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  خالصه مدیریتی 

گاز    مخلوط  از  که  اسوت  کشوور  گاز  و  نفت  صونعت  قیمت  گران  راهبردی و  محصووالت  از یکی  LPGگاز مایع یا 

 از  که اسوت  ایفرآورده  گاز مایع.  شوودمی  محسوو   نفتی  سوبک هایبرش   جزء  و شوده  تشوکیل  بوتان  و  پروپان

گردد ولی  می  تولید   پتروشوویمی  فرآیندهای  و  جداسووازی  واحدهای  گاز،  هایپاالیشووگاه  نفت،  هایپاالیشووگاه

گردد.  تاکنون زنجیره ارزش گاز مایع در کشوور شوکل نگرفته و عمده گاز مایع تولیدی بصوورت خام صوادر می

  فروشی خام کاهش  بر  ایویژه  تاکید   3/11/13۷9  ابالغی مورخ  انرژی  کلی هایقابل توجه اسوت که در سویاسوت

  ۲9/11/139۲  مورخ  ابالغی  مقاومتی  اقتصواد  کلی  هایسویاسوت  . همچنین توسوعه زنجیره ارزش در1شوده اسوت

 . ۲است گرفته قرار تاکید  دوباره مورد نیز

  نی ادیم  قیاز طر  رانیا  عیعمده گاز ما  در روز اسوت کهتن   ونیلیم  10حدود  گاز مایع کشوور در  سواالنه   د یتول

درصود    ۲0از   شیبه صوورت خام صوادر، ب  ید یتول  عیدرصود از گاز ما  50از   شیب  .شوودیم  د یمسوتقل تول  یگاز

  شی و ب هایمیدرصود به عنوان خورا  پتروشو  5  ،تجاری و سووخت خودرو-ی شوامل خانگیصور  مصوار  داخل

به خط لوله    ،یسوواز  رهیدر ذخ  تیبه علت محدود  مت،یسوووخت با ارزش و گران ق نیا ماندهیدرصوود باق  ۲0از  

به مراتب    عیگاز ما یجهان  متیو ق  یکه ارزش حرارت سوتیدر حال نی. اشوودیم  قیتزر  یعیگاز طب یسوراسور

در واقع به منزله اتال  منابع و عدم   ،یعیگاز طب  یآن به خط لوله سوراسور  قیاسوت و تزر  یعیاز گاز طب  شوتریب

 منبع با ارزش است.  نیاز ا حیاستفاده صح

  3.6که در حدود    شوودمیزده    نیتن تخم  ونیلیم  31۷در حدود    ۲018سوال   یجهان ط  ید یتول  عیکل گاز ما

تن    ونیلیم  313،  ۲018در سوال   عیمصور  گاز ما  زانیم  نکهی، ضومن اه اسوتبود  ۲01۷از سوال  شوتریدرصود ب

نسوبت به يین   یدو برابر  بایآمریکا با فاصوله تقر اسوت.  افتهی  شیدرصود افزا  3.8که نسوبت به سوال گتشوته    هبود

ایران دهمین کشوور بزر  تولیدکننده گاز   نیب  نیقرار دارد و در ا  ایدن  عیو عربسوتان در مقام اول تولید گاز ما

  نی تر درصود بزر   ۲8و    44با   بیبه ترت یمیو پتروشو یبخش خانگ شوایان ذکر اسوت که   در جهان اسوت.  عیما

 در جهان هستند. عیگاز ما یهاکنندهمصر 

از  دهد که سوهم بخش پتروشویمی از تقاضوا برای گاز مایع  روند مصور  گاز مایع در جهان نشوان میبررسوی  

میلیون تن رسیده است.   86به    ۲018( رو به افزایش بوده و در سال PDHطریق احداث واحدهای پتروشیمی  

اقدامات قابل  ،د در جهان هسوووتن  عیتولیدکنندگان گاز ما  نیجز بزرگترکه  و عربسوووتان   نیي  به عنوان نمونه

 
 «یعیو گاز طب خام صدور نفت  یجا به یمیو گاز و پتروش نفت  یهافرآورده  صادرات  ینیگزیصورت آمده است: »جا ن یدر بند هشتم به ا  1
  د یارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تول  رهیزنج  لیتکم  قی ارزش افزوده از طر  شیموضوع اشاره دارد: »افزا   نی به ا  یاقتصاد مقاومت  یهااستیس  15ماده    ۲

بر برداشت    دیبا تأک  ینفت  یهاو فرآورده  یمی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشی  براساس شاخص شدت مصر  انرژ  نهیبه  یبازده  ی دارا  ی کاالها

 از منابع«. یانتیص
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درصود از گاز    ۷5از   شیب  نیاند. يانجام داده  عیمحصووالت با ارزش افزوده باال از گاز ما  د یتول  نهیدر زم  یتوجه

و در عربسوتان از کل مصور     دهد یم  رارمورد اسوتفاده ق هایمیخود را به عنوان خورا  پتروشو  ید یتول  عیما

همچون    عیارزش گاز ما  رهیت که به تولید محصووالت زنجاسو هایمیدرصود سوهم خورا  پتروشو  90  ،عیگاز ما

درصد   39شوود،  ضومن اینکه کره جنوبی هم که واردکننده بزر  گاز مایع محسوو  می  .شوودیپروپیلن منجر م

 کند.از گاز مایع خود را در بخش پتروشیمی مصر  می

در    عیارزش گاز ما  رهیدر داخل کشوور، توسوعه زنج  عیگاز ما  یتقاضوااز   شیو عرضوه ب  د یتول  زانیبا توجه به م

ارزش   جوادیهمچون »ای گونواگون  یایومزاردی پروپیلن گردد کوه منجر بوه تولیود محصوووول راهب  توانود یداخول م

به عنوان نمونه  خواهد داشوت.   یرا درپ  ی«یدرآمد دولت« و »اشوتاالزا  شی»افزا  «،یارز  ییافزوده«، »صورفه جو

  ونی لیم  1۷0به    کینزد  ع،یشوده از گاز ما  د یپروپان تول  یخام فروشو  یبه جا  لنیپروپ  د یتول محاسوبات،براسواس 

دالر نسوبت به    50از شیب  لن،یپروپ  د یتن تول  هر  یو درآمد دولت را به ازا  کاهد یرا م رانیا  یواردات  ازیدالر از ن

هزار شووال   10به    کینزد  لنیپروپ  یهزار تن  500واحد   کی  جادیا  نکهی. ضوومن ادهد یم  شیافزا  یخام فروشوو

 . کند یم جادیا د یجد 

بوده  تن   ونیلیم  0.5تنها در حدود   در بخش پتروشوویمی  رانیا  عیگاز ما  یمصوور  داخل  زانیمدر حال حاضوور 

ارزش گاز مایع    رهیزنج  شوکل گیریعدم . از جمله دالیل  اسوتتولیدی کشوور    عیگاز ما درصود از  5واقع    در  که

نامناسوب   یگتار  متیق«، »عیما  یهاوزارت نفت در رابطه با سووخت  یخام فروشو  کردیروتوان به »می  در کشوور

نبود طرح جامع توسووعه  «، »سوون یال  نیعدم تأم«، »PDH  یمیپتروشوو  یهاطرح  فیخورا  و اقتصوواد ضووع

 MDP ی« اشاره نمود.میو پتروش  شیدو صنعت پاال یمجزا یحکمرانی« و »می( صنعت پتروش 

با توجه   نیکمتر و همچن  یگتارهی( با حجم سوورمالنیگاز پروپان به پروپ  لی تبد   PDH  یمیپتروشوو یواحدها

  لنیپروپ  شیافزا»مسوواعد جهت   یراهکار  تواند ی( معیاز گاز ما  یدر صووادرات گاز پروپان  برشوو  تیبه محدود

  باشد. ( در کشور«LPG  عیارزش گاز ما رهیتوسعه زنج»و  «کشور

 یبا واحدها اس یدر ق  رانیدرصووود( در ا  1۲در حدود   PDH  IRRی  واحدها فیاقتصووواد ضوووع اصوووالح  یبرا

ساله داده    8متکور تنف  خورا  دو ساله و با بازپرداخت    یکه به واحدها  گرددیم  شنهادیپ  GTP  یمیپتروش 

. رسود یدرصود م  19و به    ابد ییم  شیفزاا  یواحدها تا حد قابل قبول نیا  یصوورت نرخ بازده داخل نیشوود  در ا

در کشور    عیخورا  ما  یهایمیناتمام پتروش   یهاطرحبه سرانجام رساندن    یدر راستا  یگام  تواند یاقدام م  نیا

 یواحدها  سونسووریال  نیتأم  یبرا  نکهیحوزه باشود. ضومن ا  نیدر ا  یگتارهیسورما  یبرا  یبخش خصووصو  بیو ترغ

PDH ینیاز شرکت ي توانیم Rezel استفاده کرد. زین 

کل  البته حالت  ق   ازین   یدر  نظام  در  واحدها  یگتارمتیاست  گاز  یمیپتروش   یخورا     ی، بخصوص خورا  

 ارزش اعمال شود.  ره یفقط در صورت توسعه کامل زنج  ی فعل یهاف یو تخف رد یصورت گ  یجد  یاصالحات
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 13 ........................................................................................................ ۲019و  ۲018 یهاسال یران طی ع ای. روند صادرات گاز ما6نمودار 

 14 ............................................................................................ 98ع در سال ید، مصر ، صادرات و مقدار مازاد گاز مایزان تولی. م۷نمودار 

 15 ......................................................................................... ی الدیم ۲0۲۷مختلف جهان تا افق  یع در نواحید گاز مای. روند تول8نمودار 

 16 ................................................................................. د یتول یک منابع اصلیبه تفک یالدیم ۲0۲5ع تا افق ید گاز مای. روند تول9نمودار 

 16 ................................................................................... یالدیم ۲0۲۷مختلف جهان تا افق  یع در نواحی. روند مصر  گاز ما10نمودار 
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 1۷ .......................................................................................... یالدیم ۲0۲5جهان تا افق  یکشورها ع دریگاز ما ی . روند تقاضا11نمودار 

 1۷ ........................................................................... یالدیم ۲0۲۷مختلف تا افق  یهاع در بخشیاگاز م  ی. روند مصر  جهان 1۲نمودار 

 18 ........................................................................................ مختلف یها ق روشیلن از طریلن و اتید پروپ یروند تول ی. نمودارها13نمودار 

 18 ...................................................................................... یالدیم ۲0۲5مختلف تا افق  یع در کشورهای. روند صادرات گاز ما14نمودار 

 19 .............................................................................................................................................. ع جهانیدکنندگان بزر  گاز مای. تول15نمودار 

 ۲0 ............................................................................۲018ع جهان در سال یگاز ما یمختلف از تقاضا  یها. درصد سهم بخش16نمودار 

 ۲1 ........................................................ ۲018سال  در های میپتروش یمختلف جهان برا یع در نواحی گاز ما ی. نمودار تقاضا1۷نمودار 

 ۲۲ ........................................................................................ مختلف و از منابع گوناگون ید گاز پروپان در نواحیتول ی. نمودارها18نمودار 

 ۲۲ .................................................................................مختلف و از منابع گوناگون یتان در نواحد گاز بویروند تول ی. نمودارها19نمودار 

 ۲3 ................................... یالدی م ۲030مختلف تا افق  یهاگاز پروپان و بوتان در بخش ی مصر  جهانروند  ی. نمودارها۲0نمودار 

 ۲3 ...................................................................... یمیمختلف پتروش یها روند مصر  گاز پروپان و بوتان در واحد ی. نمودارها۲1نمودار 

 ۲4 .................................................................................... یالدیم ۲030روند واردات و صادرات گاز پروپان تا افق  ی. نمودارها۲۲نمودار 

 ۲4 ....................................................................................... یالدیم ۲030روند واردات و صادرات گاز بوتان تا افق  ی. نمودارها۲3نمودار 

 ۲5 .................................. یالدیم ۲0۲5کا تا افق یکشور آمر یع از منابع مختلف و مقدار مصر  داخل ید گاز مای. روند تول۲4نمودار 

 ۲5 ................................................................................. ۲016کا در سال یع در آمریگاز ما یمختلف از تقاضا ی ها. سهم بخش۲5نمودار 

 ۲6 ................................................................................. ایمختلف و شمال شرق آس یهان در بخشیع يیگاز ما ی. روند تقاضا۲6نمودار 

 ۲۷ ................................................................................................................................................... ی. روند مصر  نفت خام کره جنوب۲۷نمودار 

 ۲9 ...................................................................................................... یع در کره جنوبیمختلف از مصر  گاز ما ی ها. سهم بخش۲8نمودار 

 30 ........................................................................................................... ی ع در بخش حمل و نقل کره جنوبی. روند مصر  گاز ما۲9نمودار 

 35 ............................... ون تن ی لین بر حسب میران، عربستان و يیع در سه کشور ایزان مصار  مختلف گازمایسه می. مقا30نمودار 

 4۲ ................................................................................................................... مختلف در جهان  یهالن از روشید پروپ یزان تولی. م31نمودار 

 43 ........................................................................................................................... فمختل  یهاق روش یلن از طرید پروپ ی. روند تول3۲نمودار 

 49 ............................................................ هزار تن  500ت یو با ظرف Catofin یبا تکنولوژ PDHند یفرآ  ینگیان نقدی. جر33نمودار 

 50 ........................................................................... مت خورا  گاز پروپانیر قییتا نسبت به PDHند یفرآ IRRت ی. حساس34نمودار 

 51 ................................................................................................. ران ی و ا یالمللن ینه خورا  بیلن با هزیمت تمام شده پروپ ی. ق35نمودار 

 5۲ .................................................. یالمللنیران و بیمت خورا  ایبا ق PDH، متانول و GTPند یسه فرا ی نگیان نقدی. جر36نمودار 

 53 ............................. ران یدر ا GTPو  PDHلف مخت  یندهایمت تمام شده محصول در فرآیمت خورا  به قی. نسبت ق3۷نمودار 

 54 ........................................ ک ساله، تنف  دو ساله و بدون تنف یدر سه حالت تنف   PDHند یفرآ  ینگیان نقدی. جر38نمودار 
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