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  مدیریتی خالصه 

.  دهند ی م  لیرا تشک  یشیدرصد از محصوالت پاال  30حدود  ،  در کشور  ی نفت  نیسنگ   یهافرآورده در حال حاضر  

و    ک یاتمسفر  ر یتقط  یهانفت خام در برج   ریاز ته مانده تقط  ،هستند   شامل نفت کوره  ترش یها که بفرآورده   نیا

و    هاروگاه ی در ن  ی سنگینهافرآورده   ن یمصرف ا  عمده.  ند یآی به دست م  ی خالء و واحد کاهش گرانرودر    ر یتقط

البته  است  یسوخت کشت تا حد    ی روگاهیگاز در کشور، مصارف ن  سراسری   و خطوط لوله  نیاد یبا توسعه م. 

مصرف،    یالگو   رییبه علت تغ  ایدر دننیز  نفت کوره    مصرف  همچنین.  شده است  نی گزیجا  یعیبا گاز طب  یادیز

 1ی انورد یدر   یالمللن یسازمان ب  د یبا اعمال استاندارد جد است.    افته یدرصد کاهش    40تا کنون    2000از سال  

درصد کاهش    30درصد به    ۸0از    های که سهم نفت کوره از سوخت کشت  شودیم   ینیبش ی، پ2020از سال  

 . ابد ی

  ی نیسنگ   یهافرآورده   برای   تقاضا  ، زمان  گذر در    ایدن  ی شیپاال  یهاورده فرآ  یسبد تقاضا  ر ییتغ  بنابراین با توجه به 

موضوع    این  است.  افتهی  ش یافزا  گازوئیلو   نیهمچون بنز  یسبک  یهابه فرآورده   ازیمانند نفت کوره کاهش و ن

افزا ارتقایفرآورده سهم    شیسبب  نتیجه  در  و  سبک  جهانهاشگاهیپاال  2های  موجود  هز  ی  و  ی  هانه یشده 

دارد که در    های تبدیلی جدیدیی فرآیند ریبکارگمند  ازیمهم ن  نیا  چرا که   ،داده است  ش یرا افزا  گذاریسرمایه

ن  یمیقد   یهاشگاهیپاال پایینپاالیشگاه.  ستیموجود  ظرفیت  با  در    یگذاره یسرما  یبرا  چندانی   لیتما  ،های 

های با ظرفیت باال با توجه به تغییرات  ندارند اما پاالیشگاههای سنگین  راستای ارتقاء و کاهش تولید فرآورده 

  کنند.های خود می ریزی و ارتقای پاالیشگاهبازار و آینده آن، اقدام به برنامه 

های نفتی تولیدی را رصد  گاهی و سبد فرآورده شیصنعت پاال  ی جهان  رات ییتغی باال،  شیپاالظرفیت    ی باکشورها

  2005از سال    که  هیکشور روس   نمونه. به عنوان  کنند ی م  م یخود را متناسب با آن تنظ  یداخلپاالیشی    ع یصناو  

بود، در سال    افتهی  شی افزا  یریگطور چشم ه  نفت کوره آن ب   د یتول  زانیم  ،یشیپاال  ت یظرف  شیبا افزا  2014تا  

کرد    ر یی درصد تغ  65از    ی نفت  یهاعوارض صادرات فرآورده   کرد که مطابق آن   بی تصوقانون جدیدی را    2014

  که   کاهش یافت درصد    30به    سبک   هایی فرآورده و برا   افزایش   درصد   100به    نیسنگ   یهافرآورده   ی و برا

 .را به همراه خواهد داشتی خوراک سنگین لیتبد   یواحدها های روسیه از طریق توسعه ارتقای پاالیشگاه

تا    شدند مجبور    هاشگاهی پاال  2014و    2010  یهادر سال  یاقانون دو مرحله   کی   از طریق  نیز  در کشور ژاپن

  ن یدهند. در مرحله دوم ا  شیافزا  یخود را نسبت به خوراک ورود  واحدهای تبدیلی خوراک سنگین  تیظرف

نیز   برسد. در کشور عمان یدرصد خوراک ورود  50ها به  شگاهیپاال های تبدیلیواحد  تیرفظ ستیبای م  ،قانون

  ی اهزار بشکه   116  شگاهیرا به پاال  ناءالفحل یم  شگاهیپاال  نیسنگ   ی( پسماندهاکیکشور )اُرپ   نیا  شیشرکت پاال

 
1 International Maritime Organization (IMO) 
2 Upgrading 



 

 

 3 نفت خام یهاشگاهیپاال یارتقا یهاو طرح یشگاهیپاال یلیتبد یهاندیفرآ یابیارز
 

مانند بنزن و    یمیپتروش   هیمواد پا  ای  یشیبا ارزش پاالسبک  تا در آنجا به محصوالت    د ینمای صُحار منتقل م

 شوند.  لیتبد  لنیزا

  ، یمیقد   یهاشگاهیپاال  و ارتقای   د یجد   یهاشگاهیتوانست با ساخت پاال  نیکشور چ  2012تا    2000  یهاسال  یط

  لیمعنا که موفق شد درصد تبد  نیدرصد کاهش دهد، بد   ۷2  میزان  به نفت خام به نفت کوره را لیدرصد تبد 

کشور   نیبرساند. همچن  2012در سال    د درص  2.۸به    2000درصد در سال    10نفت خام به نفت کوره را از  

برساند   2012درصد در سال    10به    2000درصد در سال    25مذکور را از    لیموفق شد درصد تبد   یجنوبکره 

 درصد کاهش دهد.  60حدود شاخص را  نیو ا

و تطبیق آن با شرایط جدید    فرآورده های نفتی   ، تغییر در سمت عرضهبخش تقاضا  رات ییتغبنابراین با توجه به  

  نده یو آ  حال حاضرمصرف نفت کوره در    ریکاهش چشمگ   رغمی عل  ران ی در اضروری است. این در حالی است که  

  ی اجرا  های جهانی،با توجه به نمونه   آن در نظر گرفته نشده است.  د یکاهش تول  ی برا  یاژه یو  ر یرو، تدبشیپ

  ی با ط   جهان  ی از کشورها  ی اریاست. بس  در این زمینه  ترین راهکارهای موجود مهم شگاهیپاال  یارتقا   یهاطرح 

  جدید   ط یو با شراکنند    لیخود را به محصوالت سبک تبد   نیسنگ   یهااند فرآورده توانسته   ریمس  نیاکردن  

که ارزش   ی کم ارزش شیپاال  یک فرآورده  نفت کوره به عنواندر واقع    .یابند   قیتطب  یو خارج  یداخل  یازارهاب

در    تیفی ک  ی ارتقا  یهاطرح   ی است که عموم کشورها با اجرا  ی است، محصول  ترن ییآن از نفت خام پا  یمتیق

 .خود کاهش دهند  یشیسهم آن را در سبد محصوالت پاال هستند  تالش 

ا  براساس  از   یشیپاال  تیبا ظرف   ی کشورها  نیبدر    رانیاطالعات موجود،  بشکه در روز در    ونیلی م  1.5  بیش 

نفت خام به نفت کوره قرار گرفته و موفق شده است شاخص مذکور   لیدهم از لحاظ کاهش درصد تبد  گاهیجا

  د درص   ۸را   لید شده مقدار نفت کوره تو برساند و   2012درصد در سال  2۷.5به   2000درصد در سال   30را از  

  ۸کاهش    نیبه ا ر یاخ انیسال ی ط ت یفی ک ی از نوع توسعه و ارتقا ییهاپروژه  یبا اجرا ران یاگرچه ا کاهش دهد. 

قدیمی    مسئله،  نیا  لیدل .  داردکشورها    نیا  ان یرا در م  لیدرصد تبد   نیاما همچنان باالتر  ،افتهیدست    یدرصد 

 .است سال 35کشور با میانگین سنی بیش از  یهاشگاهیپاالبودن 

کوره  نفت  تولید  مانند   در   ،در خصوص  فرآوردها  یبرا   یمختلف   یواحدها  کایآمر  کشوری    ن ی سنگ   ی کاهش 

  19۸۷از سال    یدرصد  110 یبا رشد   یر یتأخ  نگی کک ند یواحدها فرا  نیا  نیاحداث شده است. در ب  یشیپاال

  ت یظرف  2014تا    2000  یهاسال   ی ط  نیز  اروپا  در   است.  دهیبشکه در روز رس   ونی لی م  2.۸  ت ی، به ظرف2020تا  

سال    یط  داشته است.  ش یدرصد افزا  30و    ده یهزار بشکه در روز رس   506به    3۸۷از    یر یتأخ  نگ یکک  یواحدها

  112و    23  به ترتیب  را  ی خودر یتأخ  نگیکک  یواحدها  تیظرفو هند    CIS  یکشورها  2014تا    2006  یها

افزا واحدها  نیترش یبهم    نیکشور چدر  و    اند داده   شیدرصد  به  مربوط  در    است.  ی ریتأخ  نگی کک  یرشد 
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درصد رشد   126و    1۷۸  بیبه ترت   یستیکاتال  نگی اکو کر  نگیکک  یواحدهانیز    اروپاو    غرب آسیا  یکشورها

 .است داشته 

  ت ینها  افزوده باال و در  ارزش   جاد یا  ، یخام فروش نیمه  از    یر یجلوگ  رینظ  یبه اهداف  ی رسیدنراستا  دربنابراین  

  ی ضرور   یامر   عیصنا  نیا  مند نظام   کالن اقتصاد کشور، رشد   هایدر شاخص   یمیصنعت نفت، گاز و پتروش   ی ارتقا

ی  فنمطالعات  و    بازار مطالعات    منظر   دو   از   های موجود ارتقای پاالیشگاههای  طرح   گزارش پژوهشی   ن یدر ا  است.

شده  طرح پرداخته    ندهی و چشم انداز آ  یگذارهینادرست بودن سرما  ا یدرست    و در عمل به طور دقیق به   بررسی

 . است

از منظر بازار هدف،    یمحصوالت مناسب و راهبرد  فی در مطالعات بازار جهت تعر  یسنجمطالعات امکان   تدقیق

  جهت انتخاب   یو بازار محصول، مطالعات فن  یتیلیوت ی طرح به خوراک،    یدسترس   تیقابل  یو بررس   یابیمکان

و    یبرداردوره بهره   یهانه یو هز  درآمد   زانیم  یطرح و بررس   ازین  مورد  یگذاره یسرما   یابیمناسب، ارز  فناوری

  ه، ینرخ بازده، بازگشت سرما  ر ینظ  یمال   میطرح از منظر مفاه  تیوضع  ینیبشیجهت پ  یمطالعات مال  تیدر نها

انتخاب نقشه راه درست در صنعت نفت، گاز و  ی م  ، غیره  وجوه نقد و   انینقطه سربه سر، جر تواند منجر به 

ناکارآمد و    یاحداث واحدها  یدر راستا  ی مل  هیو سرماخروج ارز    همچون  یو از بروز مشکالت  شود  یمیپتروش 

واحدها  مهین احداث  پا  دکننده یتول  ی کاره،  افزوده  ارزش  با  واحدها  ن، ییمحصوالت  فن  ییاحداث  دانش    ی با 

 .کند  ی ریجلوگ  غیره  نامناسب و

خود هستند که    یواحدها  ی کشور به دنبال ارتقا  شگاهیپاال  ۸وزارت نفت،    ی صادر شده از سو  ی مطابق مجوزها

   : یارهایبا توجه به مع

 مکان طرح  •

 امکان واردات و صادرات محصوالت تولیدی  •

 ظرفیت اسمی و عملی تولید پاالیشگاه •

 خوراک  یهاتعهدات و قرارداد  •

 واحد  و برق  آب  ،خوراک داریپا نیتأمیوتیلیتی و  •

 یدستنییپا یمحصوالت طرح در واحدها  ازین رف مورد امص •

 در حال اجرا  یهااستفاده از مشاوره طرح  •

 یی زاآن اشتغال ی و در پ یدستن ییپا عی صنا هتوسع •

 محصوالت طرح  یجهان یبازارها •

 نده یآ یهاسال یعوامل مؤثر بر تقاضا ط •

 سنس یو ال د یتول یهای فناور •
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نسبت  تری  اولویت و ضرورت بیش   رازیو ش   ، الوانزیاراک، بندرعباس، تبر  ند شاز  یهاشگاهیپاال  یطرح ارتقا  پنج

 منتخب آمده است: یهامشخصات طرح  در جدول زیر دارند. هاطرح  ریبه سا

 یدالر   اردیلیم   3.7  ی گذارهیکشور با سرما  شگاه یپاال  5  ی ارتقا

 گذار سرمایه نام طرح  محل اجرای پروژه  ردیف 

1 
پاالیشگاه شازند  

 اراک 
 شرکت ملی پاالیش و پخش  طرح احداث واحد تولید کک سوزنی

 پاالیشگاه بندرعباس  2
طرح ارتقا کیفیت محصوالت سنگین با محوریت واحد 

 کک سازی تأخیری
 بانک رفاه کارگران

 پاالیشگاه تبریز 3
های تولیدی  طرح ارتقای کمی و کیفی فرآورده

 های سنگین()کاهش تولید فرآورده
 گسترش نفت و گاز پارسیانگروه 

 الوان  شگاهیپاال 4
  شگاه یپاال   دیدر خالء جد ریطرح احداث واحد تقط

 Vcuum Slops Wax دیالوان با فرض عدم تول
 ی اجتماع  نیسازمان تأم

 پاالیشگاه شیراز 5
طرح ارتقای کیفی بنزین و گازوئیل و کاهش و کیفی  

 سازی نفت کوره
 پارسیانگروه گسترش نفت و گاز 
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