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 چکيده
صادرات نفت خام  های نفت جهان است.ان، اولین کشور دارنده ذخایر هیدروکربوری و یکی از بزرگترین صادرکنندهایر

از دو جهت تأمین درآمد مورد نیاز کشور و حفظ امنیت ملی حائز اهمیت است. اما پرسشی که وجود دارد این  ایرانبرای 

در این مقاله پس از بررسی وضعیت نفت  ابی برای نفت ایران است.است که آیا خام فروشی نفت خام بهترین گزینه انتخ

، به ارزیابی توسعه ظرفیت پاالیشی در چارچوب بررسی مسائل ایران های تولید، پاالیش، صادرات و مصرفدر بخش

و تکمیل  شود. در این چارچوب، ایجاد ارزش افزوده بیشتر از نفتمحیطی پرداخته میسیاسی و زیست -اقتصادی، امنیتی

-به فراورده یداخل ازین نیمنطقه و تام یتجارت فراورده با کشورها قیکشور از طر تیامن نیتأمآن، افزوده زنجیره ارزش 

های مدرن کوچک در سپس، با نشان دادن مزایای پاالیشگاه هستند. یشیپاال تیضرورت توسعه ظرف نیمب های نفتی،

 .گردد، پیشنهاد میدر شرایط حاضر های برترعنوان پاالیشگاهینه بههای مقیاس بزرگ، این گزمقابل پاالیشگاه

 

 نفت، پاالیشگاه کوچک، زنجیره ارزش افزوده نفتهای کليدی: واژه
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 مقدمه-1
ونقل های صنعتی و حملهای انرژی، کاالیی راهبردی برای تداوم فعالیتنفت به عنوان یکی از مهمترین حامل

های دلیل اهمیت نفت در کشورهای صنعتی است که از این ماده به عنوان خون درون رگبه ]1[شود. کشورها محسوب می

ها که از عالوه بر این، این ماده به عنوان ماده اولیه در ساخت کاالهای نفت پایه نظیر پالستیک ]2[. 3شوددنیا نام برده می

به منظور استفاده از نفت چه به عنوان سوخت و چه به عنوان ماده البته  ]3[ارزش افزوده باالتری برخوردارند، به کار می رود. 

، بنزین، دیزل و... تبدیل LPGتری مانند های سبکاولیه، الزم است پس از استخراج، با انجام فرایند پاالیش، نفت به فراورده

 ]4[های موجود باشد. شود که قابل استفاده در تجهیزات صنعتی و ماشین

یشتر از آنکه یک کاال باشد تمهیدکننده قدرت است و از این نظر، کشور دارنده ذخایر نفت، کشور قدرتمندی بنابراین، نفت ب

شود. کشور ایران، بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربنی جهان و همچنین چهارمین تولید کننده نفت دنیا است. محسوب می

دلیل نیاز کشور به به 4.است میلیون بشکه در روز بوده 3.9و   4.2بر ترتیب برابه 1390و  1389تولید نفت ایران در سال   ]5[

میلیون بشکه نفت خام تحویل  1.7، از مقدار مذکور به صورت روزانه به میزان 5درآمدهای ارزی برای توسعه اقتصادی

میلیون بشکه در روز  2.2د، این ترتیب، میزان صادرات نفت در سال نواست. بهپاالیشگاههای داخلی و بخش دیگر آن صادر شده

 بوده است.

 

 چارچوب سياست گذاری انرژی -2
 به موجود نیروهای هدایت منظور به کشور یا سازمان استراتژیک سطح در که است قرمزی خطوط معنای به سیاست

 بررسی چارچوب درون انرژی گذاری سیاست کالن، سطح در ]6[ .شود می تدوین کشور یا سازمان آن معین اهداف سوی

 گذاری انرژی است. دهنده مدل مفهومی سیاستنشان 1شکل ]7[ .گیردمی شکل امنیتی و محیطی زیست اقتصادی، مسائل

                                                 
 اهمیت حائز صنعتی کشورهای انرژی تأمین جهت از هم و صادرکننده کشورهای درآمد تأمین جهت از هم نفت که شودمیاشاره  کتاب مقدمه در 3

 .«است راهبردی کاالیی حقیقتا نفت» نویسد:وی در تبیین اهمیت نفت می .است
 است.آوری شدهداد از خبرگزاریهای رسمی جمعدر این مورد آمارهای رسمی وجود ندارد و این اع 4
نویسد: کشورهای صادرکننده نفت به استثنای نروژ، کانادا، روسیه و چند کشور دیگر در زمره ها میها و فرصت، چالش21مابرو در کتاب نفت در قرن  5

خاطر عدم تنوع درآمدها عموما به درآمد حاصل از رف دیگر بهکشورهای جهان سوم هستند و نیاز به توسعه و باالبردن سطح رفاه اجتماعی دارند. از ط

 صادرات منابع وابسته هستند.
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 ]7[مدل مفهومی سياست گذاری انرژی -1 شکل

 که است معیارها این انمی روابط. معیارهاست و اهداف از کدام هر وزن سیاست گذاری انرژی، تشخیص در نکته ترین مهم

 هایفعالیت از اهداف این از کدام هر با متناسب دهی وزن. است نهایی نتیجه در عوامل این از کدام هر تأثیر چگونگی بیانگر

 اینقطه به را ها سیاست مدل، در شده مشخص اهداف از کدام هر به نمودن توجه چراکه. شودمی محسوب تعیین کننده

 است در تناقض با اهداف دیگر باشد. ممکن که برد خواهد

گذاری انرژی مستلزم بررسی اهداف اقتصادی، زیست محیطی و امنیتی گذاری نفت به عنوان بخشی از سیاستبنابراین، سیاست

گذاری نفت باید به آن پرداخته شود پاسخ به این پرسش است که میزان بهینه پاالیش است. یکی از مسائلی که در سیاست

گیرد یا تجارت فراورده و قدر است؟ در پاسخ به این سوال آیا فقط تامین نیازهای داخلی مورد توجه قرار میم چهنفت خا

 موضوعات دیگر نیز در تعیین مقدار بهینه ظرفیت پاالیشی موثر است؟

و با استناد به آن سیاست شود صورت کلی، وضعیت نفت ایران در تولید، پاالیش، مصرف و صادرات بررسی میدر ادامه، ابتدا به

 شود.افزایش ظرفیت پاالیشی کشور ارزیابی می

 وضعيت نفت ایران-3
کشور ایران، واقع در منطقه خاورمیانه، به عنوان یک کشور بزرگ صادرکننده نفت در جهان شناخته شده است. در 

ال، به دالیل گوناگونی هنوز نتوانسته است با این ح ]5[ایران، چهارمین کشور تولیدکننده نفت در دنیا بوده است.  89سال 

دست آورد. موانعی نظیر سوء مدیریت در تخصیص منابع به منظور سرمایه گذاری در موقعیت ویژه خود را در جهان نفت به

منابع مشترک، عدم توجه کافی به جذب سرمایه گذاری خارجی، عدم تعامل صحیح با شرکتهای بزرگ نفتی دارنده فناوری و 

ایه، رشد افسار گسیخته مصرف داخلی، نبود عزم و اراده مشترک در نهادهای متولی انرژی و اجرای پروژه های موازی و سرم

وجود آمده در حوزه صادرات نفت و انتقال ارز، منجر به کاهش سرعت کشور برای رسیدن به اهداف مورد های اخیر بهچالش

 نظر شده است.

 شود.در ادامه وضعیت تولید، پاالیش، صادرات و مصرف نفت و فراورده های نفتی تبیین می به منظور بررسی دقیق تر موضوع،
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 توليد-3-1

( داشت، روند افزایشی 1360تا  1356های تولید نفت ایران پس از افت شدیدی که در اوایل انقالب اسالمی )سال

نشان دهنده میزان تولید  2رسید. شکل 1389سال میلیون بشکه در روز در  4.4خود را با شیب کمی  شروع کرد و به حدود 

با نیم  1390است. طبق آمارهای غیر رسمی میزان تولید نفت خام در سال  1389تا  1346های روزانه نفت ایران در طول سال

 ]8[میلیون بشکه در روز رسیده است.  3.9میلیون بشکه کاهش، به 

 

 ]10[و  ]9[1390-1346زانه نفت ایران طی سالهای متوسط توليد رو 2 شکل

-مطابق با آمارهای رسمی موجود، ایران چهارمین کشور دارنده نفت در جهان و همچنین چهارمین کشور تولید کننده نفت می

ن برای ایرا 6باشد. طبق آمار گزارش های رسمی، در صورت ادامه وضعیت فعلی در تولید نفت، شاخص طول عمر آماری نفت

 ]5[سال خواهد بود.  100بالغ بر 

 

 پاالیش-3-2

در بررسی وضعیت صنعت پاالیش توجه به این نکته ضروری است که از ابتدای تشکیل شرکت نفت تاکنون، سیاست 

های شرکت ملی نفت ایران صادرات حداکثری نفت خام بوده و هست. به همین دلیل، ظرفیت پاالیشی فعلی کشور، تنها به 

های حاصل نیاز داخلی را تأمین کند. بنابراین، نفت پس از استخراج یا باید به مصرف داخلی برسد یا که فراورده میزانی است

 صادر شود.

ساخت پاالیشگاه در کشور، روند افزایشی مصرف فراورده  7های اخیر موتور محرک اصلی و عامل فشاربنابراین، در طول سال

 ( 3ها ساخت پاالیشگاه به دالیلی متوقف شده است.)شکلدورههای نفتی بوده است. البته در برخی 

                                                 
شود. البته میزان صحت این شاخص به نحوه برداشت از منبع، ، شاخصی است که برای محاسبه عمر آماری ذخایر پایان پذیر استفاده میR/Pشاخص  6

 تواند کمتر از مقدار ذکر شده باشد.ج منابع و مدیریت صحیح مخازن وابسته است و در عمل میهای ثانویه و ثالثیه در استخرااستفاده از روش
7 Market push 
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 ]9[ متوسط پاالیش روزانه نفت خام 3 شکل

های داخل کشور افزایش یافته است؛ اما این به شود که مقدار متوسط نفت تحویل داده شده به پاالیشگاهمشاهده می 3در شکل

های مختلف نیست. توضیح آنکه میان ظرفیت پاالیشی و میزان نفت پاالیش شده در سالمعنای افزایش ظرفیت پاالیشی 

تفاوت مفهومی وجود دارد؛ یعنی ظرفیت یک پاالیشگاه ظرفیتی است که برای آن طراحی شده است ولی ممکن است عمال 

 .ای باالتر از ظرفیت طراحی خود کار کندنفت بیشتری پاالیش شود و پاالیشگاه در نقطه

به بعد افتاده است و نتیجه این کمبود ظرفیت پاالیشی آن است که در حال حاضر تقریبا  1378های این اتفاق در طول سال

به عنوان مثال، پاالیشگاه اصفهان  ]9[کنند. های کشور در نقطه ای بیش از نقطه ظرفیت طراحی خود  کار میتمام پاالیشگاه

ظرفیت اسمی )طراحی( و عملی  4به کار گرفته شده است. شکل 1389سمی خود در سال ای حدود دو برابر ظرفیت ادر نقطه

ها عبارت است از عدم تناسب دهد. بدین ترتیب، مشکل دیگر پاالیشگاهنمایش می 1389های اصلی کشور را در سال پاالیشگاه

تولیدی و کاهش عمر تجهیزات پاالیشی ها، افت کیفیت محصوالت ظرفیت اسمی و عملی که منجر به افت بازدهی پاالیشگاه

 شود.می
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 1389مقایسه ظرفيت اسمی و عملی پاالیشگاه های کشور در سال  4 شکل

 1389منبع: ترازنامه انرژی ایران، وزارت نیرو، 

روند افزایشی  1389تا  1383های ها در طول سالدهد که شاخص نسبت ظرفیت عملی به اسمی پاالیشگاهنشان می 1جدول

 86به  85شود که مقدار این شاخص از سال . همچنین مالحظه میهای اخیر استداشته که نشان از ضرورت توسعه در سال

 ]11[کاهش داشته است که دلیل این امر اجرای طرح کارت هوشمند سوخت است. 

 ]9[1383-89اسمی پاالیش نفت خام در پاالیشگاه های کشور طی سال های  : ظرفيت اسمی و نسبت ظرفيت عملی به1 جدول

 پاالیشگاه

    1389ظرفیت در سال 
 نسبت ظرفیت عملی به اسمی  )درصد(

 )هزار بشکه در روز(

 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 عملی  اسمی 

 110.8 112 115.4 109.8 105.9 97.2 95.9 387.6 350 آبادان

 177.8 183.1 180.3 187.8 181.9 187.9 175.4 355.5 200 اصفهان

 121 111.4 115.5 117.9 120.9 110.5 119.9 181.5 150 اراک 

 112.9 112.1 106.7 107 113.4 110.3 110.3 248.4 220 تهران

 96 136.2 87.9 84.3 116.5 116.6 113.2 307.3 320 بندرعباس 

 93.2 99.8 101.6 95 99.4 99.9 100.6 102.6 110 تبریز 

 146.8 92.5 147.9 149.7 96.1 96.2 88 22 15 کرمانشاه

 154.6 141.2 146.8 146 147.2 130.9 128.1 61.8 40 شیراز

 142.3 152.7 154.8 155.4 153.1 139.7 148.1 28.5 20 الوان

 119 126.8 117.7 116.4 123.1 119.5 117.7 1695.2 1425 جمع
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 صادرات-3-3

از گذشته، صادرات نفت برای ایران از دو جهت تأمین درآمد ملی و حفظ امنیت ملی اهمیت داشته است و خصوصا 

است. در بخش پاالیش مطرح گردید که نیز صورت گرفته رویبه دلیل تأمین درآمد ملی از طریق خام فروشی نفت، زیاده

روند تولید و صادرات نفت خام ایران را در  5ش آن در داخل داشته است. شکلصادرات نفت ایران اولویت باالتری نسبت به پاالی

 دهد.نشان می 1389الی  1346های طول سال

 

 ]9[1389تا  1346روند توليد و صادرات نفت خام طی سالهای  5 شکل

افزایش چشمگیری داشته است.  1374سالهای پس از های داخلی در طول شود که مقدار نفت تحویلی به پاالیشگاهمشاهده می

 آمده است. 89تا  87های موازنه تولید، واردات و صادرات نفت خام برای سال 2در جدول

 ]9[1387-89های : موازنه توليد، واردات و صادرات نفت خام طی سال2 جدول

 شرح 
 میلیون بشکه در سال هزار بشکه در روز

1387 1388 1389 1387 1388 1389 

 1439 1433.5 1470.1 3942.4 3927.4 4016.5 تولید نفت خام 

 831.9- 800- 862.7- 2279.1- 2191.7- 2357.2- صادرات مستقیم 

نفت خام خوراک پاالیشگاه 

 ها
-1653.6 -1677.3 -1663.3 -605.2 -612.2 -607.1 

 

 مصرف فراورده های نفتی-3-4

تواند پایه تولید محصوالتی مانند پالستیک باشد که به آنها اصطالحا کاالهای نفت پایه ایست که از یک طرف می نفت ماده

شود؛ از طرف دیگر به عنوان سوخت در تولید کاالهای بیشماری مانند: محصوالت پتروشیمی، مصالح ساختمانی، گفته می
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ه هر صورت برای استفاده از نفت در هر دو کاربرد باید آن را پاالیش شود. بآلومینیوم و سوخت بخش حمل و نقل استفاده می

 کرد.

مصرف فراورده های نفتی ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشورها دارد. چرا که بیشترین سهم مصرف مربوط است به 

، بنزین و LPGنه ایست که های مصرفی به گوبخش حمل و نقل که در ایران همواره سیر صعودی داشته است. ترکیب فراورده

تا  1383روند میزان مصرف فراورده های نفتی از سال  3ای در سبد مصرف انرژی این بخش دارند. در جدولگاز سهم عمدهنفت

 شود.مشاهده می  1389

 ]9[ 1383-89های عمده نفتی طی سال های : مصرف فرآورده3 جدول

 جمع نفت کوره نفت گاز نفت سفید نزینب گاز مایع سال/ شرح

 مصرف فرآورده های نفتی )میلیون لیتر(
 

1383 4199 22159 7753 27348 13740 75199 

1384 5032 24266 7499 28751 14589 80137 

1385 5107 26867 7241 31429 15661 86306 

1386 4648 24169 7871 32690 17350 86727 

1387 4118 24496 7126 33852 18649 88241 

1388 4635 23619 6811 34026 20479 89571 

1389 4477 22365 5312 34711 15495 82360 

 1.5 2.0 4.1 6.1- 0.2 1.1 متوسط رشد ساالنه طی دوره )درصد(

             سهم فرآورده های نفتی )درصد(

1383 5.6 29.5 10.3 36.4 18.3 100.0 

1384 6.3 30.3 9.4 35.9 18.2 100.0 

1385 5.9 31.1 8.4 36.4 18.1 100.0 

1386 5.4 27.9 9.1 37.7 20 100.0 

1387 4.7 27.8 8.1 38.4 21.1 100.0 

1388 5.2 26.4 7.6 38 22.9 100.0 

1389 5.4 27.2 6.4 42.1 18.8 100.0 

 ( به استثنای مصارف پاالیشگاه ها.1
      

 

های داخلی و بخش دیگر از طریق واردات فراورده ورد مصرف در داخل کشور از طریق پاالیشگاهبخشی از فراورده های نفتی م

به  6های کشور طبق آمار شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی در شکلشود. ترکیب تولید پاالیشگاهتأمین می

شته شده است. فراورده های سنگین سهم باالیی در این ترکیب دارند. به عنوان مثال، سهم نفت کوره که از فراورده نمایش گذا

است و در نتیجه تولید نفت کوره در مجموع بیش از نیاز داخلی است، لذا مازاد نفت کوره  %29شود های سنگین محسوب می

مقادیر صادرات و واردات فراورده  4جدول  ]13[و  ]12[شود. ر صادر میتولید شده به کشورهای دیگری چون ژاپن و سنگاپو

 دهد. نشان می 1389تا  1383های نفتی را طی سالهای 
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 ]14[1386ترکيب محصوالت پاالیشی در سال  6 شکل

تر مانند و واردات در  فراورده های سبکشود که صادرات در فراورده های سنگین مانند نفت کوره دیده می 4با مالحظه جدول

شود. این بدان معنی است که فراورده های سنگین تر که ارزش کمتری دارند از کشور خارج و فراورده های بنزین انجام می

 شوند و در نتیجه برایند مالی صادرات و واردات فراورده به مقدار برابر، منفی است.  سبک به کشور وارد می

 ]9[1383-89: صادرات و واردات فرآورده های عمده نفتی طی سال های  4 جدول

  

       
 )ميليون ليتر در روز(

 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 فرآورده / سال 

 صادرات 
       

 29.32 22.5 24.95 27.99 38.86 36.87 37.27 نفت کوره

 0.46 2.5 0.84 0.22 - 1.46 3.35 نفت گاز 

 - 0.06 0.5 0.14 0.27 0.32 0.6 نفت سفید 

 23 - - 0.16 - - - سوخت جت )هزار لیتر در روز( 

 واردات 
       

 14.9 21 20.61 19.05 27.5 24.81 22.67 بنزین موتور 

)هزار لیتر در  LL 100بنزین هواپیما 

 روز(
5.6 4.2 5 2.9 2.7 2.7 3.7 

 661 800 790 758 638 769 827 روز(گاز مایع )تن در 

 4.25 4.99 7.66 6.96 5.09 0.29 0.17 نفت گاز 

 ● 1.2 2.5 1.1 - - - برش سنگین نفتی از پتروشیمی 

       
 تحليل سياست افزایش ظرفيت پاالیش نفت-4

باید به سه هدف طبق مدل ارائه شده در سیاست گذاری انرژی، برای تحلیل سیاست افزایش ظرفیت پاالیش نفت 

 سیاسی و زیست محیطی توجه شود. -اقتصادی، امنیتی

 اقتصادی -1
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 افزایش موجب و است قبولی قابل افزوده ارزش و سرمایه بازگشت دارای پاالیشی هایبازگشت سرمایه: پروژه 

 ]15[ 8است. کشور درآمد

 رزش افزوده نفت و توزیع ارزش زنجیره ارزش افزوده: پاالیش نفت خام اولین قدم در راستای تکمیل زنجیره ا

است، نفت کاربردهای بسیاری در صنایع گوناگون آمده 4-3افزوده در سطح ملی است؛ مطابق با آنچه در بخش 

های مختلف اقتصادی دارد، لذا، کاربرد نفت در صنعت موجب تولید کاال و افزایش ارزش افزوده در سطح و بخش

 ملی خواهد شد.

  سیاسی:-امنیتی -2

 بازارهای اما. است ترکیه کشور با فقط نفت صادرات در ایران ایمنطقه تعامل حاضر، حال در: ایمنطقه تعامل

 در که دارد وجود پاکستان و ]18[افغانستان  ،]17[و  ]16[عراق  چون دیگری کشورهای در فراورده متعدد

 به نفتی های فراورده صادرات کلی، طور به. داشت خواهد ارتقا ایران ملی امنیت بازارها این شدن فعال صورت

. دارد مزیت ایمنطقه غیر کشورهای به نفت صادرات بر ملی امنیت و اقتصادی امنیت نظر از همسایه کشورهای

 اقتصاد ارکان از یکی و ای منطقه اقتصاد توسعه موجب دسترس در و اصلی بازارهای عنوان به بازارها این

 ]19[ .است مقاومتی

 تعامل گرددمی بیگانه کشورهای های تهاجم مقابل در کشور امنیت افزایش موجب که ییمتغیرها از یکی

 منافع کشورها آنها، سبب به که است مراوداتی داشتن معنای به نظر، مورد تعامل. است منطقه در سازنده

 بدینوسیله، تا باشد دیگری بر هاییهزینه تحمیل موجب آنها از یکی افتادن خطر به و باشند داشته مشترکی

 .ببرند سود میانشان اتحاد از نوعی به و باشند همدیگر حامی کشورها

 یکشورها یمراودات است که موجب شده تاحدود یناز ا یدر واقع نوع یگرد ینفت به کشورها صادرات

 ینا یه نفت. اما با واردات فراوردیرنددر نظر بگ یزرا ن یرانحفظ منافع خود، منافع ا یبرا یرانواردکننده نفت ا

خواهند بود و  یههمسا کشورهایاز میان عمدتا  ،فراورده واردکننده کشورهای زیراخواهد شد؛  یشترمالحظه ب

 نفت که دیگری محل از را خود وارداتی نفت میتواند لزوم صورت در ایران نفت واردکننده کشور ،همچنین

 های پاالیشگاه و شود قطع نفتی فراروده صادرات که صورتی در اما( عراق)مانند  کند تهیه دارد را ایران مشابه

 دلیل همین به. بود خواهد کشورتامین فراورده مورد نیاز  متوجه بزرگتری خطر باشد، نشده ساخته نیاز مورد

 .میشود کشور امنیت ارتقای سطح موجب نفتی های فراورده صادرات

بک مانند بنزین و دیزل یکی از فاکتورهای تعیین های سدر همین زمینه، مسئله تأمین تقاضای داخلی فراورده

های کشور در نقطه بهینه مطرح شد، هم اکنون عمده پاالیشگاه 4-3کننده امنیت ملی است. مطابق با آنچه در 

-کنند و ظرفیت عملی آنها بیشتر از ظرفیت طراحی یا اسمی است. عالوه بر این، بخشی از فراوردهخود کار نمی

 شود.صنعت و حمل و نقل نیز از طریق محصوالت پتروشیمی تامین میهای مورد نیاز 

یابی این واحدها ضروری است. بدین ترتیب، ها صرفا در مکانمحیطی پاالیشگاهمحیطی: توجه به مسائل زیستزیست -3

 یی کرد.توان مکان مورد نظر برای احداث پاالیشگاه را شناسامحیطی میبا در نظر داشتن مسائل اقتصادی و زیست

                                                 
ها در حدود دهنده سودآوری این پروژه هاست. بطور عمومی سودآوری ارزی این پروژهمطالعات اقتصادی انجام شده بر روی پروژه های پاالیشی نشان 8

شود. در این زمینه الزم است به نکته دیگری توجه شود؛ در شرایط اقتصادی کنونی که اقتصاد عدد قابل قبولی محسوب می دالر در هر بشکه است که 7

ها به دلیل کاهش تقاضای محصوالت نفتی کاهش یافته است که این موضوع به سودآوری این صنعت به طور جهانی در رکود است میزان سود پاالیشگاه

 د.عمومی ارتباطی ندار
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بنابراین، سه عامل ایجاد ارزش افزوده از نفت و تکمیل زنجیره ارزش آن، تأمین امنیت کشور از طریق تجارت فراورده با 

محیطی، مبین ضرورت سیاسی و زیست-کشورهای منطقه و تامین نیاز داخلی به فراورده در چارچوب بررسی اقتصادی، امنیتی

 توسعه ظرفیت پاالیشی هستند.

 افزایش ظرفيت مناسب بردراه-5
های کوچک هزار بشکه در روز، یا از پاالیشگاه100های بزرگ با ظرفیت باالی توان از پاالیشگاهبه منظور پاالیش نفت خام می

های کوچک نسبت به هزار بشکه در روز استفاده کرد. اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران، احداث پاالیشگاه 10با ظرفیت زیر 

 های بزرگ مزایای قابل توجهی دارد:گاهپاالیش

-به گفته کارشناسان این مقدار سرمایه که هستند زیادی سرمایه صرف نیازمند پاالیشگاهی هایپروژه: مالی تأمین .1

 چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون طبق دیگر، طرف از. است فعلی ایران خارج خصوصی بخش توان گذاری از

 قانون چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

این ترتیب به. 10است شده ممنوع پاالیشی هایپروژه در دولتی گذاریسرمایه بعد، به 1386 سال از 9اساسی

 حجم خاطر به کوچک هایشگاهپاالی مالی اند. اما، تأمینهای دولتی نیز محروم شدههای بزرگ از سرمایهپاالیشگاه

 انجام قابل راحتی به سرمایه بازار از هاپاالیشگاه نوع این مالی تأمین امکان و ترسهل نیاز مورد نقدینگی کوچکتر

 . است

ای علیه مواضع خصمانه که است اختیار کشورهایی در های بزرگپاالیشگاه نیاز مورد های فناوری: تجهیزات تأمین .2

 با هاخدمات این نوع پاالیشگاه و تجهیزات تأمین فعلی شرایط دلیل درهمینالمی ایران دارند و بهنظام جمهوری اس

که روابط نسبتا  هستند کشورهایی های کوچکفناوری پاالیشگاه اما، دارندگان 11.است شده روبرو ایعدیده مشکالت

 .تر استشورها سادهاین نوع پاالیشگاه از این ک تجهیزات تامین خوبی با ایران دارند و

اند که ترکیب های کوچک دادهاین امکان را به پاالیشگاه اند،شده پاالیشگاه کوچک استفاده مدرنی که در هایفناوری .3

های جدید باشند. تغییر فناوری مورد استفاده در پاالیشگاههای قدیمی خود داشتهمحصوالت بهتری نسبت به فناوری

 است.و افزایش سودآوری پروژه شده موجب افزایش کیفیت محصوالت

. شوند اندازی راه( خصوصی بخش) مردم توسط کامل بطور که دارند را ظرفیت این پاالیشگاهی کوچک واحدهای .4

خواهد شد. و این توانمندسازی  آن تقویت و پاالیش صنعت به خصوصی )عمال مردم( بخش ورود موجب امر همین

 ]19[مقاومتی نیز هست  اقتصاد اصول از یکی های اقتصادیتآحاد مردم برای حضور موثر در فعالی

 

                                                 
 :شودمی تعیین زیر شرحبه دولت اقتصادی فعالیتهای قلمرو - 3 مادهدر سایت سازمان خصوصی سازی آمده است:  9

 قانون این( 2) مادة یک گروه مشمول آنها فعالیت موضوع که اقتصادی بنگاههای از دسته آن در دولت برای مدیریت و گذاریسرمایه مالکیت، - الف

 غیرعمومی بخش و تعاونی و خصوصی هایبخش با مشارکت دولتی، شرکت یا و مؤسسه تأسیس ای،سرمایه داراییهای لکتم ازطرحهای اعم است،

 .است ممنوع هرمیزان وبه هرنحو به دولتی،
 تادو پروژه به دلیل نیاز داخلی از قانون مذکور استثنا شدند که عبارتند از پروژه ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و آناهی 10
 های پاالیشگاهی ایران عمدتا در اختیار امریکا، فرانسه و برخی کشورهای دیگر بوده است.فناوری 11
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 نتيجه گيری-6
های نفتی، بیان شد که های تولید، پاالیش، صادرات و مصرف فراوردهدر این مقاله، پس از بررسی وضعیت نفت ایران در بخش

ی منطقه و تامین نیازهای داخلی به سه عامل ایجاد ارزش افزوده در نفت و تکمیل زنجیره ارزش، تجارت فراورده با کشورها

فراورده تبیین کننده ضرورت توسعه ظرفیت پاالیشی هستند. در ادامه به ترسیم وضعیت افزایش ظرفیت پاالیشی پرداخته شد 

و با در نظر گرفتن شرایط حاضر، پاالیشگاه کوچک به عنوان یک گزینه راهبردی در افزایش ظرفیت مطرح گردید. بنابراین، 

های کوچک یکی از راهبردهای اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی خواهد ش ظرفیت پاالیشی کشور با استفاده از پاالیشگاهافزای

 بود.
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