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 خالصه مدیریتی

ست کشور گاز و نفت صنعت قیمت گران راهبردی و محصوالت از یکی LPGگاز مایع یا  گاز  مخلوط از که ا

شکیل بوتان و پروپان ست ایفرآورده گاز مایع. شودمی محسوب نفتی سبک هایبرش جزء و شده ت  از که ا

گردد ولی می تولید پتروشگگیمی فرآیندهای و جداسگگازی واحدهای گاز، هایپاالیشگگهاه نفت، هایپاالیشگگهاه

صادر  صورت خام  شکل نهرفته و عمده گاز مایع تولیدی ب شور   .گرددمیتاکنون زنجیره ارزش گاز مایع در ک

 خام کاهش بر ایویژه تاکید ۳/۱۱/۱۳۷۹ ابالغی مورخ انرژی کلی هایقابل توجه اسگگگت که در سگگگیاسگگگت

 مورخ ابالغی مقاومتی اقتصگگاد کلی هایسگگیاسگگت همچنین توسگگعه زنجیره ارزش در .1شگگده اسگگت فروشگگی

 . 2است گرفته قرار تاکید دوباره مورد نیز ۲۹/۱۱/۱۳۹۲

شور در ساالنه  دیتول ست کهتن  ونیلیم ۱0حدود گاز مایع ک  نیادیم قیرطاز  رانیا عیعمده گاز ما در روز ا

صادر، ب یدیتول عیدرصد از گاز ما 50از  شیب .شودیم دیمستقل تول یگاز درصد  ۲0از  شیبه صورت خام 

 شیو ب هایمیدرصد به عنوان خوراک پتروش 5 ،خت خودروتجاری و سو-شامل خانهی یصرف مصارف داخل

صد باق ۲0از  ط لوله به خ ،یساز رهیذخدر  تیبه علت محدود مت،یسوخت با ارزش و گران ق نیا ماندهیدر

سر راتب مبه  عیگاز ما یجهان متیو ق یکه ارزش حرارت ستیدر حال نی. اشودیم قیتزر یعیگاز طب یسرا

ف منابع و عدم در واقع به منزله اتال ،یعیگاز طب یآن به خط لوله سراسر قیاست و تزر یعیاز گاز طب شتریب

 منبع با ارزش است.  نیاز ا حیاستفاده صح

 ۳.6که در حدود  شودمیزده  نیتن تخم ونیلیم ۳۱۷در حدود  ۲0۱8سال  یجهان ط یدیتول عیگاز ماکل 

تن  ونیلیم ۳۱۳، ۲0۱8در سال  عیمصرف گاز ما زانیم نکهی، ضمن اه استبود ۲0۱۷از سال  شتریدرصد ب

نسبت به چین  یدو برابر بایآمریکا با فاصله تقر است. افتهی شیدرصد افزا ۳.8که نسبت به سال گذشته  هبود

                                                 
 «یعیو گاز طب خام صدور نفت یجا به یمیو گاز و پتروش نفت یهافرآورده صادرات ینیهزیجا»صورت آمده است:  نیدر بند هشتم به ا 1

شاره دارد:  نیبه ا یاقتصاد مقاومت یهااستیس ۱5ماده  2  دیارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تول رهیزنج لیتکم قیارزش افزوده از طر شیافزا»موضوع ا

صرف انرژ نهیبه یبازده یدارا یکاالها شدت م شاخص  ساس  شی)برا صوالت پترو صادرات برق، مح بر  دیبا تأک ینفت یهاو فرآورده یمی( و باال بردن 

 «.از منابع یانتیبرداشت ص



 

 

 

ایران دهمین کشور بزرگ تولیدکننده گاز  نیب نیقرار دارد و در ا ایدن عیو عربستان در مقام اول تولید گاز ما

 نیتردرصد بزرگ ۲8و  44با  بیبه ترت یمیو پتروش یبخش خانهشایان ذکر است که  در جهان است. عیما

 در جهان هستند. عیگاز ما یهاکنندهمصرف

شان می صرف گاز مایع در جهان ن سی روند م ضا برای گاز مایع برر شیمی از تقا سهم بخش پترو از )دهد که 

ده میلیون تن رسگگی 86به  ۲0۱8بوده و در سگگال رو به افزایش ( PDHواحدهای پتروشگگیمی  احداث طریق

اقدامات  ،ن هسگگتنددر جها عیتولیدکنندگان گاز ما نیجز بزرگترکه و عربسگگتان  نیچ به عنوان نمونه. اسگگت

صد  ۷5از  شیب نیاند. چانجام داده عیمحصوالت با ارزش افزوده باال از گاز ما دیتول نهیدر زم یقابل توجه در

و در عربسگگتان از کل  دهدیم رارمورد اسگگتفاده ق هایمیخود را به عنوان خوراک پتروشگگ یدیتول عیاز گاز ما

صرف گاز ما ش ۹0 ،عیم سهم خوراک پترو صد  ست که به تولید محصوالت زنج هایمیدر  عیامارزش گاز  رهیا

 ،شودیگاز مایع محسوب م بزرگ که واردکننده هم ضمن اینکه کره جنوبی .شودیهمچون پروپیلن منجر م

 کند.می بخش پتروشیمی مصرف دردرصد از گاز مایع خود را  ۳۹

ضه ب دیتول زانیبا توجه به م ضااز  شیو عر سعه زنج عیگاز ما یتقا شور، تو در  عیاز ماگارزش  رهیدر داخل ک

ارزش  دجایا»همچون  یگوناگون یایمزامنجر به تولید محصگگگول راهبردی پروپیلن گردد که  تواندیداخل م

نوان نمونه عبه . خواهد داشت یرا درپ «ییاشتغالزا»و « درآمد دولت شیافزا» ،«یارز ییصرفه جو»، «افزوده

 ونیلیم ۱۷0 به کینزد ع،یشده از گاز ما دیپروپان تول یخام فروش یبه جا لنیپروپ دیتول محاسبات،براساس 

دالر نسبت به  50از شیب لن،یپروپ دیتن تول هر یو درآمد دولت را به ازا کاهدیرا م رانیا یواردات ازیدالر از ن

ر شگگغل هزا ۱0به  کینزد لنیپروپ یهزار تن 500واحد  کی جادیا نکهی. ضگگمن ادهدیم شیافزا یخام فروشگگ

 . کندیم جادیا دیجد

ضر  صرف داخل زانیمدر حال حا شیمی رانیا عیگاز ما یم بوده تن  ونیلیم 0.5تنها در حدود  در بخش پترو

ارزش گاز مایع  رهیزنج شکل گیریعدم ز جمله دالیل ا .است کشورتولیدی  عیگاز ما درصد از 5واقع  در که

نامناسب  یگذار متیق»، «عیما یهاوزارت نفت در رابطه با سوخت یخام فروش کردیرو»به  توانمی در کشور



 

 

 

نبود طرح جامع توسگگعه »، «سگگن یال نیعدم تأم» ،«PDH یمیپتروشگگ یهاطرح فیخوراک و اقتصگگاد ضگگع

(MDPصنعت پتروش )نموداشاره « یمیو پتروش شیدو صنعت پاال یمجزا یحکمران»و « یمی. 

ش یواحدها سرمالنیگاز پروپان به پروپ لی)تبد PDH یمیپترو با توجه  نینکمتر و همچ یگذارهی( با حجم 

 لنیپروپ شیافزا»مسگگاعد جهت  یراهکار تواندی( معیاز گاز ما یدر صگگادرات گاز پروپان )برشگگ تیبه محدود

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

 یا واحدهاب اسیدر ق رانیدر ا درصگگد( ۱۲در حدود  IRR) PDHی واحدها فیاقتصگگاد ضگگع اصگگالح یبرا

سگاله  8مذکور تنف  خوراک دو سگاله و با بازپرداخت  یکه به واحدها گرددیم شگنهادیپ GTP یمیپتروشگ

درصگگد  ۱۹و به  ابدییم شیفزاا یواحدها تا حد قابل قبول نیا یصگگورت نرخ بازده داخل نیداده شگگودد در ا

سدیم ستا یگام واندتیاقدام م نی. ار ساندن طرح یدر را سرانجام ر ش یهابه  خوراک  یهایمیناتمام پترو

شور و ترغ عیما ص بیدر ک صو ضمن ا نیدر ا یگذارهیسرما یبرا یبخش خ شد.   نیتأم یبرا نکهیحوزه با

 استفاده کرد. زین Rezel ینیاز شرکت چ توانیم PDH یواحدها سنسوریال

 ،یبخصگگوخ خوراک گاز یمیپتروشگگ یخوراک واحدها یگذارمتیاسگگت در نمام ق ازین یدر حالت کل البته

ارزش اعمال شود. رهیفقط در صورت توسعه کامل زنج یفعل یهافیو تخف ردیصورت گ یجد یاصالحات
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 : 1 فصل

 موجود گاز مایع در كشور تیوضع بررسی

 



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – در كشور عیخوراک گاز ما یهایمیمدل توسعه پتروش یبررس

۲ 

 مقدمه -1-1

 شودیمحسوب م رانیصنعت نفت و گاز ا متیو گران ق یاز محصوالت راهبرد یکی 1LPGهمان  ای عیگاز ما

صدهای مختلف ( 10H4C)بوتان گاز و  (8H3C) که از مخلوط گاز پروپان شکبا در ست. لیت بوتان،  گاز شده ا

 ترکیب محتوی ۳است. خواخ مهم این  بوتان نرمالو  ایزوبوتان هایترکیب هیدروکربور به نام ۲شامل  خود

 نشان داده شده است.( ۱-۱جدول )گاز مایع، در 

 پروپان و بوتانگازهای خواخ مهم  ( ۱-۱) جدول

 ارزش حرارتی چهالی (Cنقطه جوش ) وزن مولکولی ترکیب

BTU/lb 
 شماره اکتان

 ۹۷.۱ ۲۱500 0.50۷0 -4۲ 44.۱ پروپان

 ۹۷.6 ۲۱0۹0 0.56۳۱ -۱۱.۷ 58.۱ ایزوبوتان

 8۹.6 ۲۱۱40 0.5844 0.5 58.۱ نرمال بوتان

 

به نوع گاز  ،های مستقلگاز مایع در گاز همراه، نفت خام و گاز خام میدان هدهند لیکاجزای تشمقدار درصد 

 نشان داده شده است.( ۲-۱جدول )و نفت خام بستهی دارد که مقادیر آن در 

 های مستقلمقدار درصد اجزای تشکیل دهنده گاز مایع در گاز همراه، نفت خام و گاز میدان ( ۲-۱) جدول

 ترکیب
  همراه گاز

 )درصد مولی(

 نفت خام 

 )درصد وزنی(

های مستقل گاز میدان

 )درصد مولی(

 ۲.5-0 ۲-۱ ۷-5 پروپان

 0.5-0 6-۱ 0.۲-0.06 ایزوبوتان

 0.8-0 4-0.۱6 0.۱6-0.04 نرمال بوتان

 

جدا  خام های گاز و نفتتوان در پاالیشهاهصورت جداگانه یا مخلوط می گاز مایع را به هدهند لکیاجزای تش

به نسگگبت کم،  تحت فشگگار مخازنصگگورت مایع در  و برای مصگگرف عرضگگه نمود. گاز مایع در دمای محیط به

های مصگگرف و جایهاه پیمای مخصگگوخ یا خط لوله، به مبادیذخیره شگگده و سگگو  توسگگط تانکرهای جاده

 - 40پروپان حدود )پایین  شگگود. حمل گاز مایع توسگگط کشگگتی نیز در درجه حرارتتوزیع، انتقال داده می

                                                 
1 Liquid Petroleum Gas 



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – در كشور عیخوراک گاز ما یهایمیمدل توسعه پتروش یبررس

۳ 

 .1شودانجام می (درجه سانتیهراد -5درجه و بوتان 

ستای سعه گاز مایع  در را ست.( ۱-۱شکل )رویکردهای مختلفی وجود دارد که در تو شده ا شان داده  در  ن

مصگگرف به »و « توسگگعه زنجیره ارزش تجهدر ها به عنوان خوراک پتروشگگیمیمصگگرف »حالت کلی دو نهاه 

براینکه به عنوان عالوه  گاز مایع وجود دارد.ی های نفتبرای فرآورده «های مختلفدر بخش عنوان سگگگوخت

( و اتوگازنیا در سگگه بخش خانهی، حمل و نقل )ددر  رسگگد،به مصگگرف می خوراک در واحدهای پتروشگگیمی

در کشورهای ترکیه  مصرف گاز مایع در بخش حمل و نقل )اتوگاز( شود.می استفادهصنایع به عنوان سوخت 

جنوبی به شدت توسعه داده شده است اما در حالت کلی بخش خانهی بیشترین سهم را از مصرف گاز و کره

 در جایهاه دوم قرار دارند. پتروشیمیواحدهای مایع جهان به خود اختصاخ داده و بعد از آن 

 

 

 توسعه گاز مایع راستای رویکردهای مختلف در ( ۱-۱) شکل

 تولید گاز مایع -1-2

آبادان  سال پیش، با تأسی  اولین پاالیشهاه نفتی کشور در ۱00در کشور، به بیش از  گاز مایعسابقه تولید 

ست که از پاال یافرآورده عیگاز ما گردد.می بر شهاهنفت یهاشهاهیا ش یندهایگاز و فرآ های، پاالی  یمیپترو

صل م یمختلف یهانفت خام برش رینفت پ  از تقط یهاشهاهیپاالدر  .شودیم دیتول  عیکه گاز ما شودیحا

سبک برج تقط ست. ریبرش  شهاه میزان تولید گاز ا شرکت ملی پخش مایع در پاالی ساس آمار  های نفتی بر ا

 نشان داده شده است. ( ۲-۱شکل )، در ۹۷های نفتی ایران در سال فرآورده

                                                 
 کشور به عنوان خوراک صنایع شیمیایی. LPGمصطفی سعیدی، گزارش استفاده از  1
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 ۹۷1های نفتی بر حسب میلیون تن در سال مایع در پاالیشهاه میزان تولید گاز ( ۲-۱) شکل

ستاره خلیج فارس شهاه  شهاه  ،مطابق با برآوردها با تکمیل فازهای جدید پاالی میزان تولید گاز مایع در پاالی

هزار تن در سال خواهد رسید. البته الزم به ذکر است که پاالیشهاه ستاره  ۲50ستاره خلیج فارس به حدود 

مجموع ( ۲-۱شگگگکل )با توجه به کند. خلیج فارس با اسگگگتفاده از خوراک میعانات گازی، گاز مایع تولید می

 میلیون تن است. ۲.۱های نفتی حدود تولید گاز مایع در پاالیشهاه

گاز ید میمایع کشگگگور در پتروشگگگیمی بخش دیهری از  گازها تول به طور کلی،  یدی  شگگگود.  در مایع تول

یندها تولید آاز طریق فرآورش و جداسگگازی گاز غنی ورودی یا به صگگورت محصگگول جانبی فر هاپتروشگگیمی

 شود.میدان پارس جنوبی استحصال و جداسازی می ۳و  ۲، ۱شود. در پتروشیمی پارس گاز غنی فازهای می

داسگگازی شگگده از میدان نفتی جاسگگتخراج ۲مایع از بخارات گازی در پتروشگگیمی بندر امام خمینی )ره(، گاز

آید. یندها بدست میآناچیزی از طریق محصوالت جانبی فر مایع و در پتروشیمی بوعلی و نوری، گاز شودمی

( ۳-۱شگگگکل )در  و نوری ، پارس، بوعلی(ره) های بندر امام خمینیدر پتروشگگگیمی مایع اطالعات تولید گاز

  میلیون تن است. ۳.۳حدود  واحدهای پتروشیمی درتولیدی  مایع میزان گازمجموع نشان داده شده است. 

                                                 
 رانیا ینفت یهاپخش فرآورده ی، شرکت مل۱۳۹۷زا  یانرژ ینفت یهاآمارنامه مصرف فرآورده 1

2  Natural gas liquid (NGL) 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

س
فار
ج 
خلی
ره 
ستا

شاه
مان
کر

راز
شی

ان
الو

یز
بر
ت

س
عبا
در
بن

ان
اد
آب

ان
هر
ت

ان
فه
اص

ک
ارا

ل
 ک
مع
ج

ال
 س

در
ن 

ن ت
یو

یل
م

ه های نفتگاز مایع تولیدی پاالیشگا



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – در كشور عیخوراک گاز ما یهایمیمدل توسعه پتروش یبررس

5 

 

  ۹81مایع در واحدهای پتروشیمی بر حسب میلیون تن در سال  میزان تولید گاز ( ۳-۱) شکل

 یارس جنوبپ یگاز دانیو در حال حاضر م شودیم دیتولمستقل  یگاز نیادیم قیاز طر رانیا عیگاز ما عمده

 یهابرش یحاو یگاز نیادیاسگگگتخراج شگگگده از م یکشگگگور اسگگگت. گاز غن عیگاز ما دکنندهیتول نیتربزرگ

پ  از  یعیهمان گاز طب ایگردد. متان  هیو تصگگف یجداسگگاز یگاز هایشگگهاهیدر پاال دیاسگگت که با یمختلف

ساز سر یجدا سرا شیمی قیگاز تزر یدر خط لوله  صیص دادهیا به پترو گاز  شود،یم های خوراک گازی تخ

ش سعه پترو شتقات ات لنیبه ات لیتبد یخوراک گاز یهایمیاتان با توجه به تو و خوراک گاز  گرددیم لنیو م

 خواهد شد. یصرف مصارف مختلف یدیتول عیما

مایع در میدان گازی پارس جنوبی و غیره در حدود  تولید گاز مطابق با اعالم مسگگگیولین وزارت نفت، میزان

. البته باید خاطر نشگگان کرد که بع گگی فازهای میدان گازی پارس جنوبی فاقد واحد 2میلیون تن اسگگت 4.۲

ستند سازی پروپان و بوتان ه شی .جدا شرایط خاخ تحریم بع ی از این واحدهای پاالی  موجود همچنین در 

به علت نبود زیرسگگاخت صگگادراتی عمال واحد جداسگگازی پروپان و بوتان را از مدار خارج کرده و گاز طبیعی 

شور تزریق می بهمایع را  حاوی گاز سری ک سرا شفافی در مورد خط لوله گاز  سفانه اعداد و ارقام  کنند. متا

در خط لوله گاز سراسری تا به حال  مایع های گازی و تزریق گازمایع در پاالیشهاه میزان عدم جداسازی گاز

ضوع  سط نهادهای مرتبط راجع به این مو ست و نیاز به تحقیق و تفحص تو شده ا سط وزارت نفت اعالم ن تو

                                                 
شرکت فرآورش بندر امام خم 1  یپارس، بوعل یهایمیپتروش یمال یها( و صورتbipc.org.ir/fa/faravaresh) ینیگزارش 

 ۹8سال  یدر انتها یو نور

 ۳۳۹۱۳۹موج، شماره خبر:  یخبرگزار 2
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 جدی است. 

مایع  تولید گاز مقدارنشان داده شده است. در حال حاضر ( 4-۱شکل )در کشور  تولیدی مایع گازکل میزان 

شهاه شور در پاالی شهاه ،های نفتیک شیمیهای پاالی وزارت نفت در مجموع  با گزارشها مطابق گازی و پترو

سگگگهم  ،میلیون تن ۲.۱های نفتی در حدود میلیون تن در سگگگال اسگگگت که سگگگهم پاالیشگگگهاه ۹.6حدود 

 میلیون تن است. ۳.۳ در حدود هامیلیون تن و پتروشیمی 4.۲های گازی در حدود پاالیشهاه

 

 هاگازی و پتروشیمی هایپاالیشهاههای نفتی، مایع کشور در پاالیشهاه میزان تولید گاز ( 4-۱) شکل

 عیما گاز مصرف -1-3

 قابل تقسیم مصرف خانهی و تجاری، سوخت خودرو و خوراک پتروشیمی بخشسه  به مایع کشور گازمصرف 

مایع به عنوان سوخت برای  های نفتی ایران، میزان مصرف گازاست. مطابق با آمار شرکت ملی پخش فرآورده

 .1میلیون تن بوده است ۲در حدود  ۱۳۹۷مصارف خانهی، تجاری و سوخت خودرو در سال 

                                                 
 رانیا ینفت یهاپخش فرآورده ی، شرکت مل۱۳۹۷زا  یانرژ ینفت یهاآمارنامه مصرف فرآورده 1

2.1

4.2

3.3

برحسب میلیون تنتولید گاز مایع كشور

پاالیشهاه های نفت پاالیشهاه های گاز پتروشیمی ها
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۷ 

 

 مایع کشور در مصارف خانهی، تجاری و سوخت خودرو میزان مصرف گاز ( 5-۱) شکل

 مالی ، بر اسگگگاس صگگگورت۹8در سگگگال مایع به عنوان خوراک در بخش پتروشگگگیمی  گازمیزان مصگگگرف 

شیمی سایت کدال( در پترو ضر در بورس )طبق آمار  ست. اطالعات ( ۳-۱جدول )های حا شده ا شان داده  ن

صرف گاز شیمی میزان م سیمایع پترو شیمی ایران  ،های غیربور صنایع پترو شرکت ملی  از بانک اطالعاتی 

ست.  شده ا ستخراج  صرف در مجموع( ۳-۱جدول )با توجه به ا شیمی گاز مایع م شور  هایپترو  0.5حدود ک

 بوده است.میلیون تن 

 

 

 1برحسب میلیون تن مایع کشور به عنوان خوراک پتروشیمی میزان مصرف گاز ( ۳-۱) جدول

 جمع کل تبریزپتروشیمی  پتروشیمی مارون پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی جم

0.۱8۲ 0.۱۱۷ 0.۱۲4 0.54 0.4۷۷ 

 

 ت.ن بوده استمیلیون  ۲.5، در حدود ۹8ذکر شده در سال  هایبخشمایع در  داخلی گازکل مصرف  بنابراین

                                                 
صورت ۱ ساس  ش یمال یهابر ا ش عیصنا یشرکت مل یو بانک اطالعات ۹8سال  یدر انتها مارونجم و  یهایمیپترو  یمیپترو
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 عیما گاز صادرات -1-4

و  ۲۷۱۱۱۳۹0صگگادرات بوتان و پروپان با کدهای تعرفه  ،کشگگور گمرک توسگگط منتشگگره شگگده مطابق با آمار

میزان  ،ترین حالتدر خوشگگبینانهتوان گفت که می. 1نشگگان داده شگگده اسگگت( 6-۱شگگکل )در  ۲۷۱۱۱۲۹0

 میلیون تن 5.5در حدود و  برابر میزان صگگادرات زمان قبل از تحریم ،در شگگرایط تحریم گاز مایعصگگادرات 

 خواهد بود.

 

 ایرانمایع )بوتان و پروپان(  میزان صادرات گاز ( 6-۱) شکل

بر اساس گزارش موسسه  ،۲0۱۹ سال تا اواسط ۲0۱8میزان صادرات گاز مایع ایران از سال ( ۷-۱شکل )در 

مایع  های مخصگگوخ حمل گازبنابر گزارش رویترز، از طریق ردیابی کشگگتی .داده شگگده اسگگتنشگگان  ۲کولر

کشور ایران به  مایع درصد( از گاز ۹5شود که در شرایط تحریمی فعلی، بخش اعممی ) باالی تخمین زده می

 . 3گرددمیچین صادر 

                                                 
 تهران یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاستخراج شده از  گزارش اتاق بازرگان ۱

2
  Kpler 

 69956n.ir/f2b خبرگزاری رویترزد ۳
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 ۲0۱۹و  ۲0۱8های سال طینمودار روند صادرات گاز مایع ایران  ( ۷-۱) شکل

مطابق با گزارش وزارت  مایع کشور و مازاد گاز ، صادراتبه طور خالصه میزان تولید، مصرف( 8-۱شکل )در 

ست. با  نفت شده ا شان داده  سهن مایع کشور در  توان پی برد که بخشی از گازمیزان تولید و مصرف می مقای

ست همازاد بود ۹8سال  سمتی  5و دولت حدود  ا صادر کرده و ق  ۲.۱را )در حدود  دیهرمیلیون تن از آن را 

 .سازی، به خط لوله سراسری گاز طبیعی تزریق کرده استمیلیون تن( به علت محدودیت در ذخیره

 

  ۹8در سال  عیما مصرف، صادرات و مقدار مازاد گاز د،یتول زانیم ( 8-۱) شکل

درصد  50از  شیدر کشور، ب عیتن گاز ما ونیلیم ۱0ساالنه حدود  دیبا توجه به تول توان گفت کهبنابراین می
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۱0 

درصد به عنوان خوراک  5، یدرصد صرف مصارف داخل ۲0از  شیبه صورت خام صادر، ب یدیتول عیاز گاز ما

 گاز یبه خط لوله سگگراسگگر متیسگگوخت با ارزش و گران ق نیا ماندهیدرصگگد باق ۲0از  شیو ب هایمیپتروشگگ

از گاز  شگگتریبه مراتب ب عیگاز ما یجهان متیو ق یکه ارزش حرارت سگگتیدر حال نیا .شگگودیم قیتزر یعیطب

ی خوراک هایمیپتروش بهآن  شتریب صیو تخص عیارزش گاز ما رهیتوسعه زنجرسد میاست و به نمر  یعیطب

 است. تریدر کشور بهتر و منطق لنیپروپ همچون یراهبرد ترفع کمبود محصوال یبرا ،مایع

 



 

 

 

 

 

 
 

 : 2 فصل

در  عیمصرف و تجارت گاز ما د،یتول تیوضع

 منتخب یكشورها
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۱۲ 

 مقدمه -2-1

ضعیت  سی و صرف و تجارت جهانی گاز مایع برای نحوه برر ستکمک به تولید، م صمیمسیا  گیریگذاری و ت

ست. صحیح و دقیق ضروری ا شور  شمند ک ستان به عنوان نمونه  در رابطه با این حامل انرژی ارز چین و عرب

بزرگترین تولیدکنندگان گاز مایع در جهان هستند که اقدامات قابل توجهی در زمینه تولید محصوالت با جز 

ند. چین از گاز مایع انجام دادهباال ارزش افزوده  یدی خود را به عنوان درصگگگد از گاز مایع تول ۷5 بیش ازا

درصد سهم خوراک  ۹0در عربستان از کل مصرف گاز مایع و  دهدها مورد استفاده قرار میخوراک پتروشیمی

 شود.ها است که به تولید محصوالت زنجیره ارزش گاز مایع همچون پروپیلن منجر میپتروشیمی

 وضعیت تولید، مصرف و تجارت جهانی گاز مایع -2-2

مطابق  دهد.میالدی را نشگگگان می ۲0۲۷جهان تا افق در نواحی مختلف تولید گاز مایع روند ( ۱-۲شگگگکل )

شیب کمی تا افق  شی تولید با  ست که عامل  ۲0۲5شکل روند افزای شایان ذکر ا صلی ادامه خواهد یافت.  ا

و گاز شگگیل طی چند سگگال اخیر بوده  افزایش تولید گاز مایع در آمریکای شگگمالی، روند صگگعودی تولید نفت

 است.

 
 یالدیم ۲0۲۷مختلف جهان تا افق  یدر نواح عیگاز ما دیتولروند نمودار  ( ۱-۲) شکل
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۱۳ 

با توجه  دهد.میالدی به تفکیک منابع اصلی تولید را نشان می ۲0۲5روند تولید گاز مایع تا افق ( ۲-۲شکل )

شکل می صعودی به  صلی روند  سیا عوامل ا توان گفت که تولید گاز طبیعی در آمریکا، کانادا و منطقه غرب آ

 .هستند در جهان لید گاز مایعافزایش تو

 

 

 دیتول یمنابع اصل کیبه تفک یالدیم ۲0۲5تا افق  عیگاز ما دیروند تولنمودار  ( ۲-۲) شکل

شی روند( ۳-۲شکل ) صرف گاز مایع در نواحی مختلف جهان تا افق  افزای شان می ۲0۲۷م دهد میالدی را ن

 را به خود اختصاخ داده است. گاز مایع که مطابق شکل آسیا اقیانوسیه بیشترین میزان مصرف

 

 میالدی ۲0۲۷در نواحی مختلف جهان تا افق نمودار روند مصرف گاز مایع  ( ۳-۲) شکل

ضا گاز مایع در کشورهای ( 4-۲شکل ) صلی مصرف کننده گاز مایعروند تقا میالدی را  ۲0۲5تا افق  جهان ا

شان می سیایی بزرگترین ( 4-۲شکل )دهد. همانهونه که از ن ست کشورهای آ کنندگان گاز مصرفمشخص ا
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۱4 

مشخص ( 4-۲شکل ) مطابقضمن اینکه . اشتد خواهد ادامه ۲0۲5تا سال  هستند و این روند مایع در جهان

 کشور اول مصرف کننده گاز مایع در جهان جایهاهی ندارد. ۹ایران در بین است که 

 

 میالدی ۲0۲5نمودار روند تقاضا گاز مایع در کشورهای جهان تا افق  ( 4-۲) شکل

نشگگگان  را میالدی ۲0۲۷تا افق  های مختلفگاز مایع در بخش جهانی نمودار روند مصگگگرف( 5-۲شگگگکل )

صرف در بخش دهد.می شکل روند م شیمی تا افق مطابق  صعودی و در  ۲0۲۷های خانهی و پترو همچنان 

 ها تقریبا ثابت خواهد بود. سایر بخش

 

 میالدی ۲0۲۷تا افق  های مختلفگاز مایع در بخش جهانی نمودار روند مصرف ( 5-۲) شکل

دهد. با توجه را نشان می )منابع گوناگون( مختلف هایروشطریق از  روند تولید پروپیلن و اتیلن( 6-۲شکل )
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۱5 

 توان گفت که تولید پروپیلن و اتیلن از گاز مایع در جهان در حال افزایش است.به شکل می

 

 های مختلفروشاز طریق روند تولید پروپیلن و اتیلن  هاینمودار ( 6-۲) شکل

شورهای مختلف تا افق ( ۷-۲شکل ) صادرات گاز مایع در ک شان می ۲0۲5روند  دهد که مطابق میالدی را ن

 ادامه خواهد یافت. ۲0۲5تا افق  شکل آمریکا بزرگترین صادرکننده گاز در جهان است و این روند

 

 میالدی ۲0۲5روند صادرات گاز مایع در کشورهای مختلف تا افق  ( ۷-۲) شکل

شان می( 8-۲شکل ) سر جهان را ن سرا آمریکا مبدا ( 8-۲شکل )با توجه به  دهد.جریان تجارت گاز مایع در 

بخصوخ چین مقصد اصلی صادرات گاز مایع در و و کشورهای آسیای  است از مایع جهاناصلی صادرات گ

 جهان هستند.
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۱6 

 

 جریان تجارت گاز مایع در سراسر جهان ( 8-۲) شکل

سیار شورها یب سیه، چ یاز ک ستان، رو قطر و ایران،  ن،یدارنده ذخایر نفت و گاز در دنیا همچون آمریکا، عرب

 ۲0۱۷های سال طیپنج کشور اول تولیدکننده گاز مایع در جهان ( ۹-۲شکل ) هستند. عیتولیدکننده گاز ما

رابری نسبت به دو ب تقریباشود، آمریکا با فاصله مالحمه میدر شکل طور که هماندهد. را نشان می ۲0۱8و 

یا قرار دارد و در این بین مایع دن گاز  ید  قام اول تول تان در م ایران دهمین کشگگگور بزرگ  چین و عربسگگگ

  تولیدکننده گاز مایع در جهان است.

 

 گاز مایع جهانبزرگ  تولیدکنندگان ( ۹-۲) شکل
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۱۷ 

صرف  دیاز تول عبور گاز مایع با یبرا ۲0۱۷سال  هر چند که سوب نقطه عطف  کی ،تن ونیلیم ۳00و م مح

ستثنا کیهم  ۲0۱8سال  شود، اما مجددا درمی شد ا ضای گاز مایع ایجاد در هر دو طرف  ییر ضه و تقا عر

شد که در حدود  نیتن تخم ونیلیم ۳۱۷در حدود  ۲0۱8سال  طیجهان  یدیتولگاز مایع  کلگردید.  زده 

بود تن  ونیلیم ۳۱۳ ،۲0۱8سال  در عگاز مای مصرف زانیکه ماین ضمنبود،  ۲0۱۷از سال  شتریدرصد ب ۳.6

سال گذشته که سبت به  صد افزا ۳.8 ن ست.  شیدر صعود ۲0۱8سال  دریافته ا  متحده االتیا دیتول یروند 

سیا وادامه  نیو چ آمریکا س یافته و منطقه غرب آ صل دیهر هیرو  یبازارها یبرا تولیدکننده گاز مایع یمنابع ا

 اند.هبود یمختلف صادرات

شیمی به ترتیب با ( ۱0-۲شکل )مطابق  صد بزرگ ۲8و  44بخش خانهی و پترو صرفدر های کنندهترین م

 گاز مایع در جهان هستند.

 

 

 ۲0۱8در سال  های مختلف از تقاضای گاز مایع جهانسهم بخشدرصد نمودار  ( ۱0-۲) شکل

سال اخیر یجهان یبازارها ترین تغییر درمهم چه اگر ستفاده از آن گاز مایع طی چند  و  هیبه عنوان ماده اول ا

شیمی  لنیپروپ دیتول خوراک برای ست،  PDHاز طریق واحدهای پترو شترین  همچنان بخشاما ا خانهی بی

س ست. در  صاخ داده ا ضای گاز مایع به خود اخت صرف گاز مایع در بخش  ۲0۱8ال سهم را در تقا مقدار م

شته  ۱۳8خانهی برابر  سال گذ سبت به  ست. هر چند که  6میلیون تن بوده که ن میلیون تن افزایش یافته ا

صوخ در  شدید دمای هوا بخ ست اما کاهش  صرف در بخش خانهی مربوط به پخت و پز ا مقدار زیادی از م

 گاز مایع شده است. منجر به این افزایش مصرف ۲0۱8آمریکا طی سال 
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خانهی پتروشیمی صنعت حمل و نقل دیهر
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۱8 

سال  سال  ۲0۱8در  شیمی بر خالف  ضا برای گاز مایع به عنوان خوراک پترو که کاهش یافته بود،  ۲0۱۷تقا

 86درصد افزایش یافته است. در واقع تقاضای جهانی در بخش پتروشیمی در سال مذکور بالغ بر  5به میزان 

به کشورهای آسیایی بویژه تایوان و کره جنوبی است. میلیون تن است. البته این افزایش تقاضا بیشتر مربوط 

-۲شکل ) احداث شده در آسیا منجر به این افزایش تقاضا شده است. PDHدر حقیقت واحدهای پتروشیمی 

ضای گاز مایع در نواحی مختلف جهان برای هم ( ۱۱ شیمیبخش میزان تقا سال پترو شان  ۲0۱8ها در  را ن

 .وجود داردبا توجه به شکل مشخص است که این تقاضا به صورت همهون در نواحی مختلف جهان  دهد.می

 

 

 ۲0۱8سال در  هابرای پتروشیمی در نواحی مختلف جهان نمودار تقاضای گاز مایع ( ۱۱-۲) شکل

 پروپان و بوتانمصرف و تجارت جهانی گاز ولید، توضعیت  -2-3

شکیل دهنده گاز مایع( های پروپان و بوتانتولید گازصعودی روند ( ۱۳-۲شکل )و ( ۱۲-۲شکل )  )اجزای ت

شان می را میالدی ۲0۳0تا افق  از منابع گوناگون در نواحی مختلف و ست  دهد.ن شخص ا مطابق نمودارها م

 آید.از گاز مایع دنیا از طریق فرآیندهای تولید و استخراج گاز طبیعی بدست می زیادیکه بخش 
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۱۹ 

 

 تولید گاز پروپان در نواحی مختلف و از منابع گوناگون هاینمودار ( ۱۲-۲) شکل

 

 بوتان در نواحی مختلف و از منابع گوناگونتولید گاز روند  هاینمودار ( ۱۳-۲) شکل

صرف نهاییروند ( ۱4-۲شکل ) شکیل دهنده گاز مایع( گاز پروپان و بوتان جهانی م های در بخش )اجزای ت

شان میرا میالدی  ۲0۳0تا افق مختلف  صرف گاز ( ۱4-۲ل )شکمطابق  دهد.ن سهم م ست که  شخص ا م

 پروپان به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی در حال افزایش است.
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۲0 

  

 یالدیم ۲0۳0مختلف تا افق  یهاگاز پروپان و بوتان در بخش یجهان روند مصرف هاینمودار ( ۱4-۲) شکل

را  پتروشیمی های مختلفواحددر  )اجزای تشکیل دهنده گاز مایع( مصرف گاز پروپان و بوتان( ۱5-۲شکل )

 شود روند افزایشی مصرف گاز پروپان در واحدهایبرداشت می( ۱5-۲شکل )نکته مهمی که از  دهد.نشان می

 است. PDH پتروشیمی

 

 پتروشیمی های مختلفواحدمصرف گاز پروپان و بوتان در روند  هاینمودار ( ۱5-۲) شکل

 دهد. با توجه به شگگکلمیالدی را نشگگان می ۲0۳0روند واردات و صگگادرات گاز پروپان تا افق ( ۱6-۲شگگکل )

های اصگگلی گاز ترین صگگادرکننده و کشگگورهای آسگگیایی همچون چین و هند واردکنندهآمریکا بزرگمذکور 

 .هستندپروپان در جهان 
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۲۱ 

 

 میالدی ۲0۳0روند واردات و صادرات گاز پروپان تا افق  هاینمودار ( ۱6-۲) شکل

صادرات گاز بوتان تا افق ( ۱۷-۲شکل ) شان می ۲0۳0روند واردات و  شکل به میالدی را ن دهد. با توجه به 

سیا و آمریکا بزرگ سیایی همچون چین و هند ترتیب منطقه غرب آ شورهای آ صادرکننده گاز مایع و ک ترین 

 .هستندی گاز پروپان در جهان های اصلواردکننده

 

 میالدی ۲0۳0روند واردات و صادرات گاز بوتان تا افق  هاینمودار ( ۱۷-۲) شکل

 آمریکا گاز مایع مصرف و تجارت د،یتول تیوضع -2-4

میالدی  ۲0۲5روند تولید گاز مایع از منابع مختلف و مقدار مصرف داخلی کشور آمریکا تا افق ( ۱8-۲شکل )

میزان تولید گاز مایع در آمریکا از  ۲0۱۱مشخص است که از سال ( ۱8-۲شکل )دهد. با توجه به را نشان می
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۲۲ 

سال افزایش پیدا کرده  صادرات گاز مایع آمریکا از آن  شده و در نتیجه مقدار  شتر  صرف داخلی بی میزان م

 است.

 

 

 میالدی ۲0۲5ا تا افق نمودار روند تولید گاز مایع از منابع مختلف و مقدار مصرف داخلی کشور آمریک ( ۱8-۲) شکل

 هرتب در مصگگگرف، تن میلیون 50 از بیش با آمریکا ۲0۱6مطابق گزارش آژان  بین المللی انرژی در سگگگال 

 مختلف هایبخش سهم ،( ۱۹-۲شکل ) نمودار. دارد قرار در جهان کشورهای مصرف کننده گاز مایع نخست

 .دهدمی نشان ۲0۱6 سال در را مریکاآ کشور در گاز مایع تقاضای از

 

 ۲0۱6در آمریکا در سال  گاز مایعهای مختلف از تقاضای نمودار سهم بخش ( ۱۹-۲) شکل
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۲۳ 

 چین عیمصرف و تجارت گاز ما د،یتول تیوضع -2-5

 در فاصله اندک نسبت به آمریکا، با گاز مایع جهان وکشور چین دومین تولیدکننده ( ۹-۲شکل )با توجه به 

 مصرف کننده، نخست کشور ۱0 میان در همچنین. است دنیاگاز مایع  مصرف کنندگان ترینبزرگ دوم مقام

به خود  ۲0۱5 به سگگال نسگگبت ۲0۱6 سگگال در گاز مایع مصگگرف افزایش میزان در را رشگگد بیشگگترین چین

میلیون تن و میزان تقاضای گاز مایع  ۲۹، برابر با ۲0۱۷گاز مایع تولیدی چین در سال  .است اختصاخ داده

سال، در حدود  شور در این  ضای گاز مایع در  5۳این ک شد تقا ضمن اینکه میزان ر ست.  میلیون تن بوده ا

سال ضا باعث افزایش  ۲0۱۹الی  ۲0۱۷های چین طی  شد تقا شم گیر بوده و این ر سیار چ صدی  ۲5ب در

 مصرف گاز مایع در چین شده است.

را نشگگان  ایمختلف و شگگمال شگگرق آسگگ یهادر بخش نیچ عیگاز ما یتقاضگگاافزایشگگی روند  ( ۲0-۲شگگکل )

برداری از نخسگگت بهره درا ذکر کرددو دلیل اصگگلی  توانمی افزایش تقاضگگای گاز مایع در چینبرای دهد. می

هزار تن خوراک پروپان )برشگی  800 میزان به واحدها از کدام هر که 1PDH تعدادی از واحدهای پتروشگیمی

 که 2BDH (بوتان ییزدادروژنیه) پتروشگگیمی برداری از واحدهایدوم بهره ند ونمایاز گاز مایع( مصگگرف می

 .است( مایع گاز از برشی) بوتان واحدها این خوراک

 
 شمال شرق آسیا وهای مختلف نمودار روند تقاضای گاز مایع چین در بخش ( ۲0-۲) شکل

                                                 
1 Propane dehydrogenation 
2 Butane dehydrogenation 
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۲4 

 كره جنوبی عیمصرف و تجارت گاز ما د،یتول تیوضع -2-6

برای تأمین  به طور کامل باًیکشگگگور تقر نیا و در واقع دارد خام نفت یداخل منابع اندکیمقدار  یجنوب کره

هیدروکربوری تولیدی توسگگط و مایعات  خام کل نفت. اسگگت یبه واردات نفت خام متک تقاضگگای داخلی خود

 جنوبی نفت کره یشرکت ملضمن اینکه بوده است.  بشکه در روز ۱۱۹000 برابر ۲0۱۹در سال  کره جنوبی

(۱KNOC )سرما رهخارج از ک یهاشرکت دیخر قیطر از شرکت یگذارهیو  و  یالملل نیب یبزرگ نفت یهابا 

 ۱۲4حدود در و  نفت خامبشکه در روز  ۱۲5000 خاک کره جنوبی، حدود در خارج از ۲0۱۹سال  طی، یمل

ستکرد دیتول یعیفوت مکعب گاز طب اردیلیم شتنبنابراین  .۲ه ا  منابع نفت و گاز و در کره جنوبی به علت ندا

، میزان تولید گاز مایع اندکی دارد که این مقدار نفت و گاز در مقای  گسگگتردهنتیجه عدم تولید و اسگگتخراج 

 در واقع محصول جانبی سایر فرآیندهای پتروپاالیشی است.

سال ( ۲۱-۲شکل )مطابق  شکه در روز نفت  ونیلیم ۲.5بیش از  یجنوب کره ۲0۱۹در   هرید عاتیو ماخام ب

 یکره جنوبخام نفت  یاست. تقاضا جهاننفت خام  کننده بزرگمصرف نیهشتم در حقیقتو  همصرف کرد

 متیکاهش ق به علت که ه استافتی شیبشکه در روز افزا ۲60،000 حدوددر  ۲0۱6 تا ۲0۱4 یهاسال نیب

در  مازوتمصگگرف  نیزو نفتا و  (LPG) عیگاز ما مصگگرف کننده یمیپتروشگگ دیجد افتتاح واحدهاینفت خام، 

در سال  یکره جنوب نفت خامرشد مصرف است.  بوده یاهستهبرق  تیظرف کاهش موقتبخش برق به دنبال 

 شیافزا توان بهمی ،از جمله دالیل مهم این کاهش مصگگرفشگگده اسگگت.  لیتعد یوجهبه طور قابل ت ۲0۱۷

های نفتی در حوزه تولید غال سنهی و در نتیجه کاهش مصرف فرآودهذ برق تیظرف افزایشنفت خام،  متیق

ندگی محیط زیسگگگت و  جدید ، مقرراتبرق به آالی حت تعممربوط  حدهای و نههدار ریت ی قرار گرفتن وا

ضمن اینکه  شاره نمود.  شیمی ا ضاو تق یاختالفات تجارپترو صادرات  نیاز چ فیضع یا  ینفت هایودهافربر 

 .۳ه استگذاشت یمنف ریتأث ۲0۱۹و  ۲0۱8دوم  مهیدر ن یکره جنوب

                                                 
1 Korea National Oil Corporation 
2 KNOC Investor Relations, Overseas E&P (accessed May 2020) 
3 U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, August 2020; FACTS Global Energy 

Services, Asia Pacific Petroleum Databook 1: Supply and Demand, Spring 2018, pages 55-57; Spring 2019, pages 

49-51; Fall 2019, pages 53-54; Spring 2020, pages 52-53; International Energy Agency, Oil 2019, pages 33 and 

100; Coal 2018, page 24; Oil Market Report, November 15, 2019, page 10; Oil Market Report, May 15, 2019, 

page 9, Oil Market Report, April 11, 2019, page 10; Newsbase, AsianOil, “South Korea’s oil and gas demand 

declines,” November 6, 2019, page 8. 
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۲5 

 

 نمودار روند مصرف نفت خام کره جنوبی ( ۲۱-۲) شکل

تقاضگگا  شیو افزا لنیاتواحدهای پتروشگگیمی  تیظرف شیفزاا لیاحتماالً به دل یدر کره جنوب اسگگتفاده از نفتا

 نیقصد دارد چند ۲0۲0در اواسط دهه  یکره جنوبضمن اینکه . افتیخواهد  افزایش ایدر آس کیپالست یبرا

در چند سال را  این کشور عینفتا و گاز ما یتقاضا در نتیجه کند که یرا راه انداز یمیپتروش دیجد ساتیتأس

سال . ۱دهدیم شیافزا دوباره ندهیآ ضا ۲0۱۹در  ضا یمین باًیتقر ،نفتا یتقا ی کره نفت یهافرآورده یاز کل تقا

شک جنوبی سهم ازو در حقیقت دهد یم لیرا ت شترین  ضاکل  بی ست. یکره جنوب ینفت یهافرآورده یتقا  ا

را به خود اختصاخ  ۲0۱۹در سال  ینفتت محصوال یتقاضااز درصد  ۱۳ هک  LPG از یکره جنوب همچنین

 .۲کندیاستفاده م ینیو الف PDHواحدهای پتروشیمی  ژهیبه و یمیپتروش عیصنا در است، ادهد

ست که  ست. ینفت هایفرآوردهصادرکننده  کدر مجموع ی یجنوب کرهجالب ا  نیا شود کهتخمین زده می ا

به صورت  شتریشده که ب پاالیش ینفت یهابشکه در روز فرآورده ونیلیم ۱.4در حدود ، ۲0۱۹در سال  کشور

ضگگمن اینکه در این سگگال اسگگت. صگگادر کرده  بوده را و سگگوخت جت نی، بنزگازوئیلمانند  یانیم یرهایتقط

به ثبت بشگگگکه در روز  ونیلیم ۱ باًیتقر ،اسگگگت LPGعمدتا نفتا و ی این کشگگگور که نفت یهاواردات فرآورده

 .۳رسیده است

                                                 
1 FACTS Global Energy Services, Asia Pacific Petroleum Databook 1: Supply and Demand, Spring 2020, page 

52; International Energy Agency, Oil 2020, pages 20-22 and 36. 
2 Korea Energy Economics Institute, Monthly Energy Statistics, May 2020, page 47. 

3FACTS Global Energy Services, Asia Pacific Petroleum Databook 3: Oil Product Balances & Prices, Spring  

2020, page 66. 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Source: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, August 
2020

Asian financial 
crisis

Global financial 
crisis

million barrels per day



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – در كشور عیخوراک گاز ما یهایمیمدل توسعه پتروش یبررس
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شان میسهم بخش( ۲۲-۲شکل ) صرف گاز مایع در کره جنوبی را ن شکل دهد. با توجه به های مختلف از م

شیمی و حمل و نقل به ترتیب با ( ۲-۲۲) صرف گاز مایع  ۳۳و  ۳۹بخش پترو سهم را در م شترین  صد بی در

 کره جنوبی دارند.

 

 های مختلف از مصرف گاز مایع در کره جنوبیسهم بخش ( ۲۲-۲) شکل

را گسترش  )خودروهای مصرف کننده گاز مایع( بود که استفاده از اتوگاز ییکشورها نیاز اول یکی جنوبی کره

شت. در  اریجهان را در اخت اتوگازبازار  نیبزرگتر یطوالن یهاسال یداد و برا  دولت دیشد تیحما حقیقتدا

بر کم  اتیمال قیاز طر تاعمدو ناوگان حمل و نقل عمومی،  هایدر تاکسگگ گاز مایعاز اسگگتفاده از  کره جنوبی

با  .دبه اوج خود رسان ۱۹۹0و در دهه  ایجاد نمودرا  ۱۹۷0در دهه برای این سوخت ، تقاضا گاز مایعسوخت 

 باًیتقر ۲0۱0تا سال ، یشخص یهالیدر اتومب گاز مایعاستفاده از  تیبا وجود ممنوع، ( ۲۳-۲شکل )توجه به 

 اند.کردهمصرف گاز مایع  تن ونیلیم 4.5به  کینزد دستهاه خودرو ۲.5

18%

39%10%

33%

2018تقاضای گاز مایع كره جنوبی در سال 

خانهی پتروشیمی صنعت حمل و نقل
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 نمودار روند مصرف گاز مایع در بخش حمل و نقل کره جنوبی ( ۲۳-۲) شکل

سال  بازارالبته  ساالنه به شروع به انقباض کرد ۲0۱۱اتوگاز در  صرف  سال  ونیلیم ۳.0۹ و م  ۲0۱8تن در 

صرف در تر از اوجنییسوم پا کی باًیتقر یافت کهکاهش  ست ۲0۱0سال  م ، ۱۹۹0بار از دهه  نیاول یبراو  ا

صل لیدل .است ترکیه در جایهاه اولندارد و در اختیار بازار اتوگاز جهان را  نیترگبزر هریدجنوبی کره  ی این ا

ضوع س یجیتدر رییتغ مو ستیدر  شتر از خودروهای دیزلی و بنزینی دولت  ا کره جنوبی مبنی بر حمایت بی

 .۱آغاز شد ۲000از سال بود که 

ساس داده صرف LPG تن از کل ونیلیم 4.۳حدود  ۲0۱8 سالدر  ،جنوبی نفت کره یشرکت ملهای برا  یم

ی را درصد ۷0از  شیبرشد که  ه استمورد استفاده قرار گرفت عیو صنا یمیپتروش یهادر بخش یکره جنوب

مایع در بخش پتروشیمی، محصوالت پتروشیمیایی کره جنوبی را نسبت  سابقه گاز یب مصرفدهد. نشان می

میلیون تن رسگگانده اسگگت. تحلیلهران انتمار دارند که  ۳.۳درصگگد افزایش داده و به  8۷.۷، ۲0۱5به سگگال 

سطح ب شیمی کره جنوبی در این دهه نزدیک به همین  شدتولیدات پترو ستفاده از گاز ماروند در  رییتغ. ۲ا  عیا

 ها کاهش مصرفپ  از سال را گاز مایع در کره جنوبی یتقاضا برا ی،میپتروش بخشبه از بخش حمل و نقل 

ست یدیبه رکورد جد سانده ا سال جنوب کره. در واقع ر بخش  یانرژ نیتأم یبرا LPG عمدتا از ۲0۱0ی تا 

های دولت کره جنوبی در ناوگان حمل و نقل، تقاضا در این تغییر سیاست باکرد، اما یاستفاده م حمل و نقل

 بخش به مرور کاهش یافت.

                                                 
1/korea-policies/south-incentive-policies/autogas-gas.net/government-https://auto  
2idUSL4N1FD1I0-lpg-https://www.reuters.com/article/southkorea  
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مجدد  رییتغ نیزو  یمیبخش پتروش روزافزون در یبا توجه به تقاضا یکره جنوب LPG واردات ۲0۱۹در سال 

 از یبخش خصگگوصگگ هینقل لیاجازه اسگگتفاده از وسگگا مبنی بر این کشگگور در بخش حمل و نقل اسگگتیسگگ در

صد افزایش  LPG  ،۹.5سوخت سال  ونیلیم 6.4از  و داددر سال  ونیلیم ۷به  ۲0۱8تن در   ۲0۱۹تن در 

کره جنوبی را  بنزینی بود، دولت هینقل لیاز انتشگار وسگا یکه عمدتاً ناشگ د. در واقع آلودگی شگدید هواانرسگ

 تجدید نمر نماید. خود مجبور کرد که در راهبرد قبلی

که به  تن بوتان وارد کرده ونیلیم ۱.6تن پروپان و  ونیلیم 4.8 یکره جنوب ۲0۱8سگگگال  دره ضگگگمن اینک

سبت  ستفاده از شیشود. افزایم لیتبد ۷5:۲5ن صرف بوتا در بخش حمل و نقل باعث LPG ا  ن وافزایش م

 خواهد گردید.بوتان  پروپان ونسبت  بین توازن مجدد جادیا

از  LPG واردات شیبه دنبال افزا یاوپک، کره جنوب دیو کاهش تول رانیا هیعل کایآمر یهامیتوجه به تحر با

ضر بزرگتر االتیا ست که در حال حا ست. جهان  LPG کننده نیمأت نیمتحده ا ستدر حالاین ا در که  ی ا

ست متحده االتیاز ا LPG تن ونیلیم 4.۹ یکره جنوب ۲0۱8سال  صرف  شیافزا . در واقعوارد کرده ا گاز م

 .۱خواهد شد یدر بازار کره جنوب کایآمر LPG سهم شیباعث افزا مایع

 عربستان عیمصرف و تجارت گاز ما د،یتول تیوضع -2-7

گاز  دکنندهسگگومین تولی درصگگد از منابع گازی دنیا، 4درصگگد از کل ذخایر نفتی و  ۲0 بودن دارا با عربسگگتان

ست. شور این مایع در جهان ا چین، رتبه  میلیون تن گاز مایع پ  از آمریکا و ۲5با تولید  ۲0۱۷ سال در ک

 ۱6.5حدود  سوم را در تولید گاز مایع کسب نموده است. ضمن اینکه میزان مصرف گاز مایع در این کشور در

شور ست. بنابراین ک صرف گاز مایع را در منطق میلیون تن ا ستان باالترین میزان تولید و م سیا عرب ه غرب آ

  دارد.

سیا در بخش( ۱-۲جدول )در  شورهای نفتی منطقه غرب آ صرف گاز مایع ک سهم م های مختلف در میزان و 

ست ۲0۱6سال  شده ا سه  شاهده می( ۱-۲جدول ) درطور که همان .برحسب میلیون تن مقای شود کشور م

میلیون تن باالترین میزان مصرف گاز مایع را در منطقه غرب آسیا در اختیار دارد که سهم  ۱6.4عربستان با 

شامل خور صرف،  شیمی برای تولیدقابل توجهی از این میزان م صوالت زنجیره ارزش  اک واحدهای پترو مح

 .است گاز مایع همچون پروپیلن

 

                                                 
1

/2019-in-increase-to-imports-lpg-koreas-https://www.hellenicshippingnews.com/south  
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۲۹ 

  1تن ونیلیم حسب بر غرب آسیامنطقه نفتی  یهاکشور در عیما گاز مختلف مصارف زانیم سهیمقا ( ۱-۲) جدول

 مصرف زانیم کشور نام

 مصرف نوع

 سوخت

 (نقل و حمل و یخانه)
 (یمیپتروش) خوراک

 ۱5.۱ ۱.۳ ۱6.4 عربستان

 0.5 ۲ ۲.5 رانیا

 0 ۲.۱ ۲.۱ عراق

 0.۹ 0.۳ ۱.۲ امارات

 0.6 0.۲ 0.8 قطر

 

سال  ستان از  شور عرب صرف گاز مایع در ک سی روند م شان دهنده۲0۱6تا  ۲00۷همچنین برر ی افزایش ، ن

اسگگت. این جهش  ۲0۱6میلیون تن در سگگال  ۱6.4به  ۲00۷میلیون تن در سگگال  ۹.۲مصگگرف گاز مایع از 

ست. از جمله این طرح PDHهای پتروشیمی خوراک مایع برداری از طرحمصرف به دلیل بهره ها این کشور ا

سعودیهای پلی الفینشرکت PDHتوان واحدهای می شرفته2های  شیمی پی شیمی3، پترو صنایع پترو ، 4، ملی 

 میلیون تن است. ۳واحد پتروشیمی بیش از  5 این مصرفی پروپان میزان. برد نام را 6الجبیل و 5الوها

شده ( ۲-۲ل )جدودر در نهایت  سه  ستان و چین با ایران مقای شورهای عرب صرف گاز مایع ک میزان تولید و م

ست. صرف داخلی گاز مایع ایران ( ۲-۲جدول )با توجه به  ا شیمی میزان م  0.5تنها در حدود در بخش پترو

ست 5میلیون تن و در واقع  شور ا صد از تولید گاز مایع این ک شور در رقم این که حالی در در ستان ک  به عرب

میلیون تن و در چین به عنوان  ۱5.۱ حدود در آسگگیا، غرب منطقه در ایران پتروشگگیمی صگگنایع رقیب عنوان

شرقی در حدود  سیای  صادی آ شان از عقب افتادگی ایران  ۲4قطب اقت ست. این ارقام همهی ن میلیون تن ا

 ت.اس زنجیره ارزش گاز مایع نسبت به سایر رقبای خود در حوزه

 

7ایران، عربستان و چین بر حسب میلیون تنمقایسه میزان مصارف مختلف گازمایع در سه کشور  ( ۲-۲) جدول  

 نوع مصرف

                                                 
 انرژی المللی بین آژان  گزارش 1

2 Saudi Polyolfins Company 
3 Advanced Petrochemical Company (APPC) 
4 National Petrochemical Industrial Co (NatPet) 

5 Al Waha 
6 Al Jubail 

 انرژی المللی بین آژان  گزارش 7
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۳0 

نسبت مصرف 

پتروشیمی به 

 کل تولید

 خوراک پتروشیمی مصارف دیهر
 سوخت

 ) خانهی و خودرو(

میزان 

مصرف 

 داخل

میزان 

 تولید

نام 

 کشور

 عربستان ۲5 ۱6.4 ۱.۳ ۱5.۱ 0 % 60

 چین ۳۱.5 50 ۲۳ ۲4 ۳ % ۷6

 ایران ۹.5 ۲.5 ۲ 0.5 0 % 5

 



 

 

 

 

 

 

 

 : 3 فصل

 مایع گاز ارزش زنجیره توسعه یتارزیابی مز

 فروشی خام به نسبت
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۳۲ 

 مقدمه -3-1

شد که شاره  صل اول ا صد از گاز ما 50از  شیب در ف صادر، ب یدیتول عیدر صورت خام  صد  ۲0از  شیبه  در

صارف داخل ش 5، یصرف م صد به عنوان خوراک پترو صد باق ۲0از  شیو ب هایمیدر سوخت با  نیا ماندهیدر

سازی، به علت، متیارزش و گران ق سر محدودیت در ذخیره  سرا  .شودیم قیتزر یعیگاز طب یبه خط لوله 

ست  یعیاز گاز طب شتریبه مراتب ب عیگاز ما یجهان متیو ق یکه ارزش حرارت ستیدر حال نیا آن  قیتزر وا

سر سرا صح ،یعیگاز طب یبه خط لوله  ستفاده  منبع با ارزش  نیاز ا حیدر واقع به منزله اتالف منابع و عدم ا

ارزش  رهیدر داخل کشور، توسعه زنج عیگاز ما یاز تقاضا شیو عرضه ب دیتول زانیبا توجه به م بنابراین است.

همچون  یگوناگون یایگردد که مزا لنیپروپ یمحصگگگول راهبرد دیمنجر به تول تواندیدر داخل م عیگاز ما

شتغالزا»و « د دولتدرآم شیافزا» ،«یارز ییصرفه جو»، «ارزش افزوده جادیا» شت. یپرا در «ییا  خواهد دا

 تر بررسی خواهد شد.در ادامه هر یک از این موارد دقیق

  لنیپروپ یمحصول راهبرد تولید -3-2

صرف لنیو ات اکیبعد از آمون لنیپروپ صول پا نیترپرم ش هیمح ست. پروپ یمیپترو ستق لنیا صورت م  میبه 

، دیاکسگگ لنیپروپ ل،یتریلونیاکر لن،یپروپ یپل مانند دسگگت نییمحصگگوالت پا دیتول یکاربرد ندارد و از آن برا

سو الکل ستفاده م غیره ها واک  جهانی دیتول زانیم و لنیدست پروپنییمحصوالت پا( ۱-۳شکل )در  .شودیا

ست نیاز ا کیهر  شده ا شان داده  صوالت ن شکل که  هونهمان. همح ست پلاز  شخص ا شترین  لنیپروپیم بی

صوال سهم را از ست پروپنییپات مح سال دارد لنید  یصعود یریسهمچنان آن  دیتول هم ندهیآ یهاو در 

 .خواهد داشت
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 1دست پروپیلنتولید محصوالت مختلف پایین جهانی و روند میزان ( ۱-۳) شکل

صوالت بنابراین  ست که با توجه به کمبود این ماده رو پر کارب مهمیکی از مح شیمی پروپیلن ا صنعت پترو د 

شور شمند در ک صول این توان در تولید از گاز مایع می ،ارز ستفاده کرد.مح میزان  ۱۳۹۷ سال در راهبردی ا

 پلی به آن از توجهی قابل سگگهم مقدار، این از که 2هزار تن بوده ۹00پروپیلن تولید شگگده در کشگگور حدود 

رف باالی پلی پروپیلن در کشور، میزان تقاضای این محصول بیشتر مص به توجه با. است شده تبدیل پروپیلن

شیمی ضرهای از میزان تولید پترو ست. در حال حا شور ا شور  ک یکی از دالیل مهم کمبود پلی پروپیلن در ک

ست. شتر دلیل همین به کمبود خوراک پروپیلن ا شیمی بی شور پروپیلن پلی کننده تولید هایپترو  از کمتر ک

 کنند.ی تولید میواقع ظرفیت

حمل و نقل پروپیلن از لحاظ اقتصگگگادی توجیه چندانی ندارد و واردات آن امکان پذیر نیسگگگت، بنابراین نیاز 

است پروپیلن بیشتری در کشور تولید شود. در حال حاضر به دلیل کمبود پروپیلن در کشور و در نتیجه عدم 

روپیلن قرار دارد، از طریق واردات توسعه زنجیره ارزش آن، بسیاری از محصوالت مهمی که در ادامه زنجیره پ

                                                 
1 IHS Chemical, PEP Report 267B Propane Dehydrogenation (II). February 2018. 
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میلیون دالر صگگگرف واردات مشگگگتقات پروپیلن در کشگگگور  500گردد و درپی آن سگگگاالنه بیش از تأمین می

ی خوراک هایمیپتروشگگ بهآن  شگگتریب صیو تخصگگ عیارزش گاز ما رهیتوسگگعه زنجرسگگد میبه نمر . 1شگگودمی

 است. تریدر کشور بهتر و منطق لنیپپرو ی همچونراهبرد ترفع کمبود محصوال یبرا ،مایع

 ایجاد ارزش افزوده -3-2-1

از مثال تبدیل پروپان  هاگاز مایع در پتروشیمی در این گزارش برای بررسی میزان ارزش افزوده زنجیره ارزش

  .ه استدشاستفاده  PDH های پتروشیمیداز طریق واحپروپیلن پلی مایع( به  )برشی از گاز

شود که قیمت آن پروپیلن تولید می پلی تن 0.8۷تن پروپان تقریبا حدود  ۱به ازای مصرف  PDHدر فرایند 

ست لذا حدود  ۹۹0حدود  صرف یک تن 86۱دالر بر تن ا پروپان ارزش افزوده محصول نهایی  دالر به ازای م

ارزش افزوده دالر  46۱دالر(،  400خواهد بود. با کسگگگر مبلغ اولیه خوراک پروپان )قیمت صگگگادراتی حدود 

پروپیلن تولیدی معادل با پلیدالری،  400توان به جای صگگادرات پروپان می لذانصگگیب کشگگور خواهد شگگد. 

 خواهد شد.  ۲داخلیدالر را صادر کرد و این امر سبب افزایش ارزش افزوده و تولید ناخالص  86۱ارزش 

توان با توجه به شکل می دهد.را نشان می پروپان گاز ارزش رهیارزش افزوده زنج کیشماتطرح ( ۲-۳شکل )

که در صگگورت صگگادرات مواد در حالی درآمد داردصگگرفا وزارت نفت  گاز مایع خام فروشگگیحالت در گفت که 

یند تولید آدر فر در واقعدر کنار وزارت نفت درآمد کسگگب خواهد کرد. هم بخش خصگگوصگگی  ،فرآوری شگگده

دالر  ۲4۷خالص نصیب بخش خصوصی خواهد شد. حدود  دالر بر تن سود ۲۱4پروپیلن از پروپان حدود پلی

 شودمیهای جاری بخش خصوصی )به غیر از هزینه خوراک( صرف هزینههم به ازای مصرف هر تن پروپان 

در  اسگگت که ا شگگامل تعمیرات، یوتیلیتی، اسگگتهالک، بیمه، مالیات بر درآمد و حقوق کارکنانهکه این هزینه

 .کرده استبرای کشور ارزش افزوده ایجاد حقیقت 
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 مایع( پروپان )برشی از گاز گاز طرح شماتیک ارزش افزوده زنجیره ارزش ( ۲-۳) شکل

 یارز ییصرفه جو -3-2-2

و در  نمایدجلوگیری  آندات محصگگوالت پایین دسگگتی زنجیره رتواند از واتوسگگعه زنجیره ارزش گاز مایع می

میزان واردات محصگگوالت پایین دسگگت ( ۱-۳جدول )در . به عنوان نمونه واقع باعث صگگرفه جویی ارزی شگگود

 .1نشان داده شده است ۱۳۹6در سال  ز گاز پروپانمشتق شده ا پروپیلن

 ۱۳۹6در سال  لنیدست پروپ نییمحصوالت پاواردات  زانیم ( ۱-۳) جدول

 کاربری نام محصول ردیف
میزان واردات 

 )میلیون دالر(

 ۱۲۷ یپزشک لیو وسا یبندبسته لنگ،یلوله و ش ،ینخ جراح ،ینساج لنیپروپ یپل ۱

 ۲۳۷ یپارچه، مصارف پزشک ،یحرارت قیچسب، کفش، عا ن،یرز (ال یپل)ورتانی یپل ۲

 لکویگال لنیپروپ ۳
کننده به عنوان نههدارنده، حالل، خنک یو خوراک ییکاربرد غذا

 کیدرولیموتور، روغن ه
۱4.5 

 کیلیاکر دیاس 4
 ن،یرز دیتول نده،یمواد شو یمرهایجاذب، پلفوق یمرهایپل

 کننده سورسید و کنندهظیغل ،یپوشش خانه
۱۱0 

 ۲8 یکربن، نساج افیال لیتریلونیاکر 5

 5۱6 جمع کل

 

به این دلیل است که در این سال شرایط بازرگانی خارجی کشور نسبتا با ثبات  ۹6استفاده از آمارهای سال 
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دالر سود ۲4۷
بخش های 
خدمات دهنده

دالر سود ۲۱4
سرمایه گذار 

دالر 46۱
ارزش افزوده 
برای کشور

تن 0.87
پلی پروپیلن

۹۹0با قیمت 
دالر بر تن

تن پروپان1

400با قیمت 
دالر بر تن



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – در كشور عیخوراک گاز ما یهایمیمدل توسعه پتروش یبررس

۳6 

و به  ۹۷گرفت. درحالیکه از ابتدای سگگال بود و آمارهای گمرک به صگگورت ماهانه در دسگگترس عموم قرار می

های ارزی، شگگرایط نابسگگمانی در تجارت خارجی کشگگور حاکم شگگد و عالوه بر نوسگگان در واردات دلیل جهش

گرفت. با وجود برخی کاالها، آمارهای تجارت نیز از سگگوی گمرک به روال قبل در اختیار تحلیلهران قرار نمی

 ۱۳۹۹ود در جدول باال، در سگگال توان انتمار داشگگت میزان واردات محصگگوالت با ارزش افزوده موجاین می

 نداشته باشد. ۱۳۹6تفاوت چندانی نسبت به سال 

تن  هزار 600برای تهیه پروپیلن اولیه در جهت تولید این محصگگگوالت وارداتی، حدود ( ۱-۳جدول )مطابق 

صادراتی  1PDHپروپان در فرآیند  صادرات این مقدار پروپان با قیمت  صورت  ست. در  دالر بر تن،  400نیاز ا

میلیون دالر صگگرف  5۱6ای در حدود گردد و در عوض باید هزینهمیلیون دالر نصگگیب کشگگور می ۲40حدود 

ر داخل و در واقع تولید با مصگگرف پروپان د واردات محصگگوالت زیرمجموعه پروپیلن شگگود. در صگگورتی که

 ۲۷6توان نیاز به واردات زیرمجموعه پروپیلن را در کشگگگور برطرف نمود و در نتیجه حدود پروپیلن از آن می

 میلیون دالر صرفه جویی ارزی ایجاد کرد.

 درآمد دولت شیافزا -3-2-3

ده کرد. مطابق با توان در فرآیندهای مختلف صنعت پتروشیمی به عنوان خوراک واحدها استفامی عیگاز مااز 

ها حداکثر تخفیف خوراک گاز قانون هدفمند کردن یارانه( ۱آیین نامه اجرایی تبصره اصالحی بند )ب( ماده )

شیمی صورت ادامه زنجیره ارزش تا مرحله دوم مایع برای پترو سعه یافته در  ها در مناطق محروم و کمتر تو

 هایمیدر پتروشگگ عیگاز ما یدولت در صگگورت مصگگرف داخل مسگگتقیم درآمد زانیلذا م. 2درصگگد اسگگت 5فقط 

 5حدود  عیخوراک ما متیدر ق لن،یپروپ یپل دیتول یمثال برا یخواهد بود. برا یبرابر درآمد صگگگادرات بایتقر

 در نمر گرفته شده است. فیدرصد تخف

1 tonne  گازمایع × 400
$

tonne  گازمایع
× 95% = 380 $ 

صیب دولت می شیمی از گاز مایع درآمدهای پنهانی را ن صوالت پترو  ۱05کند. مطابق با ماده البته تولید مح

صالح موادی از قانون مالیات شرکتقانون ا ستقیم،  شمول های م سهامی خاخ م سیولیت محدود و  های با م

خاطر نشان کرد که واحدهای  درصد سود خود به عنوان مالیات بر درآمد خواهند بود. البته باید ۲5پرداخت 

                                                 
1 Propane dehydrogenation 

صالح یینامه اجرا نییآ 2 صره ا قانون ( ۱بند )الف( ماده )( 4ها، موضوع جزء ) ارانهیقانون هدفمند کردن ( ۱بند )ب( ماده ) یتب

 .۹۳مصوب سال ( ۲دولت ) یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنم یالحاق برخ
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پتروشگگیمی بسگگته به مکان احداث واحد )مثال مناطق ویژه اقتصگگادی( یا نوع محصگگول تولیدی مثال متانول 

شگوند اما در شگرایط عادی و مطابق قانون این درآمد برای دولت های مالیاتی میصگادراتی، مشگمول معافیت

 قابل حصول است.

 ۲۱4ر حدود ص تبدیل یک تن پروپان به پلی پروپیلن برای سگگرمایه گذار دبه عنوان نمونه میزان درآمد خال

اهد بود. دالر خو ۲85درصگگد مالیات بر درآمد، مقدار درآمد ناخالص برابر  ۲5دالر اسگگت که بدون احتسگگاب 

کل  . لذادالر است ۷۱پ  میزان مالیات بر درآمد دولت به ازای مصرف هر تن پروپان در داخل کشور حدود 

، بیش از دولت از بخش پتروشگگیمی با در نمر گرفتن درآمد فروش خوراک گاز مایع و مالیات بر درآمد سگگود

به  دالر بر تن به ازای عرضگگگه داخلی 45۱دالر بر تن( خواهد بود و در حدود  400سگگگود خام فروشگگگی )

 ها است.پتروشیمی

285$ × 25% = 71 $ 

 ییاشتغالزا -3-2-4

شیمیمطابق با گزارش مرکز پژوهش شتغالزایی در بخش باالدستی پترو ها با محصوالت های مجل ، میزان ا

ها با محصوالت فرآوری شده نمیر دستی پتروشیمیها، بخش پایین نیمه خام نمیر متانول، آمونیاک و الفین

 .1نشان داده شده است( ۲-۳جدول )پلیمرها و صنایع تکمیلی زنجیره ارزش پتروشیمی در 

 گذاری در طول زنجیره ارزش پتروشیمیمقایسه میزان اشتغال و سرمایه ( ۲-۳) جدول

 اشتغال )نفر( شرح
سرمایه گذاری ثابت 

 )میلیون دالر(

دالر  ۱000سرانه اشتغال )

 بر نفر(

 ۹40 4۷0 500 باالدستی پتروشیمی

 ۷۷۳ ۱۷00 ۲۲00 پایین دستی پتروشیمی

 ۲۱ 4۲80 ۲00000 صنایع تکمیلی

 

ست صنایع تکمیلی ا شتغالزایی مربوط به  شترین ا صرف مردم  بی صوالت نهایی مورد م صنایع مح که در این 

                                                 
 عیدفتر توسعه صنا ،یدست نییپا عیصنا یهادر توسعه خوشه یمیپتروش عیصنا یشرکت مل یپور، راهبردها یرضا محتشم 1

 .۱۳8۷ ،یمیپتروش یدست نییپا
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دسگتی پتروشگیمی یا واردات شگود. صگنایع تکمیلی خوراک خود را از واحدهای باالدسگتی و پایین تولید می

کنند. به علت نوسگگانات ارزی، تأمین خوراک از طریق واردات سگگبب توسگگعه پایدار صگگنایع تکمیلی تأمین می

شد. لذا سط واحدهای  نخواهد  شتغالزا، تو صنایع تکمیلی ا سعه  سترس برای تو تأمین خوراک پایدار و در د

 پتروشیمی داخلی الزامی است.

میلیون  ۱۲65با سرمایه گذاری حدود  ۲0۱۲با گزارش شرکت نکسانت، ایران در سال  به عنوان نمونه مطابق

ست حدود  سته ا ساجی ایجاد کند و در واقع  ۲0دالر توان صنایع تکمیلی حوزه ن ستقیم را در  شغل م هزار 

یلن هزار تنی پلی پروپ 500با احداث یک واحد  مجوز برای واحدهای جدید صگگادر نماید. بنابراین 6۳6حدود 

 50توان خوراک پایین دسگگت حداقل میلیون دالر، می 500)گرید نسگگاجی( با هزینه سگگرمایه گذاری حدود 

هزار تن در سگگال را تأمین کرد که با توجه به اشگگتغال زایی هر واحد  ۱0واحد کارگاهی نسگگاجی با ظرفیت 

 .1هزار نفر صاحب شغل خواهند شد ۱0نفر، در کل حدود  ۲00حدود 

 

 

                                                 
1 Strategic assessment: Future of Iranian Petrochemical Industry, NexantThinking TM, December 2015. 
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خوراک گاز  یهایمیارائه مدل توسعه پتروش
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 مقدمه -4-1

صل  شد  قبلهمانطور که در ف شاره  سعه زنجا خام  میاز تحر ییرها» همچون ییایمزا عیارزش گاز ما رهیتو

افزایش »، «صرفه جویی ارزی»، «ایجاد ارزش افزوده»، «لنیپروپ یمحصول راهبرد دیتول»، «عیگاز ما یفروش

شتغالزایی»و « دولت درآمد شتدرپی را  «ا سبات نمونه . به عنوانخواهد دا ساس محا روپیلن به تولید پ ،برا

 کاهدمی را ایران میلیون دالر از نیاز وارداتی ۱۷0جای خام فروشی پروپان تولید شده از گاز مایع، نزدیک به 

شی افزایش م 50درآمد دولت را به ازای هرتن تولید پروپیلن، بیش از و سبت به خام فرو ضمن دهدیدالر ن  .

  کند.هزار شغل جدید ایجاد می ۱0هزار تنی پروپیلن نزدیک به  500ایجاد یک واحد  اینکه

این  ،فراوان توسعه زنجیره ارزش گاز مایعد مزایای شود این است که چرا با وجواما سوال مهمی که مطرح می

و در واقع  به زنجیره ارزش ایراندرصگگد از گاز مایع تولیدی  5تنها و مهم تا کنون در کشگگور محقق  نشگگده 

شیمی صاخ داده  های خوراک مایعپترو ستاخت ست ک .شده ا سه این در حالی ا ستیدر   یانرژ یکل یهاا

بر  یاژهیو دیکات ۲۹/۱۱/۱۳۹۲مورخ  یابالغ یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیسو  0۳/۱۱/۱۳۷۹مورخ  یابالغ

ل دوم شده در فص بیانضمن اینکه با توجه به مطالب  است.شده ارزش  رهیتوسعه زنج و یکاهش خام فروش

دهای پتروشیمی فرآینابتدا در این فصل  در حال افزایش است.در دنیا ها سهم مصرف گاز مایع در پتروشیمی

ر نهایت د رایی عدم توسعه زنجیره ارزش گاز مایع در کشور بررسی وچ، سو  گاز مایع معرفی مصرف کننده

 د.شهای خوراک مایع ارائه خواهد توسعه برای پتروشیمییک مدل 

)گاز  معرفی فرآیندهای پتروشیمی مصرف كننده خوراک گاز مایع -4-2

 پروپان و بوتان(

همچون  یمحصوالت راهبرد دیعالوه بر تول عیگاز ما ارزش رهیاز اهداف مهم در توسعه زنج یکیبیان شد که 

سبد محصوالت تول جادیا لن،یپروپ ست. یدیحداکثر ارزش افزوده در  ستا ا صنعت  در این را صلی  دو فرآیند ا

« 1کراکر بخار»و  «ییزدا دروژنیهها از طریق فرآیند تولید الفین»پتروشیمی جهت مصرف خوراک گاز مایع، 

ست که به ترتی شیو بوتان ب خوراک گاز پروپان ا صرف می )بر در ادامه این کنند. از گاز مایع( و گاز مایع م

 فرآیندها معرفی خواهد شد:

                                                 
1 Steam craker 
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  صلی در زنجیره ارزش شور، تولید پروپیلن یکی از اهداف ا شتقات پروپیلن در ک با توجه به واردات م

های مسگگتقیم تولید پروپیلن، اسگگتفاده از فرآیند یکی از فرآیند از طرفیرود. گاز مایع به شگگمار می

اسگگت. در این فرآیند گاز پروپان )برشگگی از خوراک گاز مایع(  1PDH همان هیدروژن زدایی پروپان یا

 .شودتبدیل به پروپیلن می

  شابه فرآیند  BDH یا توان بوتان را در فرآیند هیدروژن زدایی بوتانبرای خوراک پروپان، می PDHم

س سازی از اهمیت باالیی برخوردار ا ستیک  صنعت ال صول در  ت. با به بوتادین تبدیل کرد. این مح

شور، می ضعیت مطلوب میزان تولید بوتادین در ک صول را توان افقتوجه به و صادراتی این مح های 

 روشن تصور نمود.

  آیند کراکر عنوان خوراک در فراستفاده از آن به  ،پتروشیمیصنعت از مصارف گاز مایع در دیهر یکی

ارای د PDHبخار برای تولید محصگگگوالت متنوع الفینی اسگگگت. فرآیند کراکر بخار بر خالف فرآیند 

 ها متغیر خواهد بود. محصوالت متنوعی است که بسته به نوع خوراک ورودی درصد تولید آن

 تولید پروپیلن پتروشیمیایی های مختلفرآیندفمعرفی  -4-3

مشخص شده و روند آن در آینده  گذشته یهادر سال پروپیلن دیتول مختلف هایروش سهم( ۱-4شکل )در 

ست شکل  .2ا صورت محصول جانب لنیپروپ دیتول زانیم نیشتریبمطابق   لنیات دیتول ندیآدو فرطریق از  3یبه 

به  یدیتول لنیپروپ ی ازیباال تی، ظرف۲006قبل از سگگگال تا . دیآیم بدسگگگت 5هیتصگگگف اتیو عمل 4کراکر بخار

صول جانب ست و  دیتول یصورت مح صد ۹5در واقع شده ا کراکر ) لنیات یواحدها قیاز طر یجهان تولید در

 یهاروش با لنینسبت عرضه پروپ ریاخ انیسالدر اما . ه استصورت گرفت)پاالیش(  هیتصف یو واحدها (بخار

 لنیپروپ 6 میمسگگتق دیتول یروش ها واقعکرده اسگگت و در  رییتغ یطور قابل توجهب میبه مسگگتق میرمسگگتقیغ

 ندهیآ یبرا شودیم ینیبشیداشته و پ یرشد قابل توجه ریدر ده سال اخ (یاصل به عنوان محصول لنیپروپ)

 داشت.  رشد ادامه خواهد نیا

                                                 
1 Propane dehydrogenation (PDH) 

2 IHS Chemical, PEP Report 267B Propane Dehydrogenation (II). February 2018. 
3 By product 
4 Steam Cracker 
5 Refinery Operation 
6 On-purpose 
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 های مختلف در جهاننمودار میزان تولید پروپیلن از روش ( ۱-4) شکل

ند  قیاز طر لنیپروپ دیتول روش نیترعمده خار اسگگگت. در افرآی به  لنیپروپ دیتول 1بازده ندآیفر نیکراکر ب

 یبرا درصگگد ۳-۲از  تواندیواحد اسگگت و م یخوراک ورود نوع کامال وابسگگته به یمحصگگول جانب کیعنوان 

کند.  ریینفتا و نفت گاز تغ مانند نیسگگنه یهاخوراک یبرا درصگگد 60-50سگگبک مانند اتان تا  یهاخوراک

صاد یوربهره یطوالن یهاسال یبرا سبک ب یکراکر بخار برا ندیآفر یاقت  نیسنه خوراک از شتریخوراک 

ست و واحدها سع یبوده ا سبک  یکراکر بخار  ستفاده از خوراک  شتند. در تیمز کیبه عنوان ( اتان)در ا  دا

 شگگگتریرشگگگد ب یکرد. از طرف دایکاهش پ لنیاز روش کراکر بخار نسگگگبت به ات لنیپروپ نیمأتامکان  جهینت

 لنیپروپ دیتول میمستق یهااستفاده از روش لذاکرده است.  دیمشکل را تشد لنیات نسبت به لنیپروپ یتقاضا

 باشد. لنیپروپ روز افزون ازین یپاسخهو تواندیم

 دیتول یهاروش نیترمهم( MTP/O) نیو الف لنیو متانول به پروپ (PDH)پروپان  ییزدا دروژنیهفرآیندهای 

ی زیاد دسترس ارزان و متیبا توجه به ق میمستق یهاروش قیاز طر لنیپروپ دی. تولهستند لنیپروپ میمستق

 .نشان داده شده استاین موضوع ( ۲-4شکل )شده که در  شتریب ریاخ یهادر سال ،یخوراک گاز به

                                                 
1 Yield 
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 1های مختلفنمودار روند تولید پروپیلن از طریق روش ( ۲-4) شکل

نشان داده شده است. اگر از نفت خام ( ۳-4شکل )در  کیبه صورت شمات لنیپروپ دیمختلف تول یهایفناور

، از نفتا در FCC ندیآاز نفت گاز در فر توانیم پاالیش یندهایآبعد از فر ،استفاده شود هیاول خوراک به عنوان

تانول در فرPDH ندیآدر فر پروپان از نگ،یکراک ندیفرا  ندیآفر یخروج یهانیو از الف MTP/O ندیآ، از م

ستفاده کرد. حال اگر خوراک Metathesis ندیآبه عنوان خوراک در فر نگیکراک ذغال سنگ  ای یعیگاز طب ،ا

خوراک متانول از  MTP/O ندیآاستفاده کرد. در فر MTP/O ریباال نم یوربا بهره هایندیآاز فر توانیباشد م

به  یعیذغال سگگنگ و گاز طب لیتبد ندیآ. به کل فرگردد دیتول تواندیم یعیطببع ذغال سگگنگ و گاز ادو من

و  CTO بیبه ترت نیبه الف یعیسنگ و گاز طب ذغال لیتبد ندیآو به کل فر GTPو  CTP بیبه ترت لنیپروپ

GTO ندیآدارد از فر وجود که ذغال سگگگنگ فراوان نیمانند چ یدر مناطق معموال .شگگگودیگفته م CTP/O 

 ندیآفر فراوان دو (پروپانگاز و  یعیگاز طب) یگاز خوراکبه علت وجود  ایران. در کشگگور شگگودیاسگگتفاده م

 .2باشند لنیپروپ دیتول جهت مطلوب یرهایمس توانندیم PDHو  GTP/O مستقیم

                                                 
1 On-purpose Propylene: Is propane the best feedstock? NexantThinking TM, September 2014. 

 ۱6۱6۳مجل د شماره مسلسل  یهاگزارش مرکز پژوهش 2
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 های مختلف تولید پروپیلنفناوری ( ۳-4) شکل

 عدم شکل گیری زنجیره ارزش گاز مایع در كشوردالیل  -4-4

با  ،ستین سریندارد و در واقع امکان واردات آن م هیتوج یاز لحاظ اقتصاد لنیکه حمل و نقل پروپ ییاز آنجا

سی ارزان  یفراوان تیمز در نمر گرفتن ستر صرف باال زیو ن لنیپروپ دیتول یخوراک برابه و د صوالت یم  مح

 لنیپروپ دیتول تیظرف است ازیکشور، ن یکیو پالست ینساج عیدر صنا لنیپروپیهمچون پل پایین دستی آن

 تقاضاتر از طرفی در بخش قبل اشاره شد که با توجه به تقاضای روزافزون و رشد سریع .ابدی شیافزا رانیدر ا

 MTP و PDHهای تولید مستقیم پروپیلن یعنی ، نیاز است تا از روشدر جهان برای پروپیلن نسبت به اتیلن

ستفاده گردد. شده برا ضمن اینکه ا سبت به خام  یبا توجه به مزایای گفته  سعه زنجیره ارزش گاز مایع ن تو

توسگگگعه داد و هم کمبود  در کشگگگور را عیارزش گاز ما رهی، هم زنجPDH ندیفرآ قیاز طر توانیفروشگگگی، م

معرفی و دالیل  رانیا (PDH) عیخوراک گاز ما یمیپتروشگگ یهاطرحکشگگور را جبران نمود. در ادامه  نیپروپل

 آن بررسی خواهد شد.و پیشرفت عدم توسعه 
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 ایران( PDH) عیماگاز خوراک  یمیپتروش هایطرح بررسی -4-4-1

شرکت مل با مطابق ش عیصنا یگزارش  ش نیتا کنون چند رانیا یمیپترو خوراک پروپان به  یمیمجوز پترو

و  تیظرف سن ،یزمان آغاز، ال( ۱-4جدول )از طرف وزارت نفت صادر شده که در  ع،یاز گاز ما یعنوان برش

 پروژه ارائه شده است. شرفتیدرصد پ

 های خوراک پروپانهای پتروشیمیپروژه شرفتیو درصد پ تیظرف سن ،یزمان آغاز، ال ( ۱-4) جدول

 درصد پیشرفت ظرفیت الیسن  زمان شروع مجری

شرکت پتروشیمی سلمان 

 فارسی )سهامی خاخ(
 ۲0 هزارتن در سال UHDE 450اوده  ۱۳8۹

شرکت مهر پترو کیمیا 

 )سهامی خاخ(
۱۳۹۱ 

 –UHDE (PDH )اوده 

 (PPمیتسویی )
 ۱6 هزارتن در سال 450

 یمیپتروششرکت 

 )سهامی خاخ( کوروش
۱۳۹6 

snamprogetti-Yarsintez 
 ----- هزارتن در سال ۱50 روسیه

شرکت پتروشیمی جم 

 )سهام خصوصی(

در دست 

 مطالعه
UOP (PDH) 550 هزارتن در سال ----- 

 هیرسا پلیمر سهند
در دست 

 مطالعه
 ----- هزار تن در سال ۱50 ---

 

با  ایمیک پترو و مهر یدرصد ۲0 شرفتیبا پ یسلمان فارس یمیتنها دو پروژه پتروش( ۱-4جدول )توجه به  با

 رسایکوروش، جم و ه یمیدر حال اجرا و احداث قرار دارد و سه پروژه پتروشبه کندی  یدرصد ۱6 شرفتیپ

صرفا به خر مریپل ست. هیپا یطراح دیسهند  شده ا ها و در ادامه دالیل عدم پیشرفت این طرح واحد محدود 

 در واقع عدم شکل گیری زنجیره ارزش گاز مایع بررسی خواهد شد.

 های مایعوزارت نفت در رابطه با سوختخام فروشی رویکرد  -4-4-2

که در حال حاضر اکثر  شوندیم میتقس عیو ما یبه دو نوع خوراک گاز یبراساس خوراک مصرف هایمیپتروش

 عیما یهاوزارت نفت در خصوخ خوراک کردیهستند. در واقع رو یکشور از نوع خوراک گاز یهایمیپتروش

سال یگاز عاناتیو م عیگاز ما رینم ش انیدر طول  شته بر خام فرو صادرات آن یگذ ستد و  ها متمرکز بوده ا

ساختیبه ز ازین یبرخالف خوراک گاز عیصادرات خوراک ما رایز ص ر صادرات  انامک یندارد و به راحت یخا
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البته وزارت نفت برای توجیه این اقدام خود به دو منطق درآمد ارزی برای  .آن همچون نفت خام فراهم است

های خارجی که در حوزه باالدستی صورت گرفته، اشاره نان یفاصندوق توسعه ملی کشور و تسویه حساب 

 کند. می

 PDHهای پتروشیمی اقتصاد ضعیف طرحو  خوراکنامناسب  یگذار متیق -4-4-3

ضعیف صاد  شیمیتر و در عین حال زنجیره ارزش طوالنیاقت سبت به  PDHهای خوراک مایع مانند تر پترو ن

گذاری به مراتب کمتری در های سگگرمایههای خوراک گازی )متان و اتان(، باعث شگگده تا فرصگگتپتروشگگیمی

 جاد شود.های خوراک مایع ایتوسعه پتروشیمی

است. در واقع  هاآن گذاری خوارکنوع قیمت ،های خوراک مایعیکی از دالیل اصلی اقتصاد ضعیف پتروشیمی

 ع،یما سوخت یو سهل الوصول خام فروش میمستق یوزارت نفت با توجه به درآمد ارز که گفته شدر همانطو

آن را با  لیندارد و به همین دل عیگاز ما ژهیبه و ع،یخوراک ما یهایمیبه توسگگگعه پتروشگگگ یچندان لیتما

 یگذارمتیق ضگگمن اینکه .1دهددر جهت توسگگعه زنجیره ارزش تخصگگیص می یدرصگگد 5 یتخفیف حداقل

در  (price taker) گرددیم نییو تع میتنم یجهان یهامتیبوتان بر اساس ق ایپروپان  رینم عیما یهاخوراک

ساس ق یخوراک گاز یهامتیقکه  یحال ص ونیو فرموالس یامنطقه یهامتیمتان و اتان بر ا  مشخص یخا

شکل از یکی بنابراین .(price maker) شودیم ش رهیزنج یریگدالیل عدم   ع،یخوراک گاز ما یمیارزش پترو

شیماینهونه خوراک  یباال برا یقیمت گذار ست. هایپترو سبب  یخوراک گاز شتریب یهافیتخف در واقع ا

 .شودیم یخوراک گازپتروشیمی  یبه سمت واحدها یگذاران بخش خصوصهیجذب سرما

 الیسنسعدم تأمین  -4-4-4

های مرتبط با نبود الیسن  ،شودیکی از موانعی که در راستای توسعه زنجیره ارزش گاز مایع به آن اشاره می

ست PDHفرآیند  شکل در اما به نمر می .ا صلی این م شه ا سد ری شد. به عبارت دیهر انتخاب ر نوع مجری با

روند و معموال به های پیچیده و پر ریسگگک نمیهای دولتی معموال ریسگگک گریز بوده و به دنبال طرحمجری

                                                 
ش میمواد به قانون تنم یقانون الحاق برخ»در  1 صد تخف 5تنها (« ۲دولت ) یاز مقررات مال یبخ جهت  گذارهیسرما یبرا فیدر

 در نمر گرفته شده است. عیخوراک ما یهایمیتوسعه پتروش
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تند که در شرایط تحریم این الیسنسورها هس (LUMMUSو  UOP)مانند  دنبال بهترین الیسنسورهای دنیا

 برای احداث Rezelالیسنسورهای چینی مانند  همکاری باان امکدر حالی که  با ایران همکاری نخواهند کرد.

 فراهم است. PDHهای پتروشیمی

 ( صنعت پتروشیمی 1PMDنبود طرح جامع توسعه ) -4-4-5

ست سعه ا شور نبود طرح جامع تو شیمی ک صنعت پترو شکالت  عمر  در واقع با گذشت نیم قرن از .یکی از م

 ازگزنجیره ارزش نفت و نحوه توسگگعه برای  بهینهو  ، درسگگتکالن این صگگنعت در کشگگور همچنان معماری

 وجود ندارد. و انواع واحدهای پتروشیمی کشور

 رانی مجزای دو صنعت پاالیش و پتروشیمیمحک -4-4-6

ست تفکیک کردن نمام سعه، ریزیبرنامه گذاری،سیا صنعت پاال گری و رگوالتوریتو شیمی دو  یش و پترو

های خوراک مایع شده موجب عدم هماهنهی بین این دو صنعت بخصوخ در بحث تأمین خوراک پتروشیمی

یع مورد نیاز بخشگگی از خوراک ما دتوانیمدر عین حال که  ،به عنوان نمونه پاالشگگهاه شگگازند اراک اسگگت.

 کند.اری میپتروشیمی شازند اراک را تأمین نماید از این کار خودک

 در ایران عیگاز ما خوراک هایپتروشیمیتوسعه  یبرا یشنهادیمدل پ -4-5

از طریق توان می، توسگگعه زنجیره ارزش گاز مایع نسگگبت به خام فروشگگی گفته شگگده برای مزایای با توجه به

 در ادامه .دنموهم زنجیره ارزش گاز مایع را توسگگعه داد و هم کمبود پروپلین کشگگور را جبران  ،PDHفرآیند 

 واهد شد.خ ( بررسیLPGهای خوراک گاز مایع )مدل پیشنهادی برای توسعه پتروشیمی

                                                 
1 Master development plan 
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 PDHیند آتولید پروپیلن از طریق فر بررسی -4-5-1

 ندیآفر نیبه سگگمت ا ایدن یکه اکثر کشگگورها اسگگت PDHروش  لنیپروپ دیتول میمسگگتق یهااز روش یکی

با  UOP  ،CATOFINشگگرکت سگگن یبا ال OLEFLEX یسگگه تکنولوژاز  ایدر دن معموال. نداهکرد حرکت

صورت تجار UHDEشرکت  سن یال با STARو  LUMMUSشرکت  سن یال ستفاده م یبه  در . شودیا

خواهد  لنیتن پروپ کیبه  لیتبد (یبسته به نوع تکنولوژ) تن ۱.۲تا  ۱.۱، پروپان با نسبت PDH یندهایآفر

 .1شد

سر در  PDH یواحدها یپراکندگ( 4-4شکل )در  ست.  ایدنسرا شده ا شان داده  شکل مین توان با توجه به 

 نیاحداث شده است و ا ایو جنوب شرق آس شرق در منطقه PDHی از واحدها یبخش قابل توجهگفت که 

 .کنندیم نیمأپروپان تگاز  ای LPGواردات  قیاز طر معموالواحدها خوراک خود را 

 

 

 2حسب تولید هزار تن در سال در دنیا بر PDHپراکندگی واحدهای  ( 4-4) شکل

                                                 
1 IHS Chemical, PEP Report 267B Propane Dehydrogenation (II). February 2018. 
2 Propylene production via propane dehydrogenation (PDH), GRUPA AZOTY, Source: publicly available data, 
Warsaw 2015 
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 متیو با ق (فوب متیق فیدرصگگد تخف 5با ) رانیخوراک در ا متیبا ق PDH ندیآفر یمشگگخصگگات اقتصگگاد

ست( ۲-4جدول ) در یجهان شده ا شان داده  هزار تن  500 تیبا ظرف PDH ندیآفر یگذارهیسرما نهیهز .1ن

 نهیهز ندهایآفر هیدالر خواهد بود که نسگگبت به بق ونیلیم 5۱0در حدود  CATOFINی در سگگال با تکنولوژ

 IRRخوراک پروپان،  متیدر نمر گرفته شده دولت در ق یدرصد 5 فیتخف دارد. با یترنییپا یگذارهیسرما

 .خواهد بوددرصد  ۱۲حدود  رانیطرح در ا

 PDHاطالعات اقتصادی فرآیند  ( ۲-4) جدول

 
PDH (Catofin) 

 با قیمت جهانی

PDH (Catofin) 

درصد تخفیف در قیمت  5با 

 خوراک جهانی )قیمت ایران(

 500 500 تن در سال(ظرفیت )هزار 

 5۱0 5۱0 ()میلیون دالر ثابتگذاری هزینه سرمایه

 5۱0 5۳4 قیمت خوراک پروپان )دالر بر تن(

 8۷۱ 8۷۱ ده پروپیلن )دالر بر تن(شقیمت تمام 

 ۹۳5 ۹۳5 قیمت فعلی پروپیلن )دالر برتن(

IRR ۹ درصد ۱۲ درصد 

 ۲0۲۷ ۲0۲8 دوره بازگشت سرمایه

 

هزارتن در سگگگال با توجه  500 دیتول تیبا ظرفو  Catofin یبا تکنولوژ PDH ندیآفر ینهینقد انینمودار جر

ست. ( 5-4شکل )در ( ۲-4جدول )به اطالعات  شده ا شان داده  شکل ن سرمابا توجه به  در  هیدوره بازگشت 

 .2خواهد بود ۲0۲8و  ۲0۲۷ یهادر سال بیو جهان به ترت رانیا

                                                 
1 PROCESS ECONOMICS, PROPYLENE POLYMER GRADE FROM PROPANE BY CATALYTIC 

DEHYDROGENATION, Code:2M-1343, 2017 Q3 data, IHS CHEMICAL 2018 

 ۱6۱6۳مجل د شماره مسلسل  یهاگزارش مرکز پژوهش 2
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  1هزار تن 500 تیو با ظرف Catofin یبا تکنولوژ PDH ندیآفر ینهینقد انینمودار جر ( 5-4) شکل

خوراک در  متیق ریینسگگبت به تغ Catofin یبا تکنولوژ PDH ندیآفر ینرخ بازده داخل تینمودار حسگگاسگگ

شان( 6-4شکل ) ست. ق ن شده ا سبز  5۳4خوراک پروپان  اریمع متیداده  ست. نقطه  شده ا در نمر گرفته 

باالتر  متی. با توجه به قدهندیفوب نشان م متیکشور را نسبت به ق پروپان گاز خوراک متیق تیرنگ وضع

سبت PDH ندیآخوراک فر اعمال با ( 6-4شکل )مطابق  ،GTPهمچون  سایر فرآیندهای تولید پروپیلن به ن

 .کرد خواهد رییتغ اریطرح بس IRR ،خوراک پروپان متیدر ق رییتغ

 

                                                 
 همان 1
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 پروپانگاز خوراک  متیق ریینسبت به تغ PDH ندیآفر IRR تینمودار حساس ( 6-4) شکل

 جهانو  ایراندر تولید پروپیلن  در راستای GTPو  PDHیند آمقایسه دو فر -4-5-2

شده ( ۳-4جدول )در  GTPمختلف و  یهایبا تکنولوژ PDH ندیآثابت فر یگذارهیسرما نهیهز شان داده  ن

ست. هز سه تکنولوژ یگذارهیسرما نهیا سال حدود  500 تیظرف یبرا PDHشده  یتجار یثابت  هزارتن در 

هزارتن در سگگال  45۲ تیظرف یبرا GTP ندیفرا یگذارهیسگگرما نهیهز که یدر حال اسگگت دالر ونیلیم 500

 دالر است. اردیلیم ۱حدود 

 تیبه نسبت ظرف GTPو  PDH یندهایآثابت فر یگذارهیسرما نهیهز ( ۳-4) جدول

 GTP PDH(Catofin) PDH(Oleflex) PDH(Ustar) 

 500 46۳ 500 45۲ ظرفیت )هزار تن در سال(

 544 5۲4 5۱0 ۱0۲0 گذاری ثابت )میلیون دالر(هزینه سرمایه

 

در  یالمللنیو ب رانیا هزینه خوراک متیبا ق GTPو  PDHمختلف  یندهایآدر فر لنیتمام شگگده پروپ متیق

شان داده( ۷-4شکل ) ست. مز شده ن شده پروپ نییپا متیق ،و جهان رانیدر ا GTP ندیآفر تیا  لنیتمام 

در ایران خیلی  قیمتی با رانت یعیخوراک گاز طب لیدل به عدد نیا البته اسگگگت که PDH ندیآنسگگگبت به فر
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 .است کمتر

 

 رانیو ا یالمللنیخوراک ب نهیبا هز لنیتمام شده پروپ متینمودار ق ( ۷-4) شکل

به علت در دسگگگترس بودن خوراک و  (میروش مسگگگتق یهایتکنولوژ) PDHو  GTP یدو تکنولوژ رانیدر ا

 یدرصگگد 5 فیبه علت تخف رانیباشگگند. در ا لنیپروپ دیتول یبرا یمناسگگب نهیگز توانندیآن م ارزان متیق

سگگگنت بر  8.4)خوراک متان درصگگگدی  ۳0 فیو تخف PDH ندیآدر فر (بر تن دالر 5۱0)خوراک پروپان 

 انیجر .رندیقرار به گذارانهیمورد توجه سگگگرما توانندیم یدو تکنولوژ نیا ،GTP یواحدها یبرا (مترمکعب

( 8-4شگگکل )در  رانیو ا یالمللنیب متیق و متانول با لنیپروپ دیتول یبرا GTPو  PDH یندهایآفر ینهینقد

ست. همان طورکه د شده ا شان داده  صد ۳0 فیتخف شودیم دهین سبب  یخوراک گاز متیق یبر رو یدر

ست که فر س یالمللنیخوراک ب متیبا ق سهیدر مقا رانیخوراک ا متیبا ق GTP ندیآشده ا  ترسودده اریب

 شود.
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 یالمللنیو ب رانیخوراک ا متیبا ق PDH، متانول و GTP ندیسه فرا ینهینقد انیجر ( 8-4) شکل

 PDHیند آتنفس در پرداخت هزینه خوراک فر راهکار پیشنهادی: -4-5-3

از  یادیکشگگور، حجم ز یمیدر دسگگت مطالعه و احداث صگگنعت پتروشگگ یهادر حال حاضگگر با مطالعه طرح

به متانول و  یعیخوراک گاز طبتبدیل  ریاز مسگگد نشگگویختم م لنیپروپ دیکه به تول یمیپتروشگگی هاطرح

در محاسبه خوراک  یدرصد ۳0 فیها اعمال تخفطرح نیا ادیز حجم لیکه دل است (GTP) لنیسو  پروپ

متانول از  دیتول مشخص است که ،هاطرح یاقتصاد دقیق یبررس بااما . استت نفت رتوسط وزا ی،عیگاز طب

درصگگگدی  ۳0 فیتخف نیدارد و در کمال تعجب ا GTPفرآیند نسگگگبت به  یتراقتصگگگاد مطلوب یعیگاز طب

 یمجوزها در واقع .کند( GTP) لنیپروپ دیمتانول و تول رهیادامه زنج به قیسگگگازها را تشگگگومتانول تواندینم

شده  صرفا تا تول GTPصادر شور  سیله  نیو ا شودمین منجر لنیپروپ دیرفته و به تول شیمتانول پ دیدر ک م

ستای یمسد مه ست GTP ندآیتوسعه فر در را س پروپیلن دیتول ضمن اینکه. ا  از ریبه غ GTP ندآیفر ریاز م

 ایدن هرید یدر جا رد،یپذیذغال سگگنگ به گاز سگگنتز و سگگو  متانول صگگورت م لیتبد از ، کهنیکشگگور چ

 نشده است. استفاده

 یندهاآیفر هیبه بق نسبتی ترنییپا یگذارهیسرما نهیکه هز PDH دیهر تولید پروپیلن یعنی ندآیفراز طرفی 

صد ۳0 فیاعمال تخف لیبه دل، دارد لنیپروپ دیتول ضعGTP یهادر طرح یدر صاد  سبت به  یترفی، از اقت ن

نتیجه توسعه  و در PDHبنابراین بهتر است در راستای تقویت اقتصاد فرآیند برخوردار است.  GTP یهاطرح
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 .پذیردصورت  حمایتی اقداماتزنجیره ارزش گاز مایع 

 GTPو  PDH یندهایآدر فر لنیپروپ دیتول ریمتغ هاینهیخوراک به کل هز متینسگگبت ق( ۹-4شگگکل )در 

 GTP ندیآو در فر ریمتغ یهانهیدرصگگد هز ۷0حدود  PDH مختلف یندهایآدر فر .اسگگت شگگده نشگگان داده

 نهیتنف  در پرداخت هز شگگنهادیاسگگت. پ  پ مصگگرفی سگگهم خوراک، ریمتغ یهانهیدرصگگد هز ۲۱حدود 

صاد این  PDH ندیآخوراک در فر ستای تقویت اقت شود تواندیم فرآینددر را  نیا کهیحال در ،کامال موثر واقع 

 .کندینم جادیا یافوق العاده تیجذاب GTP ندیآفر یبرا شنهادیپ

 

 

 رانیدر ا GTPو  PDHمختلف  یندهایآتمام شده محصول در فر متیخوراک به ق متینسبت ق ( ۹-4) شکل

دو سگگگال داده شگگگود و با  ای کیخوراک به مدت  نهیتنف  در پرداخت هز PDH یندیآفر یبه واحدها اگر

 شیافزا PDH ندیآفر IRRخوراک عودت داده شود،  نهیدرصد هز 8ساله با سود  8مدت  یطوالن بازپرداخت

 نشان داده شده است.( 4-4جدول )در و دوره بازگشت سرمایه  IRR اثر این تنف  خوراک بر. ابدییم
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 یراندر ا PDH ندیآاقتصاد فر یاثر تنف  خوراک بر رو ( 4-4) جدول

 بدون تنفس 
یک سال تنفس و بازپرداخت 

 درصد 8ساله با سود  8

دو سال تنفس و بازپرداخت 

 درصد 8ساله با سود  8

PDH(Catofin) IRR % ۱۲ ۱4 ۱۹ 

 ۲0۲4 ۲0۲6 ۲0۲۷ دوره بازگشت سرمایه

 

 .است شده داده نشان( ۱0-4شکل ) در( 4-4جدول ) حالت سه در ایران در PDH یندآفر نقدینهی جریان

 

 تنف  بدون و ساله دو تنف  ،ساله یک تنف  حالت سه در PDH یندآفر نقدینهی جریاننمودار  ( ۱0-4) شکل

 جمع بندی -4-6

ست که از مخلوط گاز  متیو گران ق یاز محصوالت راهبرد یکی LPG ای عیگاز ما صنعت نفت و گاز کشور ا

در  عیارزش گاز ما رهی. تاکنون زنجشودیمحسوب م یسبک نفت یهاشده و جزء برش لیپروپان و بوتان تشک

 . گرددیبصورت خام صادر م یدیتول عیکشور شکل نهرفته و عمده گاز ما

ضه ب دیتول زانیتوجه به م با ضا شیو عر سعه زنج عیگاز ما یاز تقا شور، تو در  عیارزش گاز ما رهیدر داخل ک

ارزش  جادیا»همچون  یگوناگون یایگردد که مزا لنیپروپ یمحصگگگول راهبرد دیمنجر به تول تواندیداخل م

خواهد داشت. به عنوان نمونه  یپرا در «ییاشتغالزا»و « درآمد دولت شیافزا» ،«یارز ییصرفه جو»، «افزوده
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 ونیلیم ۱۷0به  کینزد ع،یشده از گاز ما دیپروپان تول یخام فروش یبه جا لنیپروپ دیبراساس محاسبات، تول

دالر نسبت به  50از شیب لن،یپروپ دیهر تن تول یو درآمد دولت را به ازا کاهدیرا م رانیا یواردات ازیدالر از ن

هزار شگگغل  ۱0به  کینزد لنیپروپ یهزار تن 500واحد  کی جادیا نکهی. ضگگمن ادهدیم شیافزا یخام فروشگگ

 . کندیم جادیا دیجد

ضر م در صرف داخل زانیحال حا ش رانیا عیگاز ما یم تن بوده  ونیلیم 0.5تنها در حدود  یمیدر بخش پترو

 عیارزش گاز ما رهیزنج یریعدم شکل گ لیکشور است. از جمله دال یدیتول عیدرصد از گاز ما 5که در واقع 

نامناسب  یگذار متیق» ،«عیام یهاوزارت نفت در رابطه با سوخت یخام فروش کردیرو»به  توانیدر کشور م

نبود طرح جامع توسگگعه » ،«سگگن یال نیعدم تأم»، «PDH یمیپتروشگگ یهاطرح فیخوراک و اقتصگگاد ضگگع

(MDPصنعت پتروش )اشاره نمود. «یمیو پتروش شیدو صنعت پاال یمجزا یحکمران»و  «یمی 

ش یواحدها سرمالنیگاز پروپان به پروپ لی)تبد PDH یمیپترو با توجه  نیکمتر و همچن یگذارهی( با حجم 

 لنیپروپ شیافزا»مسگگاعد جهت  یراهکار تواندی( معیاز گاز ما یدر صگگادرات گاز پروپان )برشگگ تیبه محدود

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

 یبا واحدها اسیدر ق رانیدرصگگد( در ا ۱۲در حدود  IRR) PDH یواحدها فیاقتصگگاد ضگگع اصگگالح یبرا

سگاله  8مذکور تنف  خوراک دو سگاله و با بازپرداخت  یکه به واحدها گرددیم شگنهادیپ GTP یمیپتروشگ

درصگگد  ۱۹و به  ابدییم شیافزا یواحدها تا حد قابل قبول نیا یصگگورت نرخ بازده داخل نیداده شگگودد در ا

سدیم ستا یگام تواندیاقدام م نی. ار ساندن طرح یدر را سرانجام ر ش یهابه  خوراک  یهایمیناتمام پترو

شور و ترغ عیما ص بیدر ک صو ضمن ا نیدر ا یگذارهیسرما یبرا یبخش خ شد.   نیتأم یبرا نکهیحوزه با

 .کرداستفاده  زین Rezel ینیاز شرکت چ توانیم PDH یواحدها سنسوریال

 ،یبخصگگوخ خوراک گاز یمیپتروشگگ یخوراک واحدها یگذارمتیاسگگت در نمام ق ازین یدر حالت کل البته

 .گرددارزش اعمال  رهیفقط در صورت توسعه کامل زنج یفعل یهافیو تخف ردیصورت گ یجد یاصالحات

 


