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با ماموريت »تصميم سازی برای حل مسائل  اقتصاد مقاومتی يک کانون تفّکر  انديشکده 
اقتصاد مقاومتی« است که در سال 1395 فعاليت رسمی  اقتصاد کشور در راستای تحقق 

خود را آغاز نمود.

شناسايی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعی، طراحی راهکار برای حل مسائل احصاء شده 
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نخبگانی و رسانه ای و پيگيری راهکارهای ارائه شده از دستگاه ها و مسئولين مرتبط به منظور 

اتّخاذ تصميمات الزم، از جمله فعاليت هايی است که در انديشکده انجام می شود.

عالقه مندان می توانند از طريق سايت Mett.ir با انديشکده اقتصاد مقاومتی در ارتباط باشند 
و نظرات، پيشنهادها و انتقادات خود را در خصوص فعاليت های انديشکده ارائه نمايند.
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گاز مايع يا همان LPG 1 يکی از محصوالت راهبردی و گران قيمت صنعت نفت و گاز ايران 
محسوب می شود. اين حامل انرژی عمدتًا از طريق پااليشگاه های نفت خام يا گاز طبيعی 
استخراج و جداسازی می شود، هر چند از طريق فرآيندهای پتروشيمی  هم توليد می گردد. 
گاز مايع يک سوخت پاک، کارآمد و مقرون به صرفه است و امکان جايگزينی آن با ساير 
فرآورده های هيدروکربوری وجود دارد و به راحتی امکان حمل و ذخيره سازی آن فراهم است. 
اين ويژگی ها باعث شده است گاز مايع مصارف متنوعی شامل بخش خانگی، صنعت، حمل 

و نقل )زمينی و دريايی( و پتروشيمی داشته باشد.

در سال 2010 ميزان مصرف جهانی گاز مايع حدود 240 ميليون تن بوده که اين عدد در سال 
2018، به حدود 313 ميليون تن رسيده است. پيش بينی می شود که ميزان مصرف جهانی گاز 
مايع در سال 2025 به بيش از 350 ميليون تن برسد. در سال 2020 اندازه بازار جهانی گاز 
مايع حدود 130 ميليارد دالر ارزش گذاری شد و انتظار می رود تا سال 2030 به حدود 250 

ميليارد دالر برسد و در واقع ساالنه 6.5 درصد رشد کند.

اياالت متحده، غرب آسيا و ساير مناطق، مسيرهای  از  رشد عظيم حجم عرضه گاز مايع 
تجاری قديمی جهانی را تغيير داده و منجر به دگرگونی بخش پتروشيمی در جهان شده 
است. عليرغم اينکه مصرف گاز مايع در بخش حمل و نقل )اتوگاز( در کشورهای محدودی 
اما در حالت کلی بخش خانگی  ترکيه و کره جنوبی در گذشته توسعه داده شده،  همچون 
بيشترين سهم را از مصرف گاز مايع جهان به خود اختصاص داده است و بعد از آن واحدهای 

1.Liquefied Petroleum Gas

خالصه مدیریتی



پتروشيمی  در جايگاه دوم قرار دارند، به گونه ای که محرک اصلی رشد بازار جهانی گاز مايع 
از سال 2021 تا 2030، افزايش مصرف در بخش پتروشيمی در راستای توسعه زنجيره ارزش 

گاز مايع است.

پروپيلن يکی از مهم ترين محصوالت ميانی پتروشيمی است که طی ساليان متمادی، رشد 
قابل توجهی در تقاضا داشته است. در سال 2005 ظرفيت جهانی توليد پروپيلن حدود 70 
ميليون تن بوده که اين ظرفيت در سال 2020 به حدود 133 ميليون تن رسيده است. در 
و  داشت  توجهی خواهد  قابل  پروپيلن همچنان رشد  توليد  آينده ظرفيت جهانی  سال های 

پيش بينی می شود در سال 2030 به حدود 200 ميليون تن افزايش پيدا کند. 

اما  است.  شده  تأمين  نفتا  کراکرهای  از  عمدتًا  اتيلن  با  همراه  کنون  تا  گذشته  از  پروپيلن 
بهره برداری از گاز شيل در آمريکای شمالی باعث تغيير به سمت کراکر اتان به عنوان منبعی 
)کراکرهای  پروپيلن  توليد  )قديمی(  غيرمستقيم  روش های  بنابراين  شد.  اتيلن  توليد  برای 
بخار و پااليشگاه ها( با ميزان تقاضا سازگار نيستند. در حال حاضر جهان شاهد تغييرات قابل 
توجهی در بازار پروپيلن است، زيرا از توليد غيرمستقيم )روش های قديمی( دور می شود و به 
سمت توليد مستقيم و بيشتر پروپيلن می رود. در واقع شکاف بين عرضه و تقاضای پروپيلن، 
دسترسی به پروپان ارزان قيمت ناشی از افزايش توليد گاز مايع در جهان، قيمت باالی نفت 
خام، رشد بيشتر تقاضای پروپيلن نسبت به اتيلن، کاهش کراکرهای بخار با خوراک نفتا و 
ساير عوامل باعث توسعه بيشتر زنجيره ارزش گاز مايع و در حقيقت افزايش توليد پروپيلن 
از گاز مايع از طريق احداث واحدهای جديد پتروشيمی هيدروژن زدايی پروپان )PDH1(، نه 

فقط در اياالت متحده و کانادا بلکه در اروپا و آسيا شده است.

در ايران ساالنه حدود 10 ميليون تن گاز مايع توليد می شود که بيش از 50 درصد از گاز مايع 

1.Propane Dehydrogenation Plant



توليدی به صورت خام صادر، بيش از 20 درصد صرف مصارف داخلی، 5 درصد به عنوان 
خوراک پتروشيمی ها و بيش از 20 درصد باقيمانده اين سوخت با ارزش و گران قيمت به 
علت محدوديت در ذخيره سازی، به خط لوله سراسری گاز طبيعی تزريق می شود. اين در 
حالی است که ارزش حرارتی و قيمت جهانی گاز مايع به مراتب بيشتر از گاز طبيعی است 
و تزريق آن به خط لوله سراسری گاز طبيعی، در واقع به منزله اتالف منابع و عدم استفاده 

صحيح از اين ماده با ارزش است.

در حال حاضر تقاضای داخلی برای پروپيلن زياد است و شکاف زيادی بين عرضه و تقاضای 
بازار پروپيلن وجود دارد. بنابراين بازار داخلی به پروپيلن وارداتی وابسته بوده و ساالنه حدود 
1.2 ميليارد دالر حجم واردات مشتقات پروپيلن به کشور است. در اين شرايط توسعه صنعت 
بازار محصوالت  رشد جهانی  به  توجه  با  آن  بر  دارد. عالوه  زيادی  اهميت  پروپيلن کشور 
پايين دستی پروپيلن، فرصت های صادراتی مطلوبی بويژه در منطقه برای کشور مهيا خواهد 
و  داخل  در  مايع  گاز  تقاضای  از  بيش  عرضه  و  توليد  »ميزان  به  توجه  با  حقيقت  در  شد. 
هدر رفت بيش از 20 درصدی آن«، توسعه زنجيره ارزش گاز مايع و در واقع توليد پروپيلن از 
گاز مايع می تواند به رفع »کمبود محصول راهبردی پروپيلن در کشور« کمک کند که مزايای 
گوناگونی همچون »ايجاد ارزش افزوده«، »صرفه جويی ارزی«، »افزايش درآمد دولت« و 

»اشتغال زايي« را هم درپی خواهد داشت.
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بخش اول

مقدمه

گاز مايع يا همان LPG1 يکی از محصوالت راهبردی و گران قيمت صنعت نفت و گاز ايران 
محسوب می شود که از مخلوط گاز پروپان )C3H8( و گاز بوتان )C4H10( با درصدهای مختلف 
تشکيل شده است. گاز بوتان، خود شامل دو ترکيب هيدروکربور به نام هاي ايزوبوتان و نرمال 
بوتان است. خواص مهم اين سه ترکيب محتوي گاز مايع، در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1. خواص مهم گازهای پروپان و بوتان

نقطه جوش وزن مولکولیترکيب
)C(

ارزش حرارتیچگالی
BTU/lb

شماره اکتان

420.50702150097.1-44.1پروپان

11.70.56312109097.6-58.1ايزوبوتان

58.10.50.58442114089.6نرمال بوتان

مقدار درصد اجزاي تشکيل دهنده گاز مايع در گاز همراه، نفت خام و گاز خام ميدان هاي 
مستقل، به نوع گاز و نفت خام بستگی دارد که مقادير آن در جدول 2 نشان داده شده است.

1. Liquefied Petroleum Gas
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جدول 2. مقدار درصد اجزای تشکیل دهنده گاز مایع در گاز همراه، نفت خام و گاز میدان های مستقل

گاز همراهترکيب
)درصد مولی(

نفت خام
)درصد وزنی(

گاز ميدان های مستقل
)درصد مولی(

2.5-20-71-5پروپان

0.5-60-0.21-0.06ايزوبوتان

0.8-40-0.160.16-0.04نرمال بوتان

اجزاي تشکيل دهنده گاز مايع يعنی پروپان و بوتان را می توان به صورت جداگانه يا مخلوط 
در پااليشگاه هاي نفت خام و گاز جدا و براي مصرف عرضه نمود. گاز مايع در دماي محيط 
به صورت مايع در مخازن تحت فشار به نسبت کم، ذخيره شده و سپس توسط تانکرهاي 
جاده پيماي مخصوص يا خط لوله، به مبادي مصرف و جايگاه هاي توزيع، انتقال داده مي شود. 
حمل گاز مايع توسط کشتي در درجه حرارت پايين )پروپان حدود 40 - درجه و بوتان 5- 

درجه سانتي گراد( انجام مي شود1.

گاز مايع عمدتًا از طريق پااليشگاه های نفت خام يا گاز استخراج و جداسازی می شود، هر چند 
از طريق فرآيندهای پتروشيمی  هم توليد می گردد. در آمريکای شمالی، بيشتر عرضه گاز مايع 
از پااليشگاه های گاز طبيعی و در آسيا و اقيانوسيه از پااليشگاه های نفت خام است. در سطح 
جهانی اکثريت توليد گاز مايع از گاز طبيعی است که عمدتًا توسط آمريکای شمالی، اروپا و 
غرب آسيا انجام می شود چرا که جداسازی آن به راحتی و در واقع مقرون به صرفه است در 

حالی که هزينه نصب فرآيند مايع سازی پااليشگاه های نفت خام زياد است.

1. مصطفی سعیدی، گزارش استفاده از LPG کشور به عنوان خوراک صنایع شیمیایی
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در راستای توسعه و مصرف گاز مايع رويکردهای مختلفی وجود دارد که در شکل 1 نشان 
پتروشيمی ها در جهت  به عنوان خوراک  نگاه »مصرف  داده شده است. در حالت کلی دو 
توسعه زنجيره ارزش« و »مصرف به عنوان سوخت در بخش های مختلف« برای فرآورده های 
هيدروکربوری وجود دارد. گاز مايع عالوه براينکه به عنوان خوراک در واحدهای پتروشيمی 
به مصرف می رسد، در دنيا در سه بخش خانگی، حمل و نقل )اتوگاز( و صنايع به عنوان 

سوخت استفاده می شود. 

شکل 1. رویکردهای مختلف توسعه و مصرف گاز مایع
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بخش دوم

وضعیت تولید، مصرف و تجارت جهانی گاز مایع )شامل گاز 
پروپان و بوتان(

نمودار 1 روند توليد گاز مايع در نواحی مختلف جهان تا افق 2027 ميالدی را نشان می دهد. 
مطابق شکل روند افزايشی توليد با شيب کمی تا افق 2025 ادامه خواهد يافت. شايان ذکر 
است که عامل اصلی افزايش توليد گاز مايع در آمريکای شمالی، روند صعودی توليد نفت و 

گاز شيل طی چند سال اخير بوده است.

نمودار 1. روند تولید گاز مایع در نواحی مختلف جهان تا افق 2027 میالدی

نمودار 2 روند توليد گاز مايع تا افق 2025 ميالدی به تفکيک منابع اصلی توليد را نشان 
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می دهد. با توجه به نمودار می توان گفت که توليد گاز طبيعی در آمريکا، کانادا و منطقه غرب 
آسيا عوامل اصلی روند صعودی افزايش توليد گاز  مايع در جهان هستند.

نمودار 2. روند تولید گاز مایع تا افق 2025 میالدی به تفکیک منابع اصلی تولید

روسيه،  آمريکا، عربستان،  دنيا همچون  در  گاز  و  نفت  ذخاير  دارنده  از کشورهای  بسياری 
چين، قطر و ايران، توليدکننده گاز مايع هستند. نمودار 3 پنج کشور اول توليدکننده گاز مايع 
در جهان طی سال های 2017 و 2018 را نشان می دهد. همان طور که در نمودار مالحظه 
می شود، آمريکا با فاصله تقريبا دو برابری نسبت به چين و عربستان در مقام اول توليد گاز 
مايع دنيا قرار دارد و در اين بين ايران دهمين کشور بزرگ توليدکننده گاز مايع در جهان 

است.

نمودار 3. تولیدکنندگان بزرگ گاز مایع جهان
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نمودار 4 روند افزايشی مصرف گاز مايع در نواحی مختلف جهان تا افق 2027 ميالدی را 
نشان می دهد که مطابق نمودار آسيا اقيانوسيه بيشترين ميزان مصرف گاز مايع را به خود 

اختصاص داده است.

نمودار 4. روند مصرف گاز مایع در نواحی مختلف جهان تا افق 2027 میالدی

افق  تا  نمودار 5 روند تقاضای گاز مايع در کشورهای اصلی مصرف کننده گاز مايع جهان 
2025 ميالدی را نشان می دهد. همان گونه که از نمودار 5 مشخص است کشورهای آسيايی 
و آمريکا بزرگترين  مصرف کنندگان گاز مايع در جهان هستند و اين روند تا سال 2025 ادامه 
خواهد داشت. ضمن اينکه مطابق نمودار 5 مشخص است که ايران در بين 9 کشور اول 

مصرف کننده گاز مايع در جهان جايگاهی ندارد.
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نمودار 5. روند تقاضای گاز مایع در کشورهای جهان تا افق 2025 میالدی

نمودار 6 روند مصرف جهانی گاز مايع در بخش های مختلف تا افق 2027 ميالدی را نشان 
می دهد. مطابق نمودار روند مصرف در بخش های خانگی و پتروشيمی تا افق 2027 همچنان 

صعودی و در ساير بخش ها تقريبا ثابت خواهد بود. 

نمودار 6. روند مصرف جهانی گاز مایع در بخش های مختلف تا افق 2027 میالدی
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نمودار 7 ميزان مصرف گاز مايع جهان در سال 2018 را نشان می دهد که بخش خانگی و 
پتروشيمی به ترتيب با 44 و 28 درصد بيشترين سهم را از مصرف گاز مايع در جهان دارند.

نمودار 7. درصد سهم بخش های مختلف از مصرف گاز مایع جهان در سال 2018

به  آن  از  استفاده  اخير  مايع طی چند سال  گاز  بازارهای جهانی  در  تغيير  اگر چه مهم ترين 
عنوان ماده اوليه و خوراک برای توليد پروپيلن از طريق واحدهای پتروشيمی هيدروژن زدايی 
پروپان )PDH1( است، اما همچنان بخش خانگی بيشترين سهم را در تقاضای گاز مايع به 
خود اختصاص داده است. در سال 2018 مقدار مصرف گاز مايع در بخش خانگی برابر 138 
يافته است. هر چند که  افزايش  به سال گذشته 6 ميليون تن  بوده که نسبت  ميليون تن 
مقدار زيادی از مصرف در بخش خانگی مربوط به پخت و پز است اما کاهش شديد دمای 

هوا بخصوص در آمريکا طی سال 2018 منجر به اين افزايش مصرف گاز مايع شده است.

در سال 2018 تقاضا برای گاز مايع به عنوان خوراک پتروشيمی بر خالف سال 2017 که 

1.Propane Dehydrogenation Plant
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کاهش يافته بود، به ميزان 5 درصد افزايش يافته است. در واقع تقاضای جهانی در بخش 
پتروشيمی در سال مذکور بالغ بر 86 ميليون تن است. البته اين افزايش تقاضا بيشتر مربوط 
به کشورهای آسيايی بويژه چين، تايوان و کره جنوبی است. در حقيقت واحدهای پتروشيمی 
ميزان  هم   8 نمودار  است.  شده  تقاضا  افزايش  اين  به  منجر  آسيا  در  شده  احداث   PDH

تقاضای گاز مايع در نواحی مختلف جهان برای بخش پتروشيمی ها در سال 2018 را نشان 
می دهد. با توجه به نمودار مشخص است که اين تقاضا به صورت همگون در نواحی مختلف 

جهان وجود دارد.

نمودار 8. تقاضای گاز مایع در نواحی مختلف جهان برای پتروشیمی ها  در سال 2018

نمودار 9 روند صادرات گاز مايع در کشورهای مختلف تا افق 2025 ميالدی را نشان می دهد 
که مطابق اين نمودار، آمريکا بزرگترين صادرکننده گاز مايع در جهان است و اين روند تا افق 
2025 ادامه خواهد يافت. تجارت گاز مايع در سال 2020، عليرغم تأثيرات اقتصادی جهانی 
ناشی از کوويد-19، تقريبا ثابت باقی ماند. با اين حال تفاوت زيادی بين عملکرد آمريکا و 
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ساير نقاط جهان وجود داشته است. در اين سال روند افزايش صادرات گاز مايع آمريکا ادامه 
يافته اما ساير کشورهای جهان 8.9 درصد از حجم صادراتشان کاهش داشته است. به عنوان 

نمونه حجم صادرات عربستان سعودی 17.2 درصد کاهش يافته است1.

نمودار 9. روند صادرات گاز مایع در کشورهای مختلف تا افق 2025 میالدی

نمودار  به  توجه  با  می دهد.  نشان  را  جهان  سراسر  در  مايع  گاز  تجارت  جريان   10 نمودار 
10 آمريکا مبدا اصلی صادرات گاز مايع جهان است و کشورهای آسيای و بخصوص چين 

وارد کننده اصلی گاز مايع در جهان هستند.

1. https://www.hellenicshippingnews.com/lpg-trade-the-us-market-dominated-during-2020/#google_vignette
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نمودار 10. جریان تجارت گاز مایع در سراسر جهان

به عنوان جمع بندی می توان گفت که هر چند سال 2017 برای گاز مايع با عبور از توليد و 
مصرف 300 ميليون تن، يک نقطه عطف محسوب می شود، اما مجدداً در سال 2018 هم 
يک رشد استثنايی در هر دو طرف عرضه و تقاضای گاز مايع ايجاد گرديد. کل گاز مايع 
توليدی جهان طی سال 2018 در حدود 317 ميليون تن تخمين زده شد که در حدود 3.6 
درصد بيشتر از سال 2017 بود، ضمن اينکه ميزان مصرف گاز مايع در سال 2018، 313 
ميليون تن بود که نسبت به سال گذشته 3.8 درصد افزايش يافته است. در سال 2018 روند 
صعودی توليد اياالت متحده آمريکا و چين ادامه يافته و منطقه غرب آسيا و روسيه ديگر 

منابع اصلی توليدکننده گاز مايع برای بازارهای مختلف صادراتی بوده اند.
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وضعیت تولید، مصرف و تجارت جهانی گاز پروپان و بوتان

)اجزای  بوتان  و  پروپان  گاز های  تولید  صعودی  روند   12 نمودار  و   11 نمودار 
تشکیل دهنده گاز مایع( در نواحی مختلف و از منابع گوناگون تا افق 2030 میالدی 
را نشان می دهد. مطابق نمودارها مشخص است که بخش زیادی از گاز مایع دنیا از 

طریق فرآیندهای تولید و استخراج گاز طبیعی به دست می آید.

نمودار 11. روند تولید گاز پروپان از منابع گوناگون و در نواحی مختلف

نمودار 12. روند تولید گاز بوتان از منابع گوناگون و در نواحی مختلف
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در  مايع(  گاز  تشکيل دهنده  )اجزای  بوتان  و  پروپان  گاز  جهانی  مصرف  روند   13 نمودار 
بخش های مختلف تا افق 2030 ميالدی را نشان می دهد. مطابق نمودار 13 مشخص است 
که سهم مصرف گاز پروپان به عنوان خوراک واحدهای پتروشيمی به سرعت در حال افزايش 

است.

نمودار 13. روند مصرف جهانی گاز پروپان و بوتان در بخش های مختلف تا افق 2030 میالدی

نمودار 14 مصرف گاز پروپان و بوتان )اجزای تشکيل دهنده گاز مايع( در واحد های مختلف 
افزايشی  روند  برداشت می شود  نمودار 14  از  نکته مهمی که  نشان می دهد.  را  پتروشيمی 

مصرف گاز پروپان در واحدهای پتروشيمی PDH است.
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نمودار 14. روند مصرف گاز پروپان و بوتان در واحد های مختلف پتروشیمی

با  نشان می دهد.  را  افق 2030 ميالدی  تا  پروپان  گاز  واردات و صادرات  روند  نمودار 15 
توجه به نمودار مذکور آمريکا بزرگترين صادرکننده و کشورهای آسيايی همچون چين و هند 

واردکننده های اصلی گاز پروپان در جهان هستند.

نمودار 15. روند واردات و صادرات گاز پروپان تا افق 2030 میالدی
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نمودار 16 روند واردات و صادرات گاز بوتان تا افق 2030 ميالدی را نشان می دهد. با توجه 
به نمودار به ترتيب منطقه غرب آسيا و آمريکا بزرگترين صادرکننده و کشورهای آسيايی 

همچون چين و هند واردکننده های اصلی گاز بوتان در جهان هستند.

نمودار 16. روند واردات و صادرات گاز بوتان تا افق 2030 میالدی
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بخش سوم

رویکردهای مختلف مصرف گاز مایع

گاز مايع يک سوخت پاک، کارآمد و مقرون به صرفه است و امکان جايگزينی آن با ساير 
فرآورده های هيدروکربوری وجود دارد و به راحتی امکان حمل و ذخيره سازی آن فراهم است. 
اين ويژگی ها باعث شده که گاز مايع مصارف متنوعی شامل بخش خانگی، صنعت، حمل و 
نقل )زمينی و دريايی( و پتروشيمی را داشته باشد. در سال 2020 اندازه بازار جهانی گاز مايع 
130.1 ميليارد دالر ارزش گذاری شد و انتظار می رود تا سال 2030 به 243.4 ميليارد دالر 

برسد و در واقع ساالنه 6.5 درصد رشد کند1.

تعداد کمی از بازارهای جهانی وجود دارند که در سال های اخير به اندازه گاز مايع دستخوش 
ساير  و  آسيا  متحده، غرب  اياالت  از  مايع  گاز  رشد عظيم حجم عرضه  باشند.  تغيير شده 
مناطق، مسيرهای تجاری قديمی جهانی را تغيير داده و منجر به دگرگونی بخش پتروشيمی 
در  )اتوگاز(  نقل  و  حمل  بخش  در  مايع  گاز  مصرف  اينکه  عليرغم  است.  شده  جهان  در 
کشورهای محدودی همچون ترکيه و کره جنوبی در گذشته توسعه داده شده، اما در حالت 
خود  به  جهان  مايع  گاز  از مصرف  را  بيشترين سهم  خانگی  بخش   7 نمودار  مطابق  کلی 
اختصاص داده است و بعد از آن واحدهای پتروشيمی  در جايگاه دوم قرار دارند، به گونه ای 
که مطابق نمودار 13 محرک اصلی رشد بازار جهانی گاز مايع از سال 2021 تا 2030، افزايش 

مصرف در بخش پتروشيمی در راستای توسعه زنجيره ارزش گاز مايع است2.

پروپيلن يکی از مهم ترين محصوالت ميانی پتروشيمی است که طی ساليان متمادی، رشد 

1.https://www.alliedmarketresearch.com/liquefied-petroleum-gas-LPG-market
2.https://www.poten.com/what-we-do/liquified-petroleum-gas
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از  عمدتًا  اتيلن  با  همراه  کنون  تا  گذشته  از  پروپيلن  است.  داشته  تقاضا  در  توجهی  قابل 
کراکرهای نفتا تأمين می شود. اما بهره برداری از گاز شيل در آمريکای شمالی باعث تغيير به 
سمت کراکر اتان به عنوان منبعی برای توليد اتيلن شده است. بنابراين روش های غيرمستقيم 
)قديمی( توليد پروپيلن )کراکرهای بخار و پااليشگاه ها( با ميزان تقاضا سازگار نيستند. در 
واقع اواًل پااليشگاه ها، خوراک نفت خام خود را به نفت سبک تر تغيير داده اند و ثانيًا خوراک 
واحدهای کراکر بخار از مواد اوليه ای همچون پروپان، بوتان و نفتا به اتان تغيير کرده که 
منجر به کاهش توليد پروپيلن شده است. بنابراين توليدکنندگان محصوالت پتروشيمی به 

دنبال يافتن روش های جايگزين برای توليد پروپيلن هستند1.

نمودار 17 روند توليد پروپيلن و اتيلن از طريق روش های مختلف )منابع گوناگون( را نشان 
می دهد. با توجه به نمودار می توان گفت که توليد پروپيلن و اتيلن از گاز مايع در جهان در 
 PDH حال افزايش است. ضمن اينکه با توجه به نمودار می توان گفت که سهم واحدهای

در توليد پروپيلن در حال افزايش است.

نمودار 17. روند تولید پروپیلن و اتیلن از طریق روش های مختلف

1. https://www.chemengonline.com/making-propylene-on-purpose/?printmode=1 
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مطابق نمودار 17 در حال حاضر جهان شاهد تغييرات قابل توجهی در بازار پروپيلن است 
زيرا از توليد غير مستقيم )روش های قديمی( دور می شود و به سمت توليد مستقيم و بيشتر 
پروپيلن می رود. در واقع شکاف بين عرضه و تقاضای پروپيلن، دسترسی به پروپان ارزان 
قيمت ناشی از افزايش توليد گاز مايع در جهان، قيمت باالی نفت خام، رشد بيشتر تقاضای 
پروپيلن نسبت به اتيلن، کاهش کراکرهای بخار با خوراک نفتا و ساير عوامل باعث احداث 
واحدهای جديد پتروشيمی هيدروژن زدايی پروپان )PDH( و در واقع توسعه زنجيره ارزش 

گاز مايع در اين دهه نه فقط در اياالت متحده و کانادا، بلکه در اروپا و آسيا شده است1.

در نمودار 17 مشخص است، کراکرهای بخار و پااليشگاه ها از نظر تاريخی بزرگترين منابع 
تأمين پروپيلن جهان هستند، اما سهم ظرفيت جهانی توليد پروپيلن ناشی از اين فرآيندها در 
طول دهه اخير کاهش يافته است و فناوری های توليد مستقيم در 10 سال گذشته به سرعت 
پتروشيمی  مستقيم،  توليد  فناوری های  ميان  در  کنونی  پيشتاز  بوده اند.  پيشرفت  حال  در 
هيدروژن زدايی پروپان )PDH( است. اين فناوری در سال های اخير اهميت فزاينده ای پيدا 
کرده است. بسياری از واحدهای PDH در طول پنج سال گذشته به ويژه در چين ساخته 
شده اند. معموال ظرفيت توليد پروپيلن اين واحدها بين 300 تا 660 هزار تن در سال است. 

در سراسر جهان بيش از 30 واحد PDH وجود دارد2.

1. https://rbnenergy.com/living-in-the-plastic-age-more-propane-consuming-pdh-plants-are-on-the-way 
2. https://www.digitalrefining.com/article/1001395/on-demand-propylene-from-naphtha 
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بخش چهارم

وضعیت تولید،مصرف و تجارت گاز مایع در کشورهای آمریکا، 
چین، کره جنوبی و عربستان

در اين بخش از گزارش، در راستای بررسی دقيق تر رويکردهای توسعه زنجيره ارزش گاز 
مايع در جهان، به ارزيابی وضعيت توليد، مصرف و تجارت آن در کشورهای آمريکا، چين، 
بازار  در  تأثير گذار  و  از کشورهای مهم  پرداخته می شود که همگی  و عربستان  کره جنوبی 

جهانی گاز مايع هستند.

آمریکا

نمودار 18 روند توليد گاز مايع از منابع مختلف و مقدار مصرف داخلی کشور آمريکا تا افق 
2025 ميالدی را نشان می دهد. با توجه به نمودار 18 مشخص است که از سال 2011 ميزان 
توليد گاز مايع در آمريکا از ميزان مصرف داخلی بيشتر شده و در نتيجه مقدار صادرات گاز 

مايع آمريکا از آن سال افزايش پيدا کرده است.
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نمودار 18. روند تولید گاز مایع از منابع مختلف و مقدار مصرف داخلی آمریکا تا افق 2025 میالدی

آمريکا در بازار گاز مايع جايگاه خود را به عنوان يک رهبر جهانی در طول سال 2020 تثبيت 
کرده است. با افزايش توليد نفت خام و گاز طبيعی به واسطه انقالب شيل، اياالت متحده به 
سرعت به عنوان بزرگترين توليدکننده و صادرکننده گاز مايع در جهان ظاهر شد. اين کشور 
در سال 2011 به يک صادرکننده خالص گاز مايع تبديل شده و اکنون 33 درصد از کل 
صادرات گاز مايع جهان از نظر حجم را به خود اختصاص داده است. در سال 2020 آمريکا 
47.1 ميليون تن گاز مايع صادر کرده که نسبت به 40.8 ميليون تن در سال 2019، 15.3 

درصد افزايش داشته است.

با توجه به نمودار 19 در سال های اخير آمريکا توجه ويژه ای به تأمين گاز مايع اروپا داشته 
به  نسبت  درصدی   27.2 افزايش  با  اروپا  اتحاديه  به  کشور  اين  مايع  گاز  صادرات  است. 
سال گذشته در سال 2020 به 6.0 ميليون تن رسيده که با 12.8 درصد از کل محموله ها، 
اصلی ترين مقصد برای گاز مايع آمريکا است. با پايان يافتن جنگ تجاری بين آمريکا و چين 
در سال 2020 آمريکا 5.2 ميليون تن گاز مايع به چين صادر نمود در حالی که ميزان صادرات 

گاز مايع آمريکا به چين در سال 2019 تنها 0.3 ميليون تن بوده است1.
1. https://www.hellenicshippingnews.com/lpg-trade-the-us-market-dominated-during-2020/#google_vignette
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نمودار 19. میزان صادرات گاز مایع آمریکا به تفکیک مقاصد صادراتی

از 50 ميليون تن  با بيش  انرژی در سال 2016 آمريکا  المللی  مطابق گزارش آژانس بين 
مصرف، در رتبه نخست کشورهای مصرف کننده گاز مايع در جهان قرار دارد. نمودار 20، 
سهم بخش هاي مختلف از تقاضاي گاز مايع در کشور آمريکا را در سال 2016 نشان مي دهد. 
با توجه به نمودار بخش خانگی-تجاری و بخش پتروشيمی بيشترين سهم را از مصرف گاز 

مايع در آمريکا دارند.
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نمودار 20. سهم بخش های مختلف از تقاضای گاز مایع آمریکا در سال 2016

تقاضای جهانی برای پروپيلن در حال افزايش است، اما با ظهور عصر شيل و استفاده از نفت 
خام سبک تر در پااليشگاه های اياالت متحده و اتان بيشتر در کراکرهای بخار اياالت متحده 
توليد پروپيلن از اين واحدها را کاهش داده است. اين امر منجر به توسعه بيشتر تأسيسات 
در   )PDH( پروپان  زدايی  هيدروژن  پتروشيمی  واحدهای  ويژه  به  پروپيلن  مستقيم  توليد 
اياالت متحده و کانادا شده است. از سال 2010 بيش از 2 ميليون تن در سال ظرفيت جديد 
واحدهای پتروشيمی PDH در آمريکای شمالی به بهره برداری رسيده و بيش  از 1.6 ميليون 

تن ديگر در حال توسعه است.

آمريکا از نظر تاريخی در توليد و مصرف پروپيلن نسبتًا متعادل باقی مانده است اما با اين 
حال مطابق نمودار 21 در طول سال های 2010-2014، زمانی که پااليشگاه ها و کراکرهای 
بخار به سمت مواد اوليه سبک تر رفتند، مقدار قابل توجهی از ظرفيت توليد پروپيلن کاهش 
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يافت و در نتيجه، آمريکا بخشی از پروپيلن مورد نياز خود را از طريق وارادات تأمين نمود. 

نمودار 21. ظرفیت اضافه شده تولید پروپیلن آمریکای شمالی براساس فرآیند

از سال 2010، واحدهای پتروشيمی هيدروژن زدايی پروپان )PDH( اکثريت قريب به اتفاق 
ظرفيت های جديد توليد پروپيلن آمريکای شمالی را به خود اختصاص داده اند و تنها مقدار 
کمی از ظرفيت جديد ناشی از اضافه شدن کراکر بخار اتان و منابع پااليشگاهی است. از سال 
2010 تا کنون در مجموع حدود 3.8 ميليون تن ظرفيت توليد پروپيلن از طريق واحدهای 
PDH در آمريکای شمالی به بهره برداری رسيده يا در دست ساخت است که حدود 20 درصد 

اينکه مطابق گزارش  را تشکيل می دهد. ضمن  آمريکای شمالی  پروپيلن  توليد  از ظرفيت 
موسسه مارکت در سال 2019، در طول سال های 2023-2025 حدود 2.2 ميليون تن ديگر 

به ظرفيت واحدهای PDH اضافه خواهد شد1.

1. https://www.resource-innovations.com/resources/purpose-what-s-driving-new-propane-dehydrogenation-proj-
ects-north-america 
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چین

گزارش  تن  ميليون  مايع چين 47.57  گاز  توليد  ميزان  در سال 2020   22 نمودار  مطابق 
شده که نسبت به سال گذشته 13 درصد رشد داشته است1. چين بزرگترين مصرف کننده 
گاز مايع در جهان است که تقريبًا يک پنجم تقاضای جهانی را به خود اختصاص می دهد2.

ضمن اینکه میزان رشد تقاضای گاز مایع در چین طی سال های 20۱۷ الی 20۱۹ 
بسیار چشمگیر بوده و این رشد تقاضا باعث افزایش 2۵ درصدی مصرف گاز مایع 

در چین شده است.

نمودار 22. روند تولید گاز مایع در کشور چین

واردات گاز مايع چين در سال 2019 به رکورد 20.5 ميليون تن رسيد3. در حقيقت واردات گاز 
مايع چين از سال 2013 بيش از چهار برابر افزايش يافته که بخش پتروشيمی چين محرک 
اصلی اين رشد تقاضا بوده است4. وابستگی چين به واردات گاز مايع در سال 2020 از 32 
1. https://www.ceicdata.com/en/china/liquefied-petroleum-gas-balance-sheet/cn-lpg-supply-production 
2. https://www.constructionboxscore.com/project-news/russian-firm-irkutsk-oil-battles-mideast-for-chinese-lpg-
market.aspx 
3.https://www.argusmedia.com/en/news/2173677-viewpoint-petchem-demand-to-drive-chinas-lpg-imports 
4.https://www.bloombergquint.com/china/china-s-top-lpg-buyer-considers-singapore-ipo-for-trading-unit 
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درصد در سال 2019 به حدود 30 درصد از کل مصرف کاهش يافت، اما افزايش توليد گاز 
مايع داخلی آن تا حد زيادی توسط بخش خانگی، پااليشگاه ها و واحدهای پتروشيمی مناطق 
داخلی جذب می شود، در حالی که واحدهای هيدروژن زدايی پروپان و پتروشيمی های ساحلی 

همچنان به واردات بويژه از اياالت متحده متکی هستند.

پروپان توليد داخل که می تواند حاوی ناخالصی هايی باشد، عمدتًا توسط واحدهای پتروشيمی 
مستقر در مناطق داخلی استفاده می شود که خريد پروپان وارداتی برای آن ها نه آسان و نه 
مقرون به صرفه است. واحدهای پتروشيمی در مناطق ساحلی عمدتًا از پروپان وارداتی به 
دليل خلوص باالتر آن به عنوان خوراک استفاده می کنند و گاز مايع آمريکا به دليل قيمت 

ارزان تر آن که تحت قراردادهای مدت دار به دست می آيد، انتخاب ارجح است1.

نمودار 23 روند افزايشی تقاضای گاز مايع چين در بخش های مختلف و شمال شرق آسيا 
رشد  اصلی  محرک  پتروشيمی  واحدهای  توسعه   23 نمودار  به  توجه  با  می دهد.  نشان  را 
مصرف گاز مايع چين است و انتظار می رود رشد مصرف بخش مسکونی، صنعتی و تجاری 
در سال های آينده نسبتًا پايين بماند. برآوردها نشان می دهد که تقاضای گاز مايع چين در 
سال 2021 حدود 3.5 ميليون تن نسبت به سال گذشته افزايش يابد که ناشی از راه اندازی 

واحدهای جديد پتروشيمی PDH  و کراکينگ بخار است2.

1.https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/market-insights/latest-news/petrochemicals/040621-chi-
nas-pdh-plants-remain-reliant-on-lpg-imports-despite-rise-in-domestic-output 
2.https://aiglp.org/es/asia-led-by-china-can-absorb-return-of-iranian-lpg-to-world-markets/ 
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نمودار 23. روند تقاضای گاز مایع چین در بخش های مختلف و شمال شرق آسیا

دولت های محلی در چين ساختمان های مسکونی را ملزم به استفاده از گاز طبيعی لوله کشی 
می کنند  و در واقع به خانوارهايی که به خطوط لوله گاز طبيعی دسترسی دارند، ديگر اجازه 
تحويل سيلندرهای گاز مايع را نمی دهند که اين امر منجر به کاهش تقاضا در بخش خانگی 

خواهد شد1.

به  نسبت  که  می شوند  طراحی  گونه ای  به  اکنون  چين  در  جديد  بخار  کراکر  واحدهای 
واحدهای قديمی تر با مواد اوليه گازی همچون پروپان و بوتان سازگارتر باشند، که عمدتًا 

1. https://www.argusmedia.com/en/news/2143677-chinas-lpg-sector-faces-demand-natural-gas-challenge
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ناشی از افزايش دسترسی جهانی به گاز مايع و بهبود سودآوری کراکرهای خوراک سبک در 
سال های اخير است. توليد اتيلن مبتنی بر گاز مايع حدود 9 درصد از کل توليد اتيلن در چين 
طی سال های 2015-2020 است. با توجه به رشد سريع عرضه گاز مايع و بهبود اقتصاد، 
پيش بينی می شود که نسبت توليد اتيلن مبتنی بر گاز مايع در اين منطقه طی سه تا چهار 

سال آينده به 14 تا 16 درصد برسد1.

انتظار می رود ظرفيت ساالنه جهانی توليد پروپيلن به طور بالقوه از 133.18 ميليون تن در 
سال 2020 به 199.35 ميليون تن در سال 2030 افزايش يابد که رشد کلی 50 درصدی را 
ثبت می کند. قرار است تا سال 2030 حدود 123 واحد پتروشيمی برنامه ريزی شده که عمدتًا 
در آسيا و آمريکای شمالی هستند به بهره برداری برسد. در آسيا عمده افزايش ظرفيت ها در 
چين است. براساس گزارش موسسه گلوبال ديتا و مطابق نمودار 24، چين با ظرفيت 29.53 
ميليون تن در سال تا سال 2030 بيشترين ظرفيت اضافه شده و در واقع 45 درصد از ظرفيت 
جهانی توليد پروپيلن اضافه شده را به خود اختصاص داده است. هزينه سرمايه گذاری برای 

اين واحدها در مجموع به 22.43 ميليارد دالر تا سال 2030 می رسد2.

با بيشترين تعداد پروژه های جديد و بزرگترين  براساس گزارش مذکور در ميان مدت چين 
افزايش ظرفيت مطلق که ناشی از رشد اقتصادی است، بر بازار جهانی پروپيلن تسلط پيدا 
خواهد کرد. پيش بينی می شود که اين کشور 68 درصد از ظرفيت اضافه شده در آسيا را در 

طول دوره چشم انداز به خود اختصاص دهد3.

1. https://ihsmarkit.com/research-analysis/china-lpg-demand-growth-2021.html
2. https://www.offshore-technology.com/comment/asia-middle-east-lead-propylene-capacity/
3. https://www.globaldata.com/china-lead-global-propylene-capacity-additions-2030-says-globaldata/ 
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نمودار 24. افزایش ظرفیت پروپیلن برنامه ریزی شده و اعالم شده جهانی به تفکیک کشور

در چين، در حال حاضر 12 واحد پتروشيمی هيدروژن زدايی پروپان )PDH( در دست ساخت 
 7.7 در مجموع  است که  برنامه ريزی شده  در سال 2022-2021  راه اندازی  برای  و  است 
ميليون تن در سال پروپيلن توليد می کنند. اين واحدها به 18 واحد PDH موجود در چين با 
 PDH ظرفيت 7.8 ميلون تن در سال که مشغول به کار هستند، اضافه می شوند. 12 واحد
ديگر در مرحله مطالعه هستند که برای سال 2023-2024 برنامه ريزی شده اند و در مجموع 

8.2 ميليون تن در سال ظرفيت توليد پروپيلن دارند1.

در  است.  پتروشيمی  واحدهای  در  پرمصرف  خام  نيمه   ماده  دومين  پروپيلن  اتيلن،  از  پس 
سال های اخير، توسعه اقتصادی چين شتاب خوبی داشته، که منجر به افزايش تقاضا برای 
مواد پتروشيميايی توليد شده از پروپيلن شده است. در حال حاضر بيشتر پروپيلن چين هنوز 
از فرآيند قديمی کراکينگ نفتا به دست می آيد، اما شکاف زياد بين عرضه و تقاضا منجر به 
 )PDH( استفاده بيشتر از واحدهای تبديل زغال سنگ به الفين و هيدروژن زدايی پروپان

1. https://ihsmarkit.com/research-analysis/global-propylene-demand-to-continue-outpacing-supply.html
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شده است. 

کره جنوبی

کره جنوبی مقدار اندکی منابع داخلی نفت خام دارد و در واقع اين کشور تقريبًا به طور کامل 
برای تأمين تقاضای داخلی خود به واردات نفت خام متکی است. کل نفت خام و مايعات 
هيدروکربوری توليدی توسط کره جنوبي در سال 2019 برابر 119 هزار بشکه در روز بوده 
است1. بنابراين کره جنوبی به علت نداشتن منابع نفت و گاز و در نتيجه عدم توليد و استخراج 
واقع  در  مقدار  اين  که  دارد  اندکی  مايع  گاز  توليد  ميزان  گسترده،  مقايس  در  گاز  و  نفت 

محصول جانبی ساير فرآيندهای پتروپااليشی است.

کره جنوبی در اواسط دهه 2020 قصد دارد چندين واحد جديد پتروشيمی را راه اندازی کند که 
در نتيجه تقاضای نفتا و گاز مايع اين کشور را در چند سال آينده دوباره افزايش می دهد2. 
کره جنوبی از گاز مايع که 13 درصد از تقاضای محصوالت نفتی در سال 2019 را به خود 
الفينی  و   PDH پتروشيمی  واحدهای  ويژه  به  پتروشيمی  صنايع  در  است،  داده  اختصاص 

استفاده می کند3.

با توجه به نمودار 25 ميزان تقاضای گاز مايع کره جنوبی در سال 2020 به بيش از 10 ميليون 
تن رسيد و پيش بينی می شود اين تقاضا تا سال 2030 به ساالنه 15.8 ميليون تن برسد و 
در واقع تا سال 2030 ساالنه 4.11 درصد رشد کند. بخش بيشتری از گاز مايع مصرف شده 
در کره جنوبی مربوط به پتروشيمی ها است. در سال های اخير، شرکت های بزرگ پتروشيمی 

1. KNOC Investor Relations, Overseas E&P (accessed May 2020)
2. 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.
3. Korea Energy Economics Institute, Monthly Energy Statistics, May 2020, page 47.
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کره ای مانند  LG Chem ،Lotte Chemica  و Hanwha Total تأسيسات توليد پروپيلن 
تا زمانی که  از گاز مايع  با استفاده  از پروپان را گسترش داده اند. توليد پروپيلن  با استفاده 
قيمت آن به ازای هر تن، زير 90 درصد قيمت نفتا باشد نسبت به توليد غيرمستقيم سود 

بيشتری ايجاد می کند1.

نمودار 25. روند مصرف فرآورده های نفتی در کره جنوبی

 10.36 به  و  است  يافته  افزايش  درصد   10.4 کره جنوبی  مايع  گاز  سال 2019 مصرف  در 
ميليون تن يعنی باالترين حد خود رسيده، که در حقيقت هفتمين مصرف کننده بزرگ گاز 
مايع جهان و باالترين نرخ افزايش مصرف را داشته است. تقاضای گاز مايع کره جنوبی مربوط 
به محصوالت شيميايی در سال 2019، 25 درصد افزايش يافته و به 4.55 ميليون تن رسيده 
است، در حالی که مصرف گاز مايع برای حمل و نقل که می تواند به استفاده گسترده تر کمک 

کند، 1.5 درصد کاهش يافته و به 3.05 ميليون تن رسيده است2.

1. https://m.pulsenews.co.kr/view.php?year=2021&no=945831
2. http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=57665 
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جالب است که کره جنوبی در مجموع يک صادرکننده فرآورده های نفتی است. تخمين زده 
می شود که اين کشور در سال 2019، در حدود 1.4 ميليون بشکه در روز فرآورده های نفتی 
پااليش شده که بيشتر به صورت تقطيرهای ميانی مانند گازوئيل، بنزين و سوخت جت بوده 
را صادر کرده است. ضمن اينکه در اين سال واردات فرآورده های نفتی اين کشور که عمدتأ 

نفتا و گاز مايع است، تقريبًا 1 ميليون بشکه در روز به ثبت رسيده است1.

نمودار 26 سهم بخش های مختلف از مصرف گاز مايع در کره جنوبی را نشان می دهد. با توجه 
به نمودار 26 بخش پتروشيمی و حمل و نقل به ترتيب با 39 و 33 درصد بيشترين سهم را 

در مصرف گاز مايع کره جنوبی دارند.

1. FACTS Global Energy Services, Asia Pacific Petroleum Databook 3: Oil Product Balances & Prices, Spring 
2020, page 66.

نمودار 26. سهم بخش های مختلف از مصرف گاز مایع در کره جنوبینمودار 26. سهم بخش های مختلف از مصرف گاز مایع در کره جنوبی
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کره جنوبی يکی از اولين کشورهايی بود که استفاده از اتوگاز )خودروهای مصرف کننده گاز 
مايع( را گسترش داد و برای سال های طوالنی بزرگترين بازار اتوگاز جهان را در اختيار داشت. 
در حقيقت حمايت شديد دولت کره جنوبی از استفاده از گاز مايع در تاکسی ها و ناوگان حمل 
 و نقل عمومی، عمدتا از طريق ماليات کم بر سوخت گاز مايع، تقاضا برای اين سوخت در 
دهه 1970 را ايجاد نمود و در دهه 1990 به اوج خود رساند. با توجه به نمودار 27، با وجود 
اتومبيل های شخصی، در سال 2010 حدود 2.5 ميليون  از گاز مايع در  ممنوعيت استفاده 

دستگاه خودرو، نزديک به 4.5 ميليون تن گاز مايع مصرف کرده اند.

نمودار 27. روند مصرف گاز مایع در بخش حمل و نقل کره جنوبی

البته بازار اتوگاز در سال 2011 شروع به انقباض کرد و مصرف ساالنه به 3.09 ميليون تن 
در سال 2018 کاهش يافت که تقريبًا يک سوم پايين تر از اوج مصرف در سال 2010 است 
اختيار  را در  اتوگاز جهان  بازار  بزرگترين  از دهه 1990، کره جنوبی ديگر  بار  اولين  برای  و 
ندارد و ترکيه در جايگاه اول است. دليل اصلی اين موضوع تغيير تدريجی در سياست دولت 
کره جنوبی مبنی بر حمايت بيشتر از خودروهای ديزلی و بنزينی بود که از سال 2000 آغاز 
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شد1.

بخش های  در  کره جنوبی  مصرفی  مايع  گاز  کل  از  تن  ميليون   4.3 حدود   2018 سال  در 
از 70 درصدی را نشان  پتروشيمی و صنايع مورد استفاده قرار گرفته است که رشد بيش 
می دهد. مصرف بی سابقه گاز مايع در بخش پتروشيمی، محصوالت پتروشيميايی کره جنوبی 
را نسبت به سال 2015، 87.7 درصد افزايش داده و به 3.3 ميليون تن رسانده است2. تغيير 
در روند استفاده از گاز مايع از بخش حمل و نقل به بخش پتروشيمی، تقاضا برای گاز مايع در 
کره جنوبی را پس از سال ها کاهش مصرف به رکورد جديدی رسانده است. در واقع کره جنوبی 
تا سال 2010 عمدتا از گاز مايع برای تأمين انرژی بخش حمل و نقل استفاده می کرد، اما 
با تغيير سياست های دولت کره جنوبی در ناوگان حمل و نقل، تقاضا در اين بخش به مرور 

کاهش يافت.

در سال 2019 واردات گاز مايع کره جنوبی با توجه به تقاضای روزافزون در بخش پتروشيمی 
و تغيير مجدد در سياست اين کشور در بخش حمل و نقل مبنی بر اجازه استفاده از وسايل 
نقليه بخش خصوصی از سوخت گاز مايع، 9.5 درصد افزايش يافت و از 6.4 ميليون تن در 

سال 2018 به 7 ميليون تن در سال 2019 رسيد3.

عربستان

عربستان با دارا بودن 20 درصد از کل ذخاير نفتی و 4 درصد از منابع گازی دنيا، سومين 
توليدکننده  گاز مايع در جهان است. اين کشور در سال 2017 با توليد 25 ميليون تن گاز 
مايع پس از آمريکا و چين، رتبه سوم را در توليد گاز مايع کسب نموده است. ضمن اينکه 
1. https://auto-gas.net/government-policies/autogas-incentive-policies/south-korea/
2. https://www.reuters.com/article/southkorea-lpg-idUSL4N1FD1I0
3. https://www.hellenicshippingnews.com/south-koreas-lpg-imports-to-increase-in-2019/
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ميزان مصرف گاز مايع در اين کشور در حدود 16.5 ميليون تن است. بنابراين کشور عربستان 
باالترين ميزان توليد و مصرف گاز مايع را در منطقه غرب آسيا دارد.

در جدول 3 ميزان و سهم مصرف گاز مايع کشورهای نفتی منطقه غرب آسيا در بخش های 
مختلف در سال 2016 برحسب ميليون تن مقايسه شده است. همان طور که در جدول 3 
مشاهده می شود کشور عربستان با 16.4 ميليون تن باالترين ميزان مصرف گاز مايع را در 
منطقه غرب آسيا در اختيار دارد که سهم قابل توجهی از اين ميزان مصرف، شامل خوراک 

واحدهای پتروشيمی برای توليد محصوالت زنجيره ارزش گاز مايع همچون پروپيلن است.

جدول 3. مقایسه میزان مصارف مختلف گاز مایع در کشور های نفتی منطقه غرب آسیا بر حسب میلیون تن1 

ميزان مصرفنام کشور
نوع مصرف

خوراک )پتروشيمی(سوخت)خانگی و حمل و نقل(

16.41.315.1عربستان

2.520.5ايران

2.12.10عراق

1.20.30.9امارات

0.80.20.6قطر

 ،2016 تا   2007 سال  از  عربستان  کشور  در  مايع  گاز  مصرف  روند  بررسی  همچنين 
نشان دهنده ی افزايش مصرف گاز مايع از 9.2 ميليون تن در سال 2007 به 16.4 ميليون تن 
در سال 2016 است. اين جهش مصرف به دليل بهره برداری از طرح های پتروشيمی خوراک 
شرکت های   PDH واحدهای  می توان  طرح ها  اين  جمله  از  است.  کشور  اين   PDH مايع 

1. گزارش آژانس بين المللی انرژی
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الواحه4 و الجبيل5 را  پلی الفين های سعودی1، پتروشيمی پيشرفته2، ملی صنايع پتروشيمی3، 
نام برد. ميزان پروپان مصرفی اين 5 واحد پتروشيمی بيش از 3 ميليون تن است.

در نهايت در جدول 4 ميزان توليد و مصرف گاز مايع کشورهای عربستان و چين با ايران 
بخش  در  ايران  مايع  گاز  داخلی  مصرف  ميزان   4 جدول  به  توجه  با  است.  شده  مقايسه 
اين کشور  توليد گاز مايع  از  تنها در حدود 0.5 ميليون تن و در واقع 5 درصد  پتروشيمی 
است در حالی که اين رقم در کشور عربستان به عنوان رقيب صنايع پتروشيمی ايران در 
اقتصادی آسيای  منطقه غرب آسيا، در حدود 15.1 ميليون تن و در چين به عنوان قطب 
شرقی در حدود 24 ميليون تن است. اين ارقام همگی نشان از عقب افتادگی ايران نسبت به 

ساير رقبای خود در حوزه زنجيره ارزش گاز مايع است.

جدول 4. مقایسه میزان مصارف مختلف گاز مایع در سه کشور ایران، عربستان و چین بر حسب میلیون تن6

نسبت مصرف 
پتروشيمی به 

کل توليد

نوع مصرف ميزان 
مصرف 

داخل
ميزان 
توليد مصارف نام کشور

ديگر
خوراک 
پتروشيمي

سوخت
) خانگي و خودرو(

% 60 0 15.1 1.3 16.4 25 عربستان

% 76 3 24 23 50 31.5 چين

% 5 0 0.5 2 2.5 9.5 ايران

1. Saudi Polyolfins Company
2. Advanced Petrochemical Company (APPC)
3. National Petrochemical Industrial Co (NatPet)
4. Al Waha
5. Al Jubail

6. گزارش آژانس بين المللی انرژی
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بخش پنجم

وضعیت تولید، مصرف و صادرات گاز مایع در کشور

توليد، مصرف و صادرات گاز مايع در کشور  ارزيابی وضعيت  به  از گزارش،  اين بخش  در 
پرداخته می شود تا بتوان به کمک تبيين دقيق وضع موجود کشور، رويکرد بهتر و کارآمدتری 

را در جهت توليد و مصرف گاز مايع ايران اتخاذ نمود.

تولید گاز مایع

سابقه توليد گاز مايع در کشور به بيش از 100 سال پيش، با تأسيس اولين پااليشگاه نفت 
کشور در آبادان برمي گردد. گاز مايع فرآورده ای است که از پااليشگاه های نفت، پااليشگاه های 
گاز و فرآيندهای پتروشيمی  توليد می شود. در پااليشگاه های نفت پس از تقطير نفت خام، 
برش های مختلفی حاصل می شود که گاز مايع برش سبک برج تقطير است. ميزان توليد گاز 
مايع در پااليشگاه های نفت براساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران در سال 

97، در نمودار 28 نشان داده شده است. 
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نمودار 28. میزان تولید گاز مایع در پاالیشگاه های نفت بر حسب میلیون تن در سال  97 1

با تکميل فازهای جديد پااليشگاه ستاره خليج فارس، ميزان توليد گاز  با برآوردها  مطابق 
مايع در پااليشگاه ستاره خليج فارس به حدود 250 هزار تن در سال خواهد رسيد. البته الزم 
به ذکر است که پااليشگاه ستاره خليج فارس با استفاده از خوراک ميعانات گازی، گاز مايع 
توليد می کند. با توجه به نمودار 28 مجموع توليد گاز مايع در پااليشگاه های نفت حدود 2.1 

ميليون تن است.

بخش ديگری از گاز مايع کشور در پتروشيمی ها توليد می شود. به طور کلی گاز مايع توليدی 
در پتروشيمی ها از طريق فرآورش و جداسازی گاز غنی ورودی يا به صورت محصول جانبی 
فرآيندها توليد می شود. در پتروشيمی پارس گاز غنی فازهای 1، 2 و 3 ميدان پارس جنوبی 
بخارات  از  مايع  گاز  )ره(،  امام خمينی  بندر  پتروشيمی  در  و جداسازی می شود.  استحصال 
گازی2  استخراج شده از ميدان نفتی جداسازی می شود و در پتروشيمی بوعلی و نوری، گاز 
مايع ناچيزی از طريق محصوالت جانبی فرآيندها به دست می آيد. اطالعات توليد گاز مايع 

1. آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا 1397، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران
2.  Natural gas liquid (NGL)



51 گزارش سیاستی - اندیشکده اقتصاد مقاومتی

در پتروشيمی های بندر امام خمينی )ره(، پارس، بوعلی و نوری در نمودار 29 نشان داده شده 
است. مجموع ميزان گاز مايع توليدی واحدهای پتروشيمی در حدود 3.3 ميليون تن است. 

نمودار 29. میزان تولید گاز مایع در واحدهای پتروشیمی بر حسب میلیون تن در سال  98 1

عمده گاز مايع ايران از طريق ميادين گازی مستقل توليد می شود و در حال حاضر ميدان 
گازی پارس جنوبی بزرگترين توليدکننده گاز مايع کشور است. گاز غنی استخراج شده از 
و  جداسازی  گاز  پااليشگاه های  در  بايد  که  است  مختلفی  برش های  حاوی  گازی  ميادين 
تصفيه گردد. متان يا همان گاز طبيعی پس از جداسازی در خط لوله سراسری گاز تزريق 
توسعه  به  توجه  با  اتان  گاز  می شود،  داده  تخصيص  گازی  خوراک  پتروشيمی های  به  يا 
پتروشيمی های خوراک گازی تبديل به اتيلن و مشتقات اتيلن می گردد و خوراک گاز مايع 

توليدی صرف مصارف مختلفی خواهد شد.

1. گزارش شرکت فرآورش بندر امام خمينی )bipc.org.ir/fa/faravaresh( و صورت های مالی پتروشيمی های پارس، بوعلی و 
نوری در انتهای سال 98
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مطابق با اعالم مسئولين وزارت نفت، ميزان توليد گاز مايع در ميدان گازی پارس جنوبی 
و غيره در حدود 4.2 ميليون تن است1. البته بايد خاطر نشان کرد که بعضی فازهای ميدان 
گازی پارس جنوبی فاقد واحد جداسازی پروپان و بوتان هستند. همچنين در شرايط خاص 
تحريم بعضی از اين واحدهای پااليشی موجود به علت نبود زيرساخت صادراتی عمال واحد 
جداسازی پروپان و بوتان را از مدار خارج کرده و گاز طبيعی حاوی گاز مايع را به خط لوله 
سراسری گاز طبيعی کشور تزريق می کنند. متاسفانه اعداد و ارقام شفافی در مورد ميزان عدم 
جداسازی گاز مايع در پااليشگاه های گاز و تزريق گاز مايع به خط لوله سراسری گاز تا به 
حال توسط وزارت نفت اعالم نشده و نياز به تحقيق و تفحص توسط نهادهای مرتبط راجع 

به اين موضوع جدی است. 

ميزان کل گاز مايع توليدی کشور در نمودار 30 نشان داده شده است. در حال حاضر مقدار 
با  پتروشيمی ها مطابق  پااليشگاه های گاز و  پااليشگاه های نفت،   توليد گاز مايع کشور در 
گزارش وزارت نفت در مجموع حدود 9.6 ميليون تن در سال است که سهم پااليشگاه های 
نفت در حدود 2.1 ميليون تن، سهم پااليشگاه های گاز در حدود 4.2 ميليون تن و پتروشيمی ها 

در حدود 3.3 ميليون تن است.

1. خبرگزاری موج، شماره خبر: 339139
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نمودار 30. میزان تولید گاز مایع کشور در پاالیشگاه های نفت، پاالیشگاه های گاز و پتروشیمی ها

مصرف گاز مایع

و خوراک  تجاری، سوخت خودرو  و  به سه بخش مصرف خانگی  مايع کشور  گاز  مصرف 
ايران،  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  آمار شرکت  با  مطابق  است.  تقسيم  قابل  پتروشيمی 
ميزان مصرف گاز مايع به عنوان سوخت برای مصارف خانگی، تجاری و سوخت خودرو در 

سال 1397 در حدود 2 ميليون تن بوده است1.

1. آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا 1397، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران
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نمودار 31. میزان مصرف گاز مایع کشور در مصارف خانگی، تجاری و سوخت خودرو

ميزان مصرف گاز مايع به عنوان خوراک بخش پتروشيمی  در سال 98، براساس صورت   مالی  
پتروشيمی های حاضر در بورس )طبق آمار سايت کدال( در جدول 5 نشان داده شده است. 
اطالعات ميزان مصرف گاز مايع پتروشيمی های غيربورسی، از بانک اطالعاتی شرکت ملی 
صنايع پتروشيمی ايران استخراج شده است. با توجه به جدول 5 در مجموع مصرف گاز مايع 

پتروشيمی های کشور حدود 0.5 ميليون تن بوده است.

جدول 5. میزان مصرف گاز مایع کشور به عنوان خوراک پتروشیمی برحسب میلیون تن1

جمع کلپتروشيمی تبريزپتروشيمی مارونپتروشيمی اميرکبيرپتروشيمی جم

0.1820.1170.1240.540.477

بنابراين کل مصرف داخلی گاز مايع در بخش های ذکر شده در سال 98، حدود 2.5 ميليون 
تن بوده است.

1. براساس صورت های مالی  پتروشيمی های جم و مارون در انتهای سال 98 و بانک اطالعاتی شرکت ملی صنايع پتروشيمی ايران
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صادرات گاز مایع

مطابق با آمار منتشره شده توسط گمرک کشور، صادرات بوتان و پروپان در نمودار 32 نشان 
در  مايع  گاز  ميزان صادرات  در خوشبينانه ترين حالت،  که  است1. می توان گفت  داده شده 
شرايط تحريم، برابر ميزان صادرات زمان قبل از تحريم و در حدود 5.5 ميليون تن خواهد بود.

نمودار 32. میزان صادرات گاز مایع )بوتان و پروپان( ایران

در نمودار 33 ميزان صادرات گاز مايع ايران از سال 2018 تا اواسط سال 2019، براساس 
گزارش موسسه کپلر2 نشان داده شده است. بنابر گزارش رويترز، از طريق رديابی کشتی های 
مخصوص حمل گاز مايع تخمين زده می شود که در شرايط تحريمی فعلی، بخش اعظمی 

)باالی 95 درصد( از گاز مايع ايران به کشور چين صادر می گردد3. 

1. استخراج شده از  گزارش اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران
2.  Kpler

b2n.ir/f69956 3. خبرگزاری رويترز؛
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نمودار 33. روند صادرات گاز مایع ایران طی سال های 2018 و 2019

در نمودار 34 به طور خالصه ميزان توليد، مصرف، صادرات و مازاد گاز مايع کشور مطابق با 
گزارش وزارت نفت نشان داده شده است. با مقايسه ميزان توليد و مصرف می توان پی برد 
که بخشی از گاز مايع کشور در سال 98 مازاد بوده است و دولت حدود 5 ميليون تن از آن را 
صادر کرده و قسمتی ديگر را )در حدود 2.1 ميليون تن( به علت محدوديت در ذخيره سازی، 

به خط لوله سراسری گاز طبيعی تزريق کرده است.
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نمودار 34. میزان تولید، مصرف، صادرات و مقدار مازاد گاز مایع در سال 98 

بنابراين می توان گفت که با توجه به توليد ساالنه حدود 10 ميليون تن گاز مايع در کشور، 
بيش از 50 درصد از گاز مايع توليدی به صورت خام صادر، بيش از 20 درصد صرف مصارف 
داخلی، 5 درصد به عنوان خوراک پتروشيمی ها و بيش از 20 درصد باقی مانده اين سوخت 
با ارزش و گران قيمت به علت محدوديت در ذخيره سازی به خط لوله سراسری گاز طبيعی 
تزريق می شود. اين در حالی است که ارزش حرارتی و قيمت جهانی گاز مايع به مراتب بيشتر 
از گاز طبيعی است و تزريق آن به خط لوله سراسری گاز طبيعی، در واقع به منزله اتالف 

منابع و عدم استفاده صحيح از اين منبع با ارزش است.

مطابق آنچه که در فصل های گذشته به آن اشاره شد توسعه زنجيره ارزش گاز مايع در جهان 
مورد توجه جدی قرار گرفته است و در اين راستا واحدهای پتروشيمی PDH زيادی احداث و 
برنامه ريزی شده اند. بنابراين توسعه زنجيره ارزش گاز مايع و تخصيص بيشتر آن به واحدهای 
پتروشيمی ، در راستای جلوگيری از اتالف اين حامل انرژی ارزشمند و رفع کمبود محصوالت 

راهبردی همچون پروپيلن در کشور ضروری است.
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بخش ششم

ارزیابی مزیت توسعه زنجیره ارزش گاز مایع نسبت به خام 
فروشي

پروپيلن پس از اتيلن، دومين محصول ميانی پرکاربرد صنعت پتروشيمی است که طی ساليان 
طور  به  پروپيلن  برای  جهانی  تقاضای  است.  داشته  تقاضا  در  توجهی  قابل  رشد  متمادی، 
متوسط حدود 5.2 ميليون تن در سال )نرخ رشد متوسط ساالنه 3.6 درصد( افزايش يافته 
است1 که عمدتًا به رشد قابل توجه تقاضای پلی پروپيلن2 نسبت داده می شود که حدود دو 

سوم پروپيلن توليد شده در سراسر جهان را جذب می کند.

پلی پروپيلن به يکی از پرکاربردترين محصوالت پالستيکی جهان تبديل شده )پرفروش ترين 
حال  در  مداوم  طور  به  ويژگی هايش  علت  به  آن  کاربرد  که  پلی اتيلن(  از  پس  پالستيک  
گسترش است. ساير مشتقات مهم پروپيلن عبارتند از اکريليک اسيد، اکريلونيتريل، پروپيلن 
صنايع  در  پروپيلن  مشتقات  اين  غيره.  و  الکل ها  اکسو  کيومن،  الکل،  ايزوپروپيل  اکسيد، 
استفاده می شوند3. غيره  و  بسته بندی  نساجی،  مانند خودروسازی، ساختمان سازی،  مختلف 

انتظار می رود افزايش تقاضا برای مشتقات پروپيلن، به ويژه پلی پروپيلن و اکسيد پروپيلن 
باعث رشد بيشتر بازار پروپيلن شود.

در نمودار 35 محصوالت پايين دست پروپيلن و ميزان توليد جهانی هر يک از اين محصوالت 
نشان داده شده است. همان گونه که از نمودار مشخص است پلی پروپيلن بيشترين سهم را 
از محصوالت پايين دست پروپيلن دارد و در سال های آينده هم توليد آن همچنان سيری 

1. https://rbnenergy.com/living-in-the-plastic-age-more-propane-consuming-pdh-plants-are-on-the-way 
2.Polypropylene (PP)
3. https://www.digitalrefining.com/article/1000632/advanced-propane-dehydrogenation 
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صعودی خواهد داشت.

نمودار 35. میزان و روند جهانی تولید محصوالت مختلف پایین دست پروپیلن1

در حال حاضر تقاضای داخلی برای پروپيلن زياد است و شکاف زيادی بين عرضه و تقاضای 
بازار پروپيلن وجود دارد و بازار داخلی به پروپيلن وارداتی وابسته است. در سال 1397 ميزان 
پروپيلن توليد شده در کشور حدود 900 هزار تن بوده2 که از اين مقدار، سهم قابل توجهی 
از آن به پلی پروپيلن تبديل شده است. با توجه به مصرف باالی پلی پروپيلن در کشور، ميزان 
تقاضای اين محصول بيشتر از ميزان توليد پتروشيمی های کشور است. در حال حاضر يکی 
از داليل مهم کمبود پلی پروپيلن در کشور کمبود خوراک پروپيلن است. به همين دليل بيشتر 

1. IHS Chemical, PEP Report 267B Propane Dehydrogenation (II). February 2018.

2. استخراج شده از گزارش اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران
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پتروشيمی های توليدکننده پلی پروپيلن کشور کمتر از ظرفيت واقعی خود پلی پروپيلن توليد 
می کنند.

حمل و نقل پروپيلن از لحاظ اقتصادی توجيه چندانی ندارد و واردات آن امکان پذير نيست، 
بنابراين نياز است پروپيلن بيشتری در کشور توليد شود. در حال حاضر به دليل کمبود پروپيلن 
از محصوالت مهمی که در  ارزش آن، بسياری  نتيجه عدم توسعه زنجيره  در کشور و در 
ادامه زنجيره پروپيلن قرار دارد، از طريق واردات تأمين می گردد و درپی آن ساالنه حدود 1.2 

ميليارد دالر صرف واردات مشتقات پروپيلن در کشور می شود1.

در اين شرايط توسعه صنعت پروپيلن در کشور اهميت زيادی دارد. عالوه بر آن با توجه به 
در  بويژه  پروپيلن، فرصت های صادراتی مطلوبی  پايين دستی  بازار محصوالت  رشد جهانی 
و  مايع  گاز  ارزش  زنجيره  توسعه  با  می توان  بنابراين  شد.  خواهد  مهيا  برای کشور  منطقه 

تخصيص بيشتر آن به پتروشيمی های خوراک مايع به ظرفيت توليد پروپيلن کشور افزود.

و  داخل کشور  در  مايع  گاز  تقاضای  از  بيش  و عرضه  توليد  ميزان  به  توجه  با  در حقيقت 
هدر رفت بيش از 20 درصدی آن، توسعه زنجيره ارزش گاز مايع در داخل می تواند منجر به 
توليد محصول راهبردی پروپيلن گردد که مزايای گوناگونی همچون »ايجاد ارزش افزوده«، 
»صرفه جويی ارزی«، »افزايش درآمد دولت« و »اشتغال زايي« را درپی خواهد داشت که در 

ادامه تشريح خواهد شد.

ایجاد ارزش افزوده

در اين گزارش برای بررسی ميزان ارزش افزوده زنجيره ارزش گاز مايع در پتروشيمی ها از 

1. استخراج شده از  گزارش اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران



تولید پروپیلن؛ ظرفیت مغفول زنجیره ارزش گاز مایع 62

 PDH مثال تبديل پروپان )برشی از گاز مايع( به پلی پروپيلن از طريق واحدهای پتروشيمی
استفاده شده است. 

در پتروشيمی های PDH به ازای مصرف 1 تن گاز پروپان، تقريبا حدود 0.87 تن پلی پروپيلن 
با توجه به قيمت 990 دالر بر تنی پلی پروپيلن، 861 دالر ارزش محصول  توليد می شود. 
نهايی به ازای مصرف يک تن  پروپان است که با کسر مبلغ اوليه خوراک پروپان )قيمت 
صادراتی حدود 400 دالر(، 461 دالر ارزش افزوده نصيب کشور می کند. بنابراين می توان 
به جای صادرات پروپان 400 دالری، پلی پروپيلن توليدی معادل با ارزش 861 دالر را صادر 

نمود و اين امر سبب افزايش ارزش افزوده و توليد ناخالص داخلی خواهد شد. 

توجه  با  را نشان می دهد.  پروپان  ارزش گاز  زنجيره  افزوده  ارزش  شکل 2 طرح شماتيک 
به شکل می توان گفت که در حالت خام فروشی گاز مايع صرفا وزارت نفت درآمد دارد در 
نفت  وزارت  کنار  در  فرآوری شده، بخش خصوصی هم  مواد  در صورت صادرات  حالی که 
درآمد کسب خواهد کرد. در واقع در فرآيند توليد پلی پروپيلن از پروپان، حدود 214 دالر بر 
تن سود خالص نصيب بخش خصوصی خواهد شد و حدود 247 دالر به ازای مصرف هر تن 
پروپان هم صرف هزينه های جاری بخش خصوصی )به غير از هزينه خوراک( می شود که 
اين هزينه ها شامل تعميرات، يوتيليتی، استهالک، بيمه، ماليات بر درآمد و حقوق کارکنان 

است که در حقيقت برای کشور ارزش افزوده ايجاد کرده است.

شکل 2. طرح شماتیک ارزش افزوده زنجیره ارزش گاز پروپان )برشی از گاز مایع(
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صرفه جویی ارزی

توسعه زنجيره ارزش گاز مايع می تواند از واردات محصوالت پايين دستی زنجيره آن جلوگيری 
نمايد و در واقع باعث صرفه جويی ارزی شود. به عنوان نمونه در جدول 6 ميزان واردات 
تعدادی از محصوالت پايين دست پروپيلن مشتق شده از گاز پروپان در سال 1396 نشان 

داده شده است1.

جدول 6. میزان واردات محصوالت پایین دست پروپیلن در سال 1396

ميزان واردات کاربرینام محصولرديف
)ميليون دالر(

نساجی، نخ جراحی، لوله و شيلنگ، پلی پروپيلن1
127بسته  بندی و وسايل پزشکی

رزين، چسب، کفش، عايق حرارتی، پارچه، پلی يورتان)پلی ال(2
237مصارف پزشکی

پروپيلن گاليکول3
کاربرد غذايی و خوراکی به عنوان 

نگهدارنده، حالل، خنک کننده موتور، روغن 
هيدروليک

14.5

اکريليک  اسيد4
پليمرهای فوق جاذب، پليمرهای مواد 
شوينده، توليد رزين، پوشش خانگی، 

غليظ کننده و ديسپرس کننده
110

28الياف کربن، نساجیاکريلونيتريل5

516جمع کل

استفاده از آمارهای سال 96 به اين دليل است که در اين سال شرايط بازرگانی خارجی کشور 

1. استخراج شده از گزارش اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران بر مبنای آمارهای گمرک جمهوری اسالمی



تولید پروپیلن؛ ظرفیت مغفول زنجیره ارزش گاز مایع 64

قرار می گرفت.  در دسترس عموم  ماهانه  به صورت  آمارهای گمرک  و  بود  ثبات  با  نسبتا 
درحالی که از ابتدای سال 97 و به دليل جهش های ارزی، شرايط نابسامانی در تجارت خارجی 
کشور حاکم شد و عالوه بر نوسان در واردات برخی کاالها، آمارهای تجارت از سوی گمرک 

به روال قبل در اختيار تحليلگران قرار نمی گرفت.

مطابق جدول 6 برای تهيه پروپيلن اوليه در جهت توليد اين محصوالت وارداتی، حدود 600 
هزار تن پروپان در فرآيند PDH نياز است. در صورت صادرات اين مقدار پروپان با قيمت 
صادراتی 400 دالر بر تن، حدود 240 ميليون دالر نصيب کشور می گردد و در عوض بايد 
هزينه ای در حدود 516 ميليون دالر صرف واردات محصوالت زيرمجموعه پروپيلن شود. در 
صورتی که با مصرف پروپان در داخل و در واقع توليد پروپيلن از آن می توان نياز به واردات 
زيرمجموعه پروپيلن را در کشور برطرف نمود و در نتيجه حدود 276 ميليون دالر صرفه جويی 

ارزی ايجاد کرد.

افزایش درآمد دولت

واحدها  خوراک  عنوان  به  پتروشيمی  صنعت  مختلف  فرآيندهای  در  می توان  مايع  گاز  از 
استفاده کرد. مطابق با آيين نامه اجرايی تبصره اصالحی بند )ب( ماده )1( قانون هدفمند 
کردن يارانه ها حداکثر تخفيف خوراک گاز مايع برای پتروشيمی ها در مناطق محروم و کمتر 
توسعه يافته در صورت ادامه زنجيره ارزش تا مرحله دوم فقط 5 درصد است1. لذا ميزان درآمد 
مستقيم دولت در صورت مصرف داخلی گاز مايع در پتروشيمی ها تقريبا برابر درآمد صادراتی 
خواهد بود. برای مثال برای توليد پلی پروپيلن، در قيمت خوراک مايع حدود 5 درصد تخفيف 

در نظر گرفته شده است.

1. آيين نامه اجرايی تبصره اصالحی بند )ب( ماده )1( قانون هدفمند کردن يارانه ها، موضوع جزء )4( بند )الف( ماده )1( قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )2( مصوب سال 93.
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اما توليد محصوالت پتروشيمی از گاز مايع درآمدهای پنهانی را نصيب دولت می کند. مطابق 
مسئوليت  با  مستقيم، شرکت های  ماليات های  قانون  از  موادی  اصالح  قانون   105 ماده  با 
درآمد  بر  ماليات  عنوان  به  پرداخت 25 درصد سود خود  و سهامی خاص مشمول  محدود 
خواهند بود. البته بايد خاطر نشان کرد که واحدهای پتروشيمی بسته به مکان احداث واحد 
)مثال مناطق ويژه اقتصادی( يا نوع محصول توليدی، مشمول معافيت های مالياتی می شوند 

اما در شرايط عادی و مطابق قانون اين درآمد برای دولت قابل حصول است.

به عنوان نمونه ميزان درآمد خالص تبديل يک تن پروپان به پلی پروپيلن برای سرمايه گذار 
در حدود 214 دالر است که بدون احتساب 25 درصد ماليات بر درآمد، مقدار درآمد ناخالص 
برابر 285 دالر خواهد بود. پس ميزان ماليات بر درآمد دولت به ازای مصرف هر تن پروپان 
در داخل کشور حدود 71 دالر است. لذا کل سود دولت از بخش پتروشيمی با در نظر گرفتن 
درآمد فروش خوراک گاز مايع و ماليات بر درآمد، بيش از سود خام فروشی )400 دالر بر تن( 

خواهد بود و در حدود 451 دالر بر تن به ازای عرضه داخلی به پتروشيمی ها است.

اشتغال زایی

مطابق با گزارش بازنگری طرح جامع منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی در سال 1396، ميزان 
اشتغال زايی در بخش باالدست پتروشيمی ها با محصوالت نيمه خام نظير متانول، آمونياک 
و الفين ها، بخش پايين  دست پتروشيمی ها با محصوالت فرآوری شده نظير پليمرها و صنايع 



تولید پروپیلن؛ ظرفیت مغفول زنجیره ارزش گاز مایع 66

پايين دستی پتروشيمی مانند صنايع نساجی در جدول 7 نشان داده شده است1.

جدول 7. مقایسه میزان اشتغال زایی و سرمایه گذاری در طول زنجیره ارزش پتروشیمی

سرمايه گذاری ثابت اشتغال )نفر(شرح
)ميليون دالر(

سرانه اشتغال )هزار 
دالر بر نفر(

500883.61880باالدست پتروشيمی

22002626.51545پايين دست پتروشيمی

200000480024صنايع پايين  دستی پتروشيمی

صنايع  اين  در  است که  پتروشيمی  پايين  دستی  صنايع  به  مربوط  اشتغال زايی  بيشترين 
را  خود  خوراک  پايين  دستی  صنايع  می شود.  توليد  مردم  مصرف  مورد  نهايی  محصوالت 
به علت  تأمين می کنند.  واردات  يا  پتروشيمی  پايين دستی  و  باالدستی  واحدهای  از طريق 
نوسانات ارزی، تأمين خوراک از طريق واردات سبب توسعه پايدار اين صنايع نخواهد شد. 
توسط  اشتغال زا،  پايين  دستی  صنايع  توسعه  برای  دسترس  در  و  پايدار  خوراک  لذا تأمين 

واحدهای پتروشيمی داخلی الزامی است.

به عنوان نمونه مطابق با گزارش شرکت نکسانت2، ايران در سال 2012 با سرمايه گذاری 
صنايع  در  را  مستقيم  شغل  هزار   20 حدود  است  توانسته  دالری  ميليون   1265 حدود 
جديد  واحدهای  برای  مجوز   636 حدود  واقع  در  و  کند  ايجاد  نساجی  حوزه  پايين دستی 
صادر نمايد. بنابراين با احداث يک واحد 500 هزار تنی پلی پروپيلن )گريد نساجی( با هزينه 
سرمايه گذاری حدود 500 ميليون دالر، می توان خوراک پايين دست حداقل 50 واحد کارگاهی 
نساجی با ظرفيت 10 هزار تن در سال را تأمين کرد که با توجه به اشتغال زايی هر واحد حدود 

200 نفر، در کل حدود 10 هزار نفر صاحب شغل خواهند شد3.

1. گزارش بازنگری طرح جامع منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی، 1396.
2. Nexant
3. Strategic assessment: Future of Iranian Petrochemical Industry, NexantThinking TM, December 2015.
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بخش هفتم

جمع بندی و نتیجه گیری

گاز مايع يا همان LPG يکی از محصوالت راهبردی و گران قيمت صنعت نفت و گاز ايران 
محسوب می شود که از مخلوط گاز پروپان و گاز بوتان با درصدهای مختلف تشکيل شده 
است. گاز مايع عمدتًا از طريق پااليشگاه های نفت خام يا گاز طبيعی استخراج و جداسازی 

می شود، هر چند از طريق فرآيندهای پتروشيمی  هم توليد می گردد.

گاز مايع يک سوخت پاک، کارآمد و مقرون به صرفه است و امکان جايگزينی آن با ساير 
فراهم  آن  ذخيره سازی  و  حمل  امکان  راحتی  به  و  دارد  وجود  هيدروکربوری  فرآورده های 
است. اين ويژگی ها باعث شده است گاز مايع مصارف متنوعی شامل بخش خانگی، صنعت، 
حمل و نقل )زمينی و دريايی( و پتروشيمی داشته باشد. در سال 2010 ميزان مصرف جهانی 
گاز مايع حدود 240 ميليون تن بوده که اين عدد در سال 2018، به حدود 313 ميليون تن 
رسيده است. پيش بينی می شود که ميزان مصرف جهانی گاز مايع در سال 2025 به بيش 
از 350 ميليون تن برسد. در سال 2020 اندازه بازار جهانی گاز مايع حدود 130 ميليارد دالر 
ارزش گذاری شد و انتظار می رود تا سال 2030 به حدود 250 ميليارد دالر برسد و در واقع 

ساالنه 6.5 درصد رشد کند.

تعداد کمی از بازارهای جهانی وجود دارند که در سال های اخير به اندازه گاز مايع دستخوش 
ساير  و  آسيا  متحده، غرب  اياالت  از  مايع  گاز  رشد عظيم حجم عرضه  باشند.  تغيير شده 
مناطق، مسيرهای تجاری قديمی جهانی را تغيير داده و منجر به دگرگونی بخش پتروشيمی 
در  )اتوگاز(  نقل  و  حمل  بخش  در  مايع  گاز  مصرف  اينکه  عليرغم  است.  شده  جهان  در 
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کشورهای محدودی همچون ترکيه و کره جنوبی در گذشته توسعه داده شده، اما در حالت 
کلی بخش خانگی بيشترين سهم را از مصرف گاز مايع جهان به خود اختصاص داده است و 
بعد از آن واحدهای پتروشيمی  در جايگاه دوم قرار دارند، به گونه ای که محرک اصلی رشد 
بازار جهانی گاز مايع از سال 2021 تا 2030، افزايش مصرف در بخش پتروشيمی در راستای 

توسعه زنجيره ارزش گاز مايع است.

پروپيلن يکی از مهم ترين محصوالت ميانی پتروشيمی است که طی ساليان متمادی، رشد 
قابل توجهی در تقاضا داشته است. در سال 2005 ظرفيت جهانی توليد پروپيلن حدود 70 
ميليون تن بوده که اين ظرفيت در سال 2020 به حدود 133 ميليون تن رسيده است. در 
و  داشت  توجهی خواهد  قابل  پروپيلن همچنان رشد  توليد  آينده ظرفيت جهانی  سال های 

پيش بينی می شود در سال 2030 به حدود 200 ميليون تن افزايش پيدا کند.

اما  می شود.  تأمين  نفتا  کراکرهای  از  عمدتًا  اتيلن  با  همراه  کنون  تا  گذشته  از  پروپيلن 
عنوان  به  اتان  کراکر  سمت  به  تغيير  باعث  شمالی  آمريکای  در  شيل  گاز  از  بهره برداری 
منبعی برای توليد اتيلن شده است. بنابراين روش های غيرمستقيم )قديمی( توليد پروپيلن 
)کراکرهای بخار و پااليشگاه ها( با ميزان تقاضا سازگار نيستند. در واقع اواًل پااليشگاه ها، 
خوراک نفت خام خود را به نفت سبک تر تغيير داده اند و ثانيًا خوراک واحدهای کراکر بخار 
از مواد اوليه ای همچون پروپان، بوتان و نفتا به اتان تغيير کرده که منجر به کاهش توليد 
پروپيلن شده است. بنابراين توليدکنندگان محصوالت پتروشيمی به دنبال يافتن روش های 

جايگزين برای توليد پروپيلن هستند.

در حال حاضر جهان شاهد تغييرات قابل توجهی در بازار پروپيلن است زيرا از توليد غير مستقيم 
)روش های قديمی( دور می شود و به سمت توليد مستقيم و بيشتر پروپيلن می رود. در واقع 
شکاف بين عرضه و تقاضای پروپيلن، دسترسی به پروپان ارزان قيمت ناشی از افزايش توليد 
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اتيلن،  به  نسبت  پروپيلن  تقاضای  بيشتر  رشد  خام،  نفت  باالی  قيمت  در جهان،  مايع  گاز 
کاهش کراکرهای بخار با خوراک نفتا و ساير عوامل باعث احداث واحدهای جديد پتروشيمی 
هيدروژن زدايی پروپان )PDH( در اين دهه نه فقط در اياالت متحده و کانادا، بلکه در اروپا 

و آسيا شده است.

کراکرهای بخار و پااليشگاه ها از نظر تاريخی بزرگترين منابع تأمين پروپيلن جهان هستند، 
اما سهم ظرفيت جهانی توليد پروپيلن ناشی از اين فرآيندها در طول دهه اخير کاهش يافته 
است و فناوری های توليد مستقيم در 10 سال گذشته به سرعت در حال پيشرفت بوده اند. 
پيشتاز کنونی در ميان فناوری های توليد مستقيم، هيدروژن زدايی پروپان )PDH( است. اين 
فناوری در سال های اخير اهميت فزاينده ای پيدا کرده است. بسياری از واحدهای PDH در 
طول پنج سال گذشته به ويژه در چين ساخته شده اند. معموال ظرفيت توليد پروپيلن اين 
 PDH واحدها بين 300 تا 660 هزار تن در سال است. در سراسر جهان بيش از 30 واحد

وجود دارد.

در ايران ساالنه حدود 10 ميليون تن گاز مايع توليد می شود که بيش از 50 درصد از گاز 
به  از 20 درصد صرف مصارف داخلی، 5 درصد  توليدی به صورت خام صادر، بيش  مايع 
عنوان خوراک پتروشيمی ها و بيش از 20 درصد باقی مانده اين سوخت با ارزش و گران قيمت 
به علت محدوديت در ذخيره سازی به خط لوله سراسری گاز طبيعی تزريق می شود. اين در 
حالی است که ارزش حرارتی و قيمت جهانی گاز مايع به مراتب بيشتر از گاز طبيعی است 
و تزريق آن به خط لوله سراسری گاز طبيعی، در واقع به منزله اتالف منابع و عدم استفاده 

صحيح از اين منبع با ارزش است.

در حال حاضر تقاضای داخلی برای پروپيلن زياد است و شکاف زيادی بين عرضه و تقاضای 
بازار پروپيلن ايران وجود دارد و بازار داخلی به پروپيلن وارداتی وابسته است. در اين شرايط 
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توسعه صنعت پروپيلن در کشور اهميت زيادی دارد. عالوه بر آن با توجه به رشد جهانی بازار 
محصوالت پايين دستی پروپيلن، فرصت های صادراتی مطلوبی بويژه در منطقه برای کشور 

مهيا خواهد شد. 

در حقيقت با توجه به »ميزان توليد و عرضه بيش از تقاضای گاز مايع در داخل و هدر رفت 
بيش از 20 درصدی آن«، توسعه زنجيره ارزش گاز مايع می تواند به رفع »کمبود محصول 
راهبردی پروپيلن در کشور« کمک کند که مزايای گوناگونی همچون »ايجاد ارزش افزوده«، 
»صرفه جويی ارزی«، »افزايش درآمد دولت« و »اشتغال زايي« را هم درپی خواهد داشت. 
برای مثال براساس محاسبات، توليد پروپيلن از گاز مايع به جای خام فروشی پروپان )برشی 
از گاز مايع(، نزديک به 1.2 ميليارد دالر از نياز وارداتی ايران را می کاهد و درآمد دولت را به 
ازای هر تن توليد پروپيلن، بيش از 50 دالر نسبت به خام فروشی افزايش می دهد. ضمن 
اينکه ايجاد يک واحد 500 هزار تنی پروپيلن نزديک به 10 هزار شغل جديد ايجاد می کند.



71

بخش هشتم

منابع

• گزارش آژانس بين المللی انرژی	
• مصطفی سعيدی، گزارش استفاده از LPG کشور به عنوان خوراک صنايع شيميايی	
• فرآورده های 	 ملی پخش  انرژی زا 1397، شرکت  نفتی  فرآورده های  آمارنامه مصرف 

نفتی ايران
• و 	  )bipc.org.ir/fa/faravaresh( خمينی  امام  بندر  فرآورش  شرکت  گزارش 

صورت های مالی پتروشيمی های پارس، بوعلی و نوری در انتهای سال 98
• انتهای سال 98 و بانک 	 براساس صورت های مالی  پتروشيمی های جم و مارون در 

اطالعاتی شرکت ملی صنايع پتروشيمی ايران
• بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران بر مبنای آمارهای گمرک 	 اتاق  گزارش 

جمهوری اسالمی
• يارانه ها، 	 قانون هدفمند کردن   )1( ماده  بند )ب(  تبصره اصالحی  اجرايی  نامه  آيين 

موضوع جزء )4( بند )الف( ماده )1( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از 
مقررات مالی دولت )2( مصوب سال 93

• زنجيره 	 متوازن  توسعه  الگوی  طراحی  مقاومتی:  اقتصاد  انديشکده  پژوهشی  گزارش 
ارزش نفت و گاز در ايران، 1400

• پتروشيمی های 	 توسعه  مدل  بررسی  مقاومتی:  اقتصاد  انديشکده  پژوهشی  گزارش 
خوراک گاز مايع در کشور، 1400

• گزارش سياستی انديشکده اقتصاد مقاومتی: راهبردها و الزامات توسعه زنجيره ارزش 	
نفت و گاز، 1401



72

• گزارش بازنگری طرح جامع منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی، 1396	
• خبرگزاری موج	
• خبرگزاری رويترز	

	• https://www.hellenicshippingnews.com/lpg-trade-the-us-market-

dominated-during-2020/#google_vignette 

	• https: / /www.all iedmarketresearch.com/liquefied-petro-

leum-gas-LPG-market 

	• https://www.poten.com/what-we-do/liquified-petroleum-gas/ 

	• https ://www .chemengonline .com/making-propylene-on-pur-

pose/?printmode=1 

	• https://rbnenergy.com/living-in-the-plastic-age-more-propane-

consuming-pdh-plants-are-on-the-way 

	• https://www.digitalrefining.com/article/1001395/on-demand-pro-

pylene-from-naphtha 

	• https://www.hellenicshippingnews.com/lpg-trade-the-us-market-

dominated-during-2020/#google_vignette 

	• ht tps : / /www . resource- innova t ions .com / resources /pur-

pose-what-s-driving-new-propane-dehydrogenation-proj-

ects-north-america 

	• https://www.ceicdata.com/en/china/liquefied-petroleum-gas-bal-

ance-sheet/cn-lpg-supply-production 

	• https://www.constructionboxscore.com/project-news/russian-firm-

irkutsk-oil-battles-mideast-for-chinese-lpg-market.aspx 



73

	• https://www.argusmedia.com/en/news/2173677-viewpoint-

petchem-demand-to-drive-chinas-lpg-imports 

	• https://www.bloombergquint.com/china/china-s-top-lpg-buyer-

considers-singapore-ipo-for-trading-unit 

	• https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/market-insights/

latest-news/petrochemicals/040621-chinas-pdh-plants-remain-reli-

ant-on-lpg-imports-despite-rise-in-domestic-output 

	• https://aiglp.org/es/asia-led-by-china-can-absorb-return-of-iranian-

lpg-to-world-markets/ 

	• https://www.argusmedia.com/en/news/2143677-chinas-lpg-sector-

faces-demand-natural-gas-challenge 

	• https://ihsmarkit.com/research-analysis/china-lpg-demand-

growth-2021.html 

	• https://www.offshore-technology.com/comment/asia-mid-

dle-east-lead-propylene-capacity/ 

	• https://www.globaldata.com/china-lead-global-propylene-capaci-

ty-additions-2030-says-globaldata/ 

	• https://ihsmarkit.com/research-analysis/global-propylene-de-

mand-to-continue-outpacing-supply.html 

	• KNOC Investor Relations, Overseas E&P (accessed May 2020)

	• 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



74

	• Korea Energy Economics Institute, Monthly Energy Statistics, May 

2020, page 47

	• https://m.pulsenews.co.kr/view.php?year=2021&no=945831 

	• http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idx-

no=57665 

	• FACTS Global Energy Services, Asia Pacific Petroleum Databook 

3: Oil Product Balances & Prices, Spring 2020, page 66

	• https://auto-gas.net/government-policies/autogas-incentive-poli-

cies/south-korea/

	• https://www.reuters.com/article/southkorea-lpg-idUSL4N1FD1I0

	• https://www.hellenicshippingnews.com/south-koreas-lpg-imports-

to-increase-in-2019/

	• https://rbnenergy.com/living-in-the-plastic-age-more-propane-con-

suming-pdh-plants-are-on-the-way 

	• https://www.digitalrefining.com/article/1000632/advanced-pro-

pane-dehydrogenation 

	• IHS Chemical, PEP Report 267B Propane Dehydrogenation (II). 

February 2018

	• Strategic assessment: Future of Iranian Petrochemical Industry, 

NexantThinking TM, December 2015




	1
	-769777920_-1311102154 (1)
	2 (1)

