که ظرفيت آنها بين 

های ها و الفينيكهای سوختی به توليد محصوالت پایه صنعت پتروشيمی از جمله آروماتدر کنار فراورده

اویل و گازپروم نفت( شرکت بزرگ صنعت پاالیش روسيه )روسنفت، باشنفت، لوك 4 .کنندمیاقدام سبك نيز 

شرکت اند. ی آوردههای پاالیشی به حوزه پتروشيمی نيز روبرای افزایش حاشيه سود خود در کنار فعاليت
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شرکت نفت و گاز مالزی،  .ستدر ایتاليا 2در بلغارستان و ایساب 1دارای دو پتروپاالیشگاه نتروخيم اویللوك

مالزی را در  4در جنوب منطقه جوهور 3گرانگپروژه احداث پتروپاالیشگاهی در پن 2014پتروناس، از سال 

های ميناء الفَحَل و شرکت پاالیش و صنایع نفتی عمان، اُرپيك، دارای دو پاالیشگاه به نام. دست اقدام دارد

 پاالیشگاهشوند. میموجود مرتبط های پتروشيمی اندازی به مجموعهصُحار است. این مجموعه پس از راه

 کند که تمامی آن به عنوان خوراك به مجمتع پتروشيمیمیترکيه یك ميليون تن در سال نفتا توليد  5استار

گذاری در چين با سرمایه 7ژانجيانگد. پتروپاالیشگاه شوارسال میکننده محصوالت پتروشيمی توليد 6پتكيم

ميليارد دالرهزینه  1/5که برای اجرای فاز اول این پتروپاالیشگاه است دالر در حال ساخت ميليارد  9حدود 

د. این پروژه با سهام برابر بين شرکت ملی نفت کویت و سينوپك چين ساخته خواهد شد. ظرفيت شخواهد 

های توليدی . سوختاست ميليون تن در سال( نفت خام 15ر روز )هزار تن د 300پاالیشگاه این مجموعه 

رود در بخش پتروشيمی این مجموعه خواهند داشت. انتظار می 6این مجموعه مانند گازوئيل استاندارد یورو

پروپيلن توليد گردد. فاز اول این مجموعه پتروپاالیشگاهی هزار تن پلی 750اتيلن و هزار تن پلی 460انه يسال

ظرفيت، مشخصات و محصوالت  7در جدول  [12].برداری خواهد رسيدبه بهره 2020خير در سال أاندکی ت با

 ها در جهان عنوان شده است.برخی از پتروپاالیشگاه

 

 ها در جهان. نام و مشخصات برخي از پتروپااليشگاه7جدول 

 كشور
نام 

 پااليشگاهپترو

ظرفيت 

 پااليش

حجم 

 گذاريسرمايه
 پتروشيميمحصوالت 

برداري سال بهره

 تعيين شده

 در حال فعاليت پروپيلن-بنزن-پارازایلن ميليارد دالر SATORP 400.000 10 عربستان

 Netrokhim بلغارستان

(Burgas) 
 در حال فعاليت - - 190.000

 در حال فعاليت - - ISAB 320.000 ایتاليا

 - - Angarsk 220.000 روسيه
اتيلن، پروپيلن و 

 بنزن

 ميليارد دالر Pengerang 300.000 16 مالزی

هيدروژن پراکسيد. 

 –بوتن -1 -ایزونونانول

 PP –پروپيلن 

2019 

 & Suhar عمان

Mina 
220.000 

Suhar 5/4 ميليارد دالر 

Mina :500  ميليون

 دالر

 -پروپيلن-بنزن-پارازایلن

 اتيلن

Suhar 2018 

Mina در حال :

 فعاليت

                                                 

1. Netrokhim 

2. ISAB 

3. Pengerang 

4. Johor 

5. Star 

6. Petkim 

7. Zhanjiang  
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 كشور
نام 

 پااليشگاهپترو

ظرفيت 

 پااليش

حجم 

 گذاريسرمايه
 پتروشيميمحصوالت 

برداري سال بهره

 تعيين شده

 2018 - ميليارد دالرSonaref 200.000 7/3 آنگوال

نفتا برای ارسال به پتروشيمی  ميليارد دالرSOCAR 200.000 5/5 ترکيه
Petkim 

2018 

 Antwerp بلژیك

Refinery 
 2017 - ميليارد دالر3/1 250.000

 Jamnagar هند

refinery 
 - ميليارد دالر10 1.200.000

در حال فعاليت در 

 روز

 Zhanjiang چين
300.000 

 تن
 ميليارد دالر 9

اتيلن و هزار تن پلی 460

 پروپيلنهزار تن پلی 750
2020 

 

 در ايران صنعت پتروپااليش .5

شود. سازی پاالیشگاه و پتروشيمی، پتروپاالیشگاه ناميده میصنعت نفت ایران، یكپارچه ترمينولوژیدر 

هدف نام دارد. باید توجه داشت که  1این یكپارچگی در اصطالح رایج دنيا، مجتمع پاالیش و پتروشيمی

پتروشيمی و ایجاد زنجيره  مين خوراك واحدأت هاپتروشيمی در مجاورت پاالیشگاههای ساخت مجتمعاز 

های پتروشيمی آبادان، تبریز، اصفهان، بيستون و اراك از جمله این موارد مثال، مجتمع برای. ارزش است

ی هاگازکه از  استترین مجتمع در ایران و خاورميانه بزرگ. مجتمع پتروشيمی آبادان اولين و ستنده

 کند. پاالیشگاه به عنوان خوراك استفاده می سبك و خروجی

 30پاالیشگاه نفت با عمر باالی  7وجود توان دریافت که با یك نگاه کلی به صنعت پاالیش کشور می

همواره به ایران قرار گيرد. جهان در صنایع پاالیش نفت  پيرترین در زمرهسال در کشور موجب شده ایران 

ها داشته است )هر چند کشور ایران در بعضی از فراورده های نفتیفراوردهتقاضای داخلی نياز به واردات دليل 

ذخایر عظيم نفتی و قيمت پایين نفت خام  .شود(از جمله گاز مایع و نفت کوره صادرکننده محسوب می

 .نظير برای توسعه صنعت پاالیش و پتروشيمی در ایران باشدتواند یك فرصت بیتوليدی در داخل کشور می

و همين موضوع نيز سبب شده است که صنعت  در کشور ضعيف است رویكرد تلفيقی پتروپاالیشی سفانهأمت

این در حالی است که صنعت پاالیش به عنوان یك صنعت  .خوردار باشداز اقتصاد ضعيفی بر به تنهایی پاالیش

سازی، های شيميایی، پليمری، روغنزیرساخت و بنيادی در کنار سایر صنایع تكميلی از جمله مجتمع

 تری برخوردار خواهد بود. قيرسازی و سایر محصوالت ویژه از اقتصاد مطلوب

های پتروپاالیشگاهی های نفت در مقایسه با طرحشگاهاندازی پاالیدر شرایط فعلی ساخت و راه

ها طرح وری و کاهش هزینهبه منظور افزایش سودآوری، بهره .دارند تریينیسودآوری اقتصادی پا

                                                 

1. Integrated Refinery and Petrochemical Complex 
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تواند بسيار مفيد حل میبه عنوان یك راههای پتروشيمی های نفت و مجتمعپاالیشگاه سازییكپارچه

باید ساخت و  ،های نفتهای پتروشيمی و پاالیشگاهسازی مجتمعخصوصیبا توجه به آغاز روند باشد. 

. گيرد های پتروپاالیشگاهی از زمان آغاز هر یك از این واحدها در دستور کار قراراندازی طرحراه

در این پاالیشگاه و کاهش ميزان توليد نفت کوره  RFCCاندازی واحد راه پتروپاالیشگاه نفت شازند با

( به عنوان یك محصول استراتژیك پتروشيميایی)هزار تن در سال  180 متوسط روزانه حدودظرفيت  با

های پتروشيمی جم، مارون و نوید زرشيمی پروپيلن توليدی این واحد به مجتمع اندازی شده است.راه

ا ، اميستن. هر چند نامگذاری این مجموعه به نام پتروپاالیشگاه چندان مناسب شودتحویل داده می

تواند یك قدم مثبت در پيمودن مسير تبدیل این پاالیشگاه به یك مجموعه پتروپاالیشگاهی با نصب می

اندازی واحدهای جدید و تبدیل پروپيلن توليدی به محصوالت پليمری و دیگر مواد مشتق از پروپيلن و راه

  د، باشد.شونریق واردات تأمين میاکنون از طهگزن و اکساليك اسيد که هم -1مانند 

حدود  1397ماه ی پتروپاالیشگاهی در کشور است که تا پایان دیهانيز از طرح کنگان پاالیش پترو

 درصد پيشرفت فيزیكی داشته است.  77

 

 . بررسي چند نمونه1-5

 طرح فراگير پااليشي سيراف. 1-1-5

یشگاه ميعانات الترین پاهزار بشكه در روز به عنوان بزرگ 480یشی سيراف با ظرفيت الطرح فراگير پا

فروشی ميعانات گازی، ایجاد شود. این طرح با هدف جلوگيری از خامگازی در دنيا شناخته می

یشگاه الپا 8زایی، تضمين توليد حداکثری از ميدان گازی پارس جنوبی در قالب افزوده، اشتغالارزش

یندی مشابه در منطقه ویژه الگوی فرهزار بشكه در روز با ا 60ميعانات گازی مستقل هر یك به ظرفيت 

در صورت های ميعانات گازی سيراف شگاهالیپا .است احداث در حال اقتصادی انرژی پارس جنوبی

گاز مایع و نفتای ميزان مجموع  .یشی کشور اضافه خواهند کردالبه ظرفيت پا درصد22حدود اندازی راه

خوراك تواند به عنوان که می استميليون بشكه معادل نفت خام  87سبك و سنگين تصفيه شده برابر 

هزار بشكه نفتا در پارك پاالیشگاهی  280(. روزانه 6تيار صنعت پتروشيمی قرار گيرد )نمودار در اخ مایع

با توجه  .یابددرصد افزایش می 130حدود  پتروشيمی کشور، لذا خوراك مایع شدسيراف توليد خواهد 

بندی، خودروسازی و لوازم صنایع بستهدر  ی از جملهپالستيك محصوالت الستيكی و ا برایبا اینكه تقاض

رو کشور باید به سمتی پيش برود که به جای صادرات این محصول ایندارد، از شیسير افزای خانگی

ت تا با توليد محصوالتی مانند بنزن، زایلن، رفينيت، محصوالشوند کليدی، واحدهای پتروشيمی احداث 

افزوده باالتر مانند محصوالت با ارزش سبك و سنگين پس از آن تحت فرایندهای تكميلی زنجيره ارزش،

استرها و الياف مصنوعی، برای توليد پلی (PTA) ترفتاليك اسيد و (DMT) ترفتاالتمتيلدی
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، هارنگ (،DOP) فتاالت، دی اکتيلPA انيدریدفتالئيك، سموم دفع آفات، ییها، ترکيبات داروویتامين

ها(، )برای تهيه شوینده بنزناستایرن(، الكيل بنزن خطی و دو دسيل)برای توليد پلی اتيل بنزن

ها و کشها و علفکش، آفتهاانيدرید مالئيك، حالل ،هگزان )برای تهيه نایلون(، فنل، نيتروبنزنسيكلو

اتيلن، يه الستيك، اتيلن به منظور توليد پلیبه دنبال این محصوالت واحدهای بوتادین به عنوان ماده اول

ها برای ریزیاکنون برنامهرود از همرو انتظار میاینتبدیل نمود. از ...و محصول مهم و استراتژیك پروپيلن

دست های سيراف با هدف توليد محصول نهایی که بهدست پاالیشگاهروشيمی در پایينتاحداث صنایع پ

 کننده برسد، در دستور کار قرار گيرد. مصرف

 

 واحدهاي پتروشيمي كشور بر ظرفيت خوراکفراگير پااليشي سيراف  هاييشگاهالثير پاأت. 6 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پااليشگاه و پتروشيمي شازند .2-1-5

نسبت به هزار تن نفتا در سال  880. این پتروشيمی با مصرف حدود نفتاست پتروشيمی شازند خوراك

ثير زیادی بر روی اقتصاد این أتتغييرات قيمتی نفتا  ند وکنتری مصرف می، نفتای بيشهاسایر پتروشيمی

خوراك این مجمتع از طریق خط لوله از دو پاالیشگاه شازند  طبق طراحی اوليه مقرر شده بودشرکت دارد. 

پس از تصميماتی که در خصوص  ، اما خرید خوراك از طریق این دو خط لولهدشومين أو اصفهان ت

اکنون پتروشيمی شازند خوراك نفتای مورد نياز خود سازی در کشور گرفته شد کاهش یافته و همبنزین
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تخفيف  درصد5. در این شرایط ميزان کندمیمين أرا از عراق و کشورهای حوزه خليج فارس از طریق تانكر ت

و اقتصاد پتروشيمی را تحت  شوداوليه توسط تانكرها هزینه میگيرد، برای حمل مواد که به خوراك تعلق می

مين أگيری تهایی به منظور از سرکارگيری سياستدهد. لذا بهثير قرار داده و سوددهی شرکت را کاهش میأت

ای به نام پتروپاالیشگاه شازند خواهد گيری مجموعهخوراك این پتروشيمی از پاالیشگاه شازند، باعث شكل

 ه اقتصاد باالتری نسبت به شرایط حاضر برای پاالیشگاه شازند و پتروشيمی شازند خواهد داشت. شد ک

 

 . نمودار جرياني توليد شركت پتروشيمي شازند7 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پااليشگاه و پتروشيمي تبريز .3-1-5

مانند پتروشيمی شازند نفتا  وضعيت مشابه با شازند در تبریز وجود دارد. خوراك اصلی پتروشيمی تبریز نيز

اتيلن سبك و هزار تن نفتا در پتروشيمی تبریز به محصوالت متفاوتی مانند انواع پلی 365انه ياست. سال

سيس پتروشيمی تبریز در جوار أد. در هنگام تشوتبدیل می ABSاستایرن و انواع گریدهای سنگين، پلی

مورد نياز این شرکت از پاالیشگاه تبریز و همچنين پاالیشگاه بنا بود که خوراك نفتای  پاالیشگاه این شهر،

ای که در این دو پاالیشگاه با توجه به شرایط های توسعهمين گردد. اما به مرور زمان و با انجام طرحأتهران ت

رو نایحاکم بر کشور انجام شد، نفتای توليد شده در این دو پاالیشگاه نيز به سمت توليد بنزین پيش رفت. از

شایان ذکر  .است اکنون با مشكالتی مشابه پتروشيمی شازند مواجهمين خوراك در این پتروشيمی نيز همأت

رود با است با توجه به اینكه بخشی از سهام پتروشيمی تبریز در مالكيت پاالیشگاه تبریز است، انتظار می

 د. شوتبریز مرتفع  تر این دو مجموعه مشكالت تأمين خوراك مجتمع پتروشيمیتعامل بيش
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 نمودار جرياني توليد شركت پتروشيمي تبريز . 8نمودار
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 . سناريوهاي پيش رو6

شده، با در نظر گرفتن ميزان توليد گاز مایع، بنزین،  با توجه به مطالب فوق و آمارهای رسمی منتشر

های موجود و در حال ساخت کشور و همچنين مزایای ساخت نفتا و نفت سفيد در پاالیشگاه

 اند مطرح شود:توسناریو می سهها پتروپاالیشگاه

 توليد حداکثری بنزین به منظور حفظ خودکفایی در زمينه این محصولسناریوی اول: 

 های موجود سناریوی دوم: ساخت پتروشيمی در کنار پاالیشگاه

 های جدیدایجاد پترو پاالیشگاه سناریوی سوم:

حاصل از اکنون سياست حاکميت کشور بر این مبناست، نفتای در سناریوی اول که هم

های موجود این حاشيه سود در شود. با توجه به دادهبه بنزین تبدیل می های کشور مستقياًپاالیشگاه

. از طرفی نيز برخی دیگر از محصوالت حاشيه سود منفی استدالر به ازای هر بشكه  12الی  11حدود 

دالر به ازای هر بشكه برسد  4الی  3شود حاشيه سود نهایی پاالیشگاه به دارند و این موضوع باعث می

های الزم عدد قابل توجهی نباشد. به عالوه گذاریاز منظر اقتصادی این ميزان سود با توجه به سرمایه که

 محيطی را نيز به دنبال خواهد داشت. ل و مشكالت زیستئاینكه بسياری از مسا

جيره ارزش نفت و جلوگيری از افزوده و تكميل زنتوان به منظور افزایش ارزشدر سناریوی دوم می

هایی بر مبنای خوراك مایع های اقتصاد مقاومتی اقدام به احداث پتروشيمیفروشی در راستای سياستخام

گونه شود، توليد شوند. همانتر که برخی از آنها در حال حاضر به کشور وارد میتا محصوالت با ارزشد کرنفتا 

ها نسبت به یك پاالیشگاه بيش از دو برابر است که که قبالً نيز عنوان شد حاشيه سود ناخالص پتروپاالیشگاه

افزوده باالی دهد. در این صورت به جای وارد کردن محصوالت با ارزشجذابيت اقتصادی آن را افزایش می

 . دکرازای آن محصوالت پتروشيمی را صادر توان بنزین مورد نياز کشور را وارد نمود و در پتروشيمی، می

در بررسی سناریوی سوم باید توجه شود که صادرات نفت خام حاشيه امنيت پایينی به دليل نوسانات قيمت نفت 

دارد. اما در صورتی که همين نفت خام به محصوالت پاالیشی و در ادامه به محصوالت پتروشيمی تبدیل گردند، حاشيه 

یی برای صادرات محصوالت نفتی و پتروشيميایی حاصل خواهد گردید. زیرا این محصوالت با تأخير سود و امنيت باال

تثبيت نسبی اقتصاد کشور و برای ترین راهكارها . لذا یكی از مهمشوندزمانی نسبت به نفت خام دچار نوسان قيمت می

دستيابی به حاشيه سود بسيار باالتر و رونق جلوگيری از تأثيرپذیری شدید اقتصاد از نوسانات قيمت نفت و همچنين 

در کنار حفظ بازار فروش نفت خام در جهان، تمهيدات الزم در جهت احداث واحدهای پتروپاالیشی در  بایداقتصادی 

فروشی، شاهد رونق بر کاهش خام کشور اندیشيده شده و به صورت جدی به مرحله اجرا در بياید. در این صورت عالوه

رود دولت و مجلس با ایجاد سازوکارهایی مطمئن جهت رو انتظار میاینيز در کشور خواهيم بود. ازاقتصادی ن

 .کنند ها، بخش خصوصی را جهت ورود به این عرصه ترغيبگذاری در پتروپاالیشگاهسرمایه
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 ي نفتي  هافراورده پااليش و پخش شركتتعامل ميان شركت ملي صنايع پتروشيمي و. 7

تر اشاره شد، برای ساخت واحدهای یكپارچه به مزایای ساخت واحدهای پتروپاالیشگاهی که پيش توجهبا 

 نفتیهای ( و شرکت پاالیش و پخش فراوردهNPCباید ميان شرکت ملی صنایع پتروشيمی )

(NIORDCهماهنگی و تعامل مناسبی صورت پذیرد. رویكرد غالب کشورها ) است که  این

این دو مدیریتی بينجامد.  و کنند که به شكوفایی صنعتیبه سمتی هدایت می ار گذاری خارجیسرمایه

به لحاظ فنی و اقتصادی را  های پتروپاالیشگاهیطرحمسائل مربوط به در تعاملی سازنده  ندتوانمیشرکت 

دو صنعت پاالیش و پتروشيمی با هم همگرایی ندارند و همين  ایراندر حال حاضر در  کنندبررسی 

وجود آورده است. در همين های زیادی را بهنيز برای هر دو صنعت پاالیش و پتروشيمی چالش موضوع

توان به دو مجتمع پاالیش نفت امام خمينی شازند و همچنين پتروشيمی شازند اشاره کرد ارتباط می

مجتمع  برای نمونههستند، دچار مشكالتی هر دو مجتمع  اماکه در مجاورت یكدیگر قرار دارند، 

از جمله کشور عراق داخلی و خارجی خوراك مورد نياز خود را از سایر منابع بخشی ازپتروشيمی شازند 

 .کندمی مينأت

 

 گيرينتيجه

ها را سوخت، پاالیشگاهتوليد بر  عالوه است و همراهنگرش تغيير  امروزه در دنيا با توسعه صنعت پاالیش

هایی از این رویكرد در کشورهای مختلف . نمونهکنندز احداث میني پتروشيمیمبتنی بر توليد محصوالت 

ترین توليدکنندگان روسيه یكی از بزرگ. قابل بررسی هستند... مانند ژاپن، روسيه، عربستان، مالزی و

های مایع و گازی توسعه بر خوراكصنعت پتروشيمی خود را با رویكرد یكپارچه و مبتنی ، اماستگاز دنيا

. در ایران در پيش گرفتنداین مسئله را  ،کننده نفت نيز نيستندکه توليد یحتی کشورهایداده است. 

سفانه نظام أمت. استپذیری دچار مشكالت فراوان ریزی و توجيهها در زمينه برنامهبحث پتروپاالیشگاه

در کشورمان جدا بوده و همين موضوع نيز ریزی و توسعه صنعت پاالیش از صنعت پتروشيمی برنامه

هنوز در داخل کشور نگاه به صنعت پاالیش بر توليد . را برای هر دو صنعت ایجاد کرده است مسائلی

غيراقتصادی تصور  در ایران سبب شده است که صنعت پاالیشنبود یك نظام واحد  ،سوخت استوار است

صنعت پتروپاالیش از  ،های ویژهپتروشيمی و توليد فراوردهدر حالی که با اتصال صنعت پاالیش و شود. 

تری برخوردار خواهد شد. رویكرد تلفيقی در مالكيت و مدیریت صنعت پاالیش تر و جذاباقتصاد مطلوب

های پاالیشی بنگاه ،. در واقع مبتنی بر منطق اقتصادیتر مورد توجه قرار گيردباید بيش و پتروشيمی

ارزش کم تا بتوانند محصوالت ميانی داشته باشندهای پتروشيمی را با مجتمع سعی در یكپارچه شدن

این در حالی است که در ایران بارها  .کنندافزوده باالتر تبدیل را به محصوالت با ارزش مانند نفتا خود
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هر چند احداث  محور خواهد بود.که توسعه صنعت پتروشيمی کشور گاز انداعالم کرده نمسئوال

فروشی شيمی بر مبنای خوراك گاز در مقطع کنونی مصداق اقتصاد مقاومتی بوده و شدت جریان خامپترو

تغيير یابد که هر دو خوراك گاز و  ایها باید به گونهرسد سياسترا کاهش خواهد داد، اما به نظر می

 .شودها نيز مهياتر ها گردد و زمينه احداث پتروپاالیشگاهمایع تحویل پتروشيمی

توان به کمك صنعت پتروشيمی را داراست و می مصرف درنفتای با کيفيت و رقابتی جهت ایران 

 های پتروشيمی بر پایه نفتا نمود.به توسعه سيستمسازی، اقدام های کراکر با بخار و آروماتيكیندافر

حدهای جدید های پاالیشگاهی، واکه در مجتمع این تمایل وجود داشته باشددیدگاه دیگر آن است که 

در شرایط موجود، ساخت  اما ،زنجيره توليدات تا حدی تكميل شودپتروشيمی ایجاد گردد و با این کار 

های پتروشيمی با هزینه مجدد تهيه ليسانس همراه بوده که این موضوع ضریب اندازی مجتمعو راه

های قدیمی به لحاظ آوری را کاهش داده در نهایت، ساخت واحدهای پتروشيمی در پاالیشگاهسود

های پتروشيمی در مجاورت واحدهای پاالیشگاهی صرفه نباشد. سابقه ساخت مجتمعاقتصادی مقرون به

 ،دالیل اقتصادیه بدر جهان که امروزه  استیك رویكرد بسيار ساده  امر این اما ،دارددر ایران وجود 

های اقتصاد مجتمعبه دليل در اختيار قرار دادن خوراك گاز ارزان توسط دولت، هر چند  .مرسوم نيست

توسعه یكپارچه  اماتر است، های سنگين ضعيفها و توليد الفينخوراك مایع جهت توليد آروماتيك

شد پتروشيمی است که این امر زمانی محقق خواهد توليد متوازن محصوالت پایه  ارزش نيازمندزنجيره 

 ها قرار گيرد. اك ترکيبی در اختيار پتروشيمیکه خور

 

 هاحلراه

ساخت طرح شود پيشنهاد میها، وری و کاهش هزینهمنظور افزایش سودآوری، باال بردن بهرهبه .1

 و یكپارچه شدن مالكيت در اولویت قرار گيرد.  هاپتروپاالیشگاه

ترین مواردی و پتروشيمی از مهم گری دو صنعت پاالیشیكپارچه بودن نظام سياستگذاری و تنظيم .2

 است که باید مورد توجه قرار گيرد. 

ی هامجتمع مشترك بين یدارسهام، ی پتروشيمی و پاالیشی موجودهادر خصوص مجتمع .3

نعت ص سهاماز  یبخش با توجه به اینكهد. شوتواند مفيد واقع میهای نفت کشور پتروشيمی و پاالیشگاه

ی پتروشيمی و پاالیش هاداری مجتمعنظام سهام تجدید ساختاراست،  عدالتپاالیش متعلق به سهام 

 . تواند راهگشا باشدمیفعال در کشور 

ی که در اختيار ترکيب خوراک قيمت خوراك گاز و مایع و همچنينبا تنظيم  بایددولت و مجلس  .4

گذاری در بخش پتروپاالیشگاه را بيش از پيش سرمایه، جذابيت الزم جهت گيردها قرار میپتروشيمی

های خالص در تخصيص خوراك به صنعت پتروشيمی از ارائه خوراكنيز وزارت نفت . ندکنایجاد 
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 کند.خودداری 

خليج فارس، مقادیر زیادی نفتا توليد  اندازی طرح فراگير پاالیشی سيراف و پاالیشگاه ستارهبا راه .5

 شودرو پيشنهاد میاینها مورد استفاده قرار گيرد. ازعنوان خوراك پتروشيمیتواند به که می شدخواهد 

دست این طرح توسط بخش خصوصی یا دولتی با ها برای احداث صنایع پتروشيمی در پایينریزیبرنامه

 کننده برسد، در دستور کار قرار گيرد. هدف توليد محصول نهایی که به دست مصرف

های کلی اوليه برای رصد عملكرد صنعت پتروشيمی کشور برای اجرای سياست ایجاد بستر به منظور .6

تواند کمك میها در زمينه ایجاد پتروپاالیشگاه مجلس شورای اسالمی نقش نظارتیتقویت  اقتصاد مقاومتی

 های نهادی الزم باشد.خوبی در ایجاد و تقویت زیرساخت

 شودپيشنهاد میتر برای کشور و توسعه پایدار درآمدزایی بيشفروشی نفت و منظور جلوگيری از خامبه .7

باید های حاکميتی های دستگاهریزیدر برنامهبه شكل پتروپاالیشگاه تعریف گردند. لذا  ی جدیدهاطرح

 . لحاظ گرددگذاران بخش خصوصی سرمایه ترمشارکت بيشهای الزم جهت تسهيالت و مشوق
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