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بازارهاي آتي نفتخام فوقسنگين و راهبردهاي
پيشنهادي براي صنعت نفت کشور
سليمان قاسميان*

معاونت برنامهريزي وزارت نفت

در پي ارتقاء فنآوريهاي بهرهبرداري از منابع نفتي نامتعارف و مقرون بهصرفه شدن توليد نفت از اين منابع طي سالهاي اخير ،تحوالت گستردهاي
در بازار جهاني نفت بهوقوع پيوسته كه بر پيچيدگي ارزيابي دورنماي بازار افزوده است.
يكي از مهمترين آثار توس��عهی منابع نامتعارف در دهههاي آتي ،افزايش س��هم نفتخام سنگين و فوقسنگين از مايعات هيدروكربني توليدي در
سطح جهان است كه اتخاذ راهبردهاي جديدی توسط بازيگران اصلي بازار جهاني نفت را بههمراه داشته است .در اين نوشتار سعي شده ضمن تحليل
دورنماي عرضهی جهاني نفت نامتعارف با تأكيد بر نفتخام فوقس��نگين و تحوالت ظرفيت پااليش نفتخام در بازار ش��رق آسيا ،راهبردهاي رقباي
منطقهاي و جهاني ايران براي كس��ب س��هم بازار نفتخام فوقسنگين بررسي شده و راهبردهاي پيشنهادي براي صنعت نفت کشور جهت بهرهبرداري
از اين فرصت مهم تبيين شود.
اقتصادهاي نوظهور ،بازار نفت ،نفتخام فوقسنگين ،ظرفيت پااليش نفت ،قلمرو پاسیفیک ايندين ،ايران
مقدمه

طي دو دههی آتي ،ط��رف عرضهی بازار
جهاني نفت بهتدريج با رش��د توليد نفتخام
فوقس��نگين و افزاي��ش س��هم آن از كل
نفتخ��ام توليدي مواجه خواهد ش��د .طرف
تقاضا نيز شاهد روند رشد قابلتوجه تقاضاي
نفت از س��وي چين ،هند و ساير اقتصادهاي
درحال توس��عهی آسيايي خواهد بود كه اين
تحوالت بهمعنای ايفاي نقش محوري قلمرو
پاس��یفیک ايندين در ب��ازار آت��ي نفتخام
بهويژه نفتخام فوقس��نگين است .در چنين

ش��رايطي صنعت نفت ايران بهعنوان يكي از
مهمتري��ن بازيگران بازار جهاني نفت نيازمند
اتخاذ راهبردهايي كارآمد و مؤثر در قبال اين
تحوالت اس��ت كه برخورداري کشورمان از
ظرفيت توليد نفت فوقس��نگين ،اهميت اين
موضوع را دوچندان کرده است.
 -1چش�مانداز توليد ناخالص داخلي جهان و
رشد تقاضاي انرژي و نفتخام

مهمتري��ن عامل پيش��ران تحوالت طرف
تقاضاي انرژي ،رش��د اقتصادي جهان است

*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()soleymanghasemian@gmail.com
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ك��ه در اين زمين��ه مهمترين روي��داد ظهور
بازيگ��ران جديد و جابجاي��ي قطب مصرف
از كشورهاي توسعهيافته و صنعتي (حوزهی
آتالنتيك) به كش��ورهاي در حال توس��عه و
اقتصادهاي نوظهور (آس��يا پاسیفیک) است.
ب��ر پايهی آخرين بررس��يهاي انجام ش��ده،
اقتصاد جهان طي س��الهاي  2011-2050با
رشد متوس��ط  3درصد س��الیانه ،چهار برابر
خواهد ش��د .طبق پيشبينيها توليد ناخالص
داخل��ي جهان در  2032نس��بت به  2011دو
برابر و در  2050نس��بت به  2032مجددا ً دو
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در جايگاه سوم و چهارم و باالتر از ژاپن قرار
خواهند گرفت .از جمع اقتصادهاي نوظهور
 BRICروس��يه پس از ژاپن در رتبهی ششم
و باالت��ر از اقتصاده��اي برت��ر اروپايي قرار
گرفت��ه اس��ت .تركيه ،مكزي��ك و اندونزي
نيز بهجمع  BRICپيوس��ته و خود را از ساير
کش��ورهای درحال توس��عه ج��دا ميكنند.
از بین  13كش��ور برتر در حال توس��عه یعنی
آرژانتين ،لهس��تان ،آفريقايجنوبي ،نيجريه،

برابر خواهد شد .يافتههاي اخير نشانگر تنزل
جاي��گاه اقتصاده��اي برتر كنون��ي و ارتقاء
رتبهی اقتصادهاي نوظهور اس��ت .بر اساس
شاخص برابري قدرت خريد ،در  2017توليد
ناخالص داخلي چين از اياالت متحده پيشي
خواهد گرفت .همچنین بر اس��اس شاخص
ن��رخ ارز ب��ازار ،در  2027تولي��د ناخالص
داخلي چين فراتر از اي��االت متحده خواهد
رفت [ .]1هند و برزيل نيز در  2050بهترتيب
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مص��ر ،عربستانس��عودي ،ايران ،پاكس��تان،
مال��زي ،تايلند ،ويتنام ،فيليپي��ن و بنگالدش
(موس��وم به گروه  )D13كه جزو  30كشور
برت��ر جه��ان خواهن��د ب��ود ،تنها  4كش��ور
نيجريه ،عربستانس��عودي ،ويتنام و آرژانتين
موفق بهحض��ور در جمع  20اقتص��اد ممتاز
خواهند بود.
در نتيجهی اين تحوالت اقتصادي ش��اهد
دو برابر شدن تقاضاي انرژي جهان در 2040
نس��بت به  1990خواهيم ب��ود .طي دهههاي
آت��ي تقاض��اي ان��رژي دركش��ورهاي غير
 OECDكه چين و هند در صدر آن هس��تند
روندي صعودي خواهد داشت؛ در حالي كه
رش��د تقاضاي انرژي در كشورهاي OECD
بسيار اندك است.
تقاضاي انرژي جهان در افق  2040نس��بت
به  2010بيش از  50درص��د افزايش خواهد
ياف��ت .در ش��رايطي ك��ه تقاض��اي ان��رژي
كش��ورهاي  OECDو غير OECDدر 2005
تقريب��اً ب��ا يكديگر براب��ر ب��وده و در 2040
تقاضاي انرژي كش��ورهاي غير OECDبيش
از دو برابركش��ورهاي  OECDخواه��د بود
ك��ه بخش اصلي آن متعلق به حوزهی آس��يا
پاسیفیک است [.]2
بررس��ي ديگ��ري ك��ه توس��ط آژان��س
بينالمللي انجام ش��ده ضم��ن تأیيد يافتههاي
شركت اكس��ون موبيل ،سهم مناطق مختلف
از رش��د تقاض��ا را نش��ان داده اس��ت .از
مجموع رش��د تقاضاي انرژي طي س��الهاي
 ،2012-2035چين ،هند ،جنوبشرق آسيا،
خاورميانه و آفريقا بهترتيب 10 ،11 ،18 ،31
و  8درصد را بهخود اختصاص خواهند داد.
مناطقی که بيش��ترين نرخ رش��د تقاضاي
انرژي را دارند همان مناطقي هس��تند كه در
دهههاي آتي بیشترين ميزان مصرف نفتخام
را خواهند داش��ت .بر اس��اس پيشبينيهاي
اخير ،در افق  2040بيشترين مصرف نفتخام
23

مقاالت تحليلي-كاربردي

بهترتي��ب به چين ،آمري��كا و هند اختصاص
دارد .طبق آخرين برآوردها مصرف نفتخام
چين در افق  2040دو برابر آمريكا و مصرف
آمريكا نيز دو برابر هند خواهد بود [.]3
طب��ق برآورده��اي دبيرخان��هی اوپ��ك
پيشبيني ميش��ود تقاضاي جهاني نفتخام
بهطور متوس��ط با رشد س��االنهی  0/9درصد
از  89مبر در  2012ب��ه  110/7مبر در
س��ال  2020و  108/5مبر در  2035برسد.

بر پايهی اين پيشبيني ،نرخ رش��د اقتصادي
كشورهاي جهان طي سالهاي 2013-2035
بهطور متوسط ساالنه  3/5درصد خواهد بود.
نقش كش��ورهاي آس��يايي (چي��ن ،هند،
ساير كش��ورهاي درحال توسعهی آسيايي و
كشورهاي خاورميانه) در رشد تقاضاي نفت
اهمي��ت قابلمالحظ��هاي دارد و ح��دود 20
مبر به مصرف اين كش��ورها اضافه خواهد
شد؛ بهطوري كه  88درصد از رشد تقاضاي

جهان��ي نفتخام تا اف��ق  2035مربوط به اين
كشورهاست .این در حالي است كه  5ميليون
بش��كه از تقاضاي كش��ورهاي توس��عهيافته
كاهش خواهد يافت [.]4
 -2وضعيت ذخاير و توليد آتي نفت نامتعارف
با تأكيد بر نفت فوقسنگين

در نتيجهی توس��عهی مناب��ع نامتعارف ،تا
 2040همچنان نفتخام رتبهی نخس��ت خود
را در س��بد انرژيهاي اولي��هی جهان حفظ
خواهد ک��رد .بر اس��اس آماره��اي موجود
تاكن��ون ح��دود  40درصد ذخاي��ر متعارف
نفت جهان ،م��ورد بهرهبرداري ق��رار گرفته
اس��ت [ .]5مي��زان ذخاير متع��ارف باقيمانده
ح��دود  1700ميلي��ارد بش��كه اس��ت كه 48
درصد آن در منطقهی خاورميانه واقع ش��ده
اس��ت .آمريكايجنوب��ي ،آمريكايالتي��ن،
آمريكايش��مالي ،اروپا و اوراس��يا ،آفريقا و
آسيا پاس��یفيك نيز بهترتيب با ،8/5 ،13 ،19
 8و  2/5درص��د ذخاي��ر متع��ارف جهان در
رتبههاي بعدی قرار دارند.
 1سهم مناطق مختلف از كل تقاضاي انرژي جهان طي سالهاي ( 2010-2040واحد :درصد) []2
با درنظر گرفت��ن منابع نامتعارف ،ترتيب و
ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ اﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ ،ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آراي��ش مناطق دارندهی ذخاي��ر نفت جهان
 2حجم ذخاير نفتخام متعارف و نامتعارف جهان بهتفكيك مناطق مختلف (واحد :ميليارد
بشكه) را[]3ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .از ﻣﺠﻤﻮع رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺮژي ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي  ،2012-2035ﭼﻴﻦ،
ﻣﺨﺘﻠﻒ از رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ
تغيي��ر خواهد كرد؛ بهطوري ك��ه از مجموع
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465
1870
1073
345
5965
1702
و بهرهب��رداري از مناب��ع نامتع��ارف حوزهی
 88درﺻﺪ از رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖﺧﺎم ﺗﺎ اﻓﻖ  2035ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ

 24از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ].[4
ﺷﻜﻞ  : 2ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي ) 2011-2035واﺣﺪ :مبر( ][4
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در مقابل ،توليد نفتخام متعارف بهتدريج
آمريكايش��مالي ،برخ��ي صاحبنظ��ران NGL ،و نفتهاي نامتعارف از  66/9مبر در
ح��وزهی ژئوپلتي��ك آمريكايش��مالي را  1990به  89/2مبر در  2012رسيد و به  111در حال كاهش بوده و از  69مبر در 2012
ب��ه  65مبر در افق  2035كاه��ش مييابد.
قط��ب آيندهی نف��ت جهان ي��ا خاورميانهی مبر در  2035خواهد رسید.
آخرين بررسيها نشان ميدهد كه تركيب بهتب��ع آن نیز س��هم  80درص��دي نفتخام
جديد ناميدهاند [ .]7از  5965ميليارد بش��كه
ذخاير نف��ت جهان 1879 ،ميليارد بش��كه به توليد نفتخام در حال تغيير اس��ت .دو تغيير متع��ارف از ّ
كل عرضهی نف��ت جهان به 67
نفتخامهاي فوقسنگين و بيتومن ( )EHBOاصل��يِ در ح��ال ش��كلگيري در نفتخ��ام درصد کاهش مييابد.
طب��ق يافتهه��اي مطالع��ات اخي��ر آژانس
اختص��اص دارد .این نفته��ا كه  30درصد توليدي عبارتند از:
افزايش توليد نفتخام  Tight Oil Lightبينالمللي انرژي طی سالهاي ،2012-2035
كل ذخاير نفت را تشكيل ميدهند عمدتاً در
بيش��ترين توليد حاص��ل از مناب��ع نامتعارف
آمريكايشمالي ،آمريكايجنوبي شرق اروپا و رشد توليد NGL
افزاي��ش توليد نفتخام فوقس��نگين در بهترتي��ب به آمريكا ،كان��ادا و ونزوئال ،چين
و اوراسيا واقع شدهاند.
رون��د عرض��هی نف��ت ط��ي س��الهاي نتيجهی افزايش توليد Oil Sandهاي كانادا ،و روسيه تعلق دارد .عراق ،برزيل و قزاقستان
 1990-2012رش��د قابلمالحظهاي داش��ته نفتخ��ام بيتوم��ن و نفتخ��ام فوقس��نگين نيز بیش��ترين ميزان رش��د توليد از محل منابع
متع��ارف را دارند .با توجه به توس��عهی منابع
اس��ت .ميزان عرضهی نفت شامل نفتخام ،ونزوئال و ساير مناطق آمريكايجنوبي
نامتع��ارف نفتخام و بازيگ��ران مهم طرف
ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺗﺎ اﻓﻖ  2035ﺑﻪ ﺣﻮزهي عرضه ،چنين اس��تنباط ميش��ود كه بيشترين
ميزان رشد توليد نفت تا افق  2035به حوزهی
آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ اﺧﺘﺼﺎص دارد و در واﻗﻊ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻛﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
آتالنتيك اختصاص دارد و در واقع برخالف
ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ] .[8ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﻧﻔﺖﺧﺎمﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،تقاضاي نفتخام كه از غرب به ش��رق منتقل
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي  2012-2035ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻓﻮقﺳﻨﮕﻴﻦ )ﻧﻔﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  APIﺑﻴﻦ  10و  (25و ﭘﺲ ش��ده ،مركز ثقل توليد نفت به غرب متمايل
از آن ﺑﻪ  (LTO) Light Tight Oilاﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻃﺒﻖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻓﻮقﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺎ خواهد شد [ .]8بر اس��اس بررسيهاي انجام
ش��ده ،در ميان انواع نفتخامهاي نامتعارف،
 2035ﺣﺪوداً ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﻔﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪوﻳﮋه ﻧﻔﺖﻫﺎي
بيش��ترين افزاي��ش تولي��د ط��ی س��الهاي
ﻓﻮقﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎزار آﺗﻲ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
 2012-2035به نفت فوقسنگين (نفتهایي
ب��ا  APIبی��ن  10و  )25و پ��س از آن ب��ه
( )Light Tight Oil LTOاختص��اص دارد.
ﺷﻜﻞ 2 :3
بر) []4
(،2012واحد:
2011-2035
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرفطي سا
جهاني نفتخام
تقاضاي
[3] 2035
2020م و
هايﺳﺎلﻫﺎي
ﺟﻬﺎنلدر
ﻧﻔﺖﻫﺎي
تغييراتاﻧﻮاع
روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 -2وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺗﻲ ﻧﻔﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻔﺖ ﻓﻮقﺳﻨﮕﻴﻦ
طبق پيشبينيهاي انجام شده ،توليد نفتخام
حدودا ً
پنج برابر مقدار
2035
س��نگين تا
در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،ﺗﺎ  2040ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻔﺖﺧﺎم رﺗﺒﻪي ﻧﺨﺴﺖ فو
ﻫﺎي
اﻧﺮژي
ﺳﺒﺪ
ﺧﻮدقرا در

ﺟﻬﺎن،مس��أله بيانگر
ﻧﻔﺖكه اي��ن
ﻣﺘﻌﺎرف ش��د
كنون��ي خواهد
اوﻟﻴﻪي ﺟﻬﺎن ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود  40درﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ
نقش مه��م نفت نامتعارف بهوي��ژه نفتهاي
ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ] .[5ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺣﺪود  1700ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺸﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 48
فوقسنگين در بازار آتي نفت جهان است.
درﺻﺪ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻣﺮﻳﻜﺎيﺟﻨﻮﺑﻲ ،آﻣﺮﻳﻜﺎيﻻﺗﻴﻦ ،آﻣﺮﻳﻜﺎيﺷﻤﺎﻟﻲ ،اروﭘﺎ و اوراﺳﻴﺎ،
باتوجه به نرخ رشد بیش��تر توليد نفتخام
رﺗﺒﻪﻫﺎي
آﻓﺮﻳﻘﺎ و آﺳﻴﺎ ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  8 ،8/5 ،13 ،19و  2/5درﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻬﺎن
يفوقس��نگین
ﺑﻌﺪ و
Oil Sand
دراز نوع
نامتع��ارف
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
بهتدريج ش��اهد س��نگينتر ش��دن نفتخام
ﻃﻮري خواهيم بود.
بازارهايﺑﻪجهان��ي
تولي��دي در
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؛
ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،ﺗﺮﺗﻴﺐ و آراﻳﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارﻧﺪهي ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ
تقاض��ای در حال
 2اینک��ه
توجه/2ب��ه
ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  5/9ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺸﻜﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﺟﻬﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪي آﻣﺮﻳﻜﺎيﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ب��ا
تأمينﺑﺸﻜﻪ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺑﻴﺶ از
افزاي��ش نفتخ��ام در ش��رق آس��يا بهویژه
)ﺣﺪود  40درﺻﺪ( در رﺗﺒﻪي ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ) 20درﺻﺪ( ،اروﭘﺎيﺷﺮﻗﻲ و اوراﺳﻴﺎ
چين و هند ،مس��تلزم ايجاد ظرفيت پااليش��ي
 3روند توليد انواع نفتهاي نامتعارف جهان در سالهاي  2020 ،2012و ]3[ 2035
) 18درﺻﺪ( ،آﻣﺮﻳﻜﺎيﻻﺗﻴﻦ ) 13درﺻﺪ( ،آﻓﺮﻳﻘﺎ ) 5درﺻﺪ( ،آﺳﻴﺎ ) 3درﺻﺪ( و اروﭘﺎيﻏﺮﺑﻲ ) 2درﺻﺪ( در رﺗﺒﻪﻫﺎي
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف از ﻧﻮع  Oil Sandو ﻓﻮقﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﺷﺪن
ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ ] .[6ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ  40درﺻﺪي آﻣﺮﻳﻜﺎيﺷﻤﺎﻟﻲ و رﺗﺒﻪي ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ذﺧﺎﻳﺮ
ﻧﻔﺖﺧﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﺖﺧﺎم در
25
ﻧﻔﺖ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در زﻣﻴﻨﻪي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف
ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﺑﻪوﻳﮋه ﭼﻴﻦ و ﻫﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﻲ دﻫﻪﻫﺎي آﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود
ﺣﻮزهي آﻣﺮﻳﻜﺎيﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﺑﺮﺧﻲ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ،ﺣﻮزهي ژﺋﻮﭘﻠﺘﻴﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎيﺷﻤﺎﻟﻲ را ﻗﻄﺐ آﻳﻨﺪهي ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن ﻳﺎ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎزاد ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺟﺬب ﻧﻔﺖﺧﺎمﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﻮد .ﻧﻜﺘﻪي ﻣﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻲ
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ ] .[7از  5965ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺸﻜﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن 1879 ،ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺸﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖﺧﺎمﻫﺎي

مقاالت تحليلي-كاربردي

در حال افزايش است و بخش
جديد طی دهههاي آت��ي خواهد بود ،انتظار نظير بنزين ،سوخت جت و گازوئيل افزايش
م��يرود ظرفي��ت مازاد پااليش��ي بهس��مت ميياب��د ،توليد نفت كوره به صفر رس��يده و عمدهی اين س��رمايهگذاريها در كش��ورهاي
مصرفكنن��دهی اصلي نفتخ��ام يعني چين و
ج��ذب نفتخامهاي نامتعارف و س��نگينتر بهجاي آن  Fuel Cokeتوليد ميشود.
ب��ا توجه ب��ه ش��کل 3-پااليش��گاههايی با هند جهت تأمين نياز روبه رشد تقاضاي داخلي
متمايل شود .نكتهی مهم اينكه طي سالهاي
اخي��ر ،گامه��اي اولي��ه در زمين��هی اصالح قابلي��ت  ،Cokingقادرن��د پ��س از دريافت فرآوردههاي گرانقيمت نظير بنزين و گازوئيل
الگوي پااليش��ي براي ج��ذب نفتخامهاي نفت فوقس��نگين و ت��رش  WCSكانادا (كه خواهد بود [.]10
بررس��ي دقي��ق تغييرات ظرفيت پااليش��ي
فوقسنگين در پااليشگاههاي مختلف بهويژه ش��بيه نفت فوقسنگين سروش و نوروز ايران
اس��ت) ،چهار برابر سوخت جت و گازوييل مناطق مختلف جهان نيز نشان ميدهد از 13/1
در حوزهی آسيا پاسیفیک آغاز شده است.
و  1/5برابر بنزين بيش��تر توليد كنند .بهطوري مبر افزايش ظرفيت پااليش نفت جهان طي
 -3تح�والت صنع�ت پاالي�ش و چش�مانداز كه س��هم اين س��ه فرآوردهی س��بك از ّ
كل س��الهاي  ،2012-2030چي��ن ،خاورميان��ه
فرآوردهه��اي تولي��دي در پااليش��گاههاي و هن��د مجموعاً  80درصد رش��د ظرفيت را
ظرفيت پااليش نفت فوقسنگين
طي س��الهاي اخي��ر با افزاي��ش تدريجي پيچي��ده از  40به  90درصد ارتق��اء مييابد .بهخود اختصاص دادهاند .چين ،خاورميانه و
هاﺧﺎم
ﻧﻔﺖ
اين از ﻛﻞ
ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ
ﺧﺎمﻫﺎي
اﻓﺰاﻳﺶ
خام ﺑﺎ
اﺧﻴﺮ
ﻃﻲ ﺳﺎل
ﺗﻌﺪادترتيب با  3/4 ،4/7و  2/6مبر حدود
ﺗﻮﻟﻴﺪي،هند به
ﻫﺎي سهم
قادرند
پااليش��گاه
عبارت ديگر
ﺗﺪرﻳﺠﻲ ازﺳﻬﻢكلﻧﻔﺖ به
س��نگينتر
ه��اي
س��همﻫﺎينفت
ﻣﻘﺪار
مثل ﺑﻪ
ارزشﻗﺎدر
ﺳﻨﮕﻴﻦم ﻧﻴﺰ
ﻫﺎي ﻓﻮق
فرآوردهﺧﺎم
هايﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻔﺖ
پااليش��گاهدر
تعداد ﻳﺎﻓﺘﻪ و
توليدي،اﻓﺰاﻳﺶ
ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه
 25و  20درصد افزايش ظرفيت پااليشي
نفتﺗﻮﻟﻴﺪ،35
س��نگين و ك
هاي
ﻫﺎيمهاي
تخا
نف
دراﻧﺪ.نتيج��ه ك��وره و س��اير فرآوردهه��ا را از  60ب��ه  10جه��ان را خواهند داش��ت .بنابراين بازارهاي
افزای��شﻫﺎيیافت��ه
ﻗﺎﺑﻞ پيچيده
ﺳﺒﻚوﺷﺪه
ت��راز ﻓﺮآورده
ﻣﻼﺣﻈﻪاي
ﺳﻨﮕﻴﻦنفتخام جه��ان در بخ��ش پااليش را
ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖﺧﺎمﻫﺎي ﺳﺒﻚ و آت��ي
اﺧﺘﻼف[.]9
کاهش دهند
درصد
ﻧﻔﺖتوليد
ق��ادر به
ﻧﻴﺰهاي فو
ﻣﺴﺄتﻟﻪخام
اﻳﻦ نف
ﺗﺪرﻳﺠﻲ
ﺧﺎم وﻛﺎﻫﺶ
نيز ﻧﻮع از
س��نگيناﻳﻦ
ﻣﻮﺟﺐقﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ
ﻛﺮاﻛﻴﻨﮓ ،منطقه تش��كيل خواهند داد .برزيل با
تحولاز اين سه
Upgrading
آوری
ﺳﻨﮕﻴﻦ فن
سبكﻫﺎي ﻓﻮقدر واقع
فرآوردهﺗﺮ،هاي
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهاي
مقدار .قابدرلمالحظه
ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻋﻢ
هايﻣﺘﻌﺪد و
ﻣﺮاﺣﻞ
ﻃﻲ
ﻧﻔﺖﺧﺎم
ﻫﺎياز ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﻓﺰاﻳﺶبر بيشترين رش��د ظرفيت پااليشي را
ايجادﺋﻴﻞ  1/4م
پاالي��ش نف
صنعت
ﻫﺎﻳﺪروشدهاند.
خامو ﮔﺎزو
ﺳﻮﺧﺖتﺟﺖ
ﺑﻨﺰﻳﻦ،
بزرگ��يﺗﺮدرﻧﻈﻴﺮ
ﺗﺮﻳﺘﻴﻨﮓ FCC ،و ﻛﻮﻛﻴﻨﮓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺑﺎارزش
زياديﺷﻮداز .نگراني در خصوص در منطقهی آمريكايجنوب��ي دارد .با وجود
Fuelتا حد
كرده و
رﺳﻴﺪه واينﺑﻪ نوع
مطلوبيت
مسأله
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ،اين
موجبﺻﻔﺮ
ﻧﻔﺖنيزﻛﻮره ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﺟﺎيازآن Coke
بيش��ترين ظرفيتس��ازي پااليش��ی در چين
ﻓﻮقتخام
ک��م نف
قيمت
بازارياب��ي و
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖقيمت
اختالف
وكاهش
خام
ﺑﺎ نف
تدريج��يﻲ ﺑﺎ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎﻳ
ﺷﻜﻞ3-
ﺗﻮﺟﻪتﺑﻪ
هايﺗﺮش WCS
ﺳﻨﮕﻴﻦ و
ه��ايﻧﻔﺖ
درﻳﺎﻓﺖ
ﭘﺲ از
 ،Cokingﻗﺎدرﻧﺪ
هن��د ،در  2035اي��ن دو كش��ور همچنان
سنگين كاسته
اﺳﺖ(،و فوق
شد .اﻳﺮانسنگين
س��نگين
ﻓﻮق و
س��بك
ﻛﻪخام
ﻛﺎﻧﺎدانف)ت
است .و ﮔﺎزوﻳﻴﻞ و /5و 1ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺖ
ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ
خواهدﻧﻮروز
ﺳﺮوش و
ﺳﻨﮕﻴﻦ
هايﻧﻔﺖ
ﺷﺒﻴﻪ
واردكنندهی فرآوردههاي نفتي باقي خواهند
ب��ر اس��اس بررس��يهاي انج��ام ش��ده،
در پااليش��گاههاي پيچيدهت��ر ،نفتخامهاي
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺮآوردهي ﺳﺒﻚ از ﻛﻞّ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي
فوقس��نگين طي مراحل متعدد و متوالي اعم سرمايهگذاري جهت احداث واحدهاي پااليشي ماند [.]11
ﭘﻴﭽﻴﺪه از  40ﺑﻪ  90درﺻﺪ ارﺗﻘﺎء ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و
طبق گزارش س��ال  2014مؤسس��هی ،BP
از كراكين��گ ،هاي��درو تريتين��گ FCC ،و پيچيده بهويژه پااليش��گاههایي ب��ا قابليتهاي
ﻛﻢارزش ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺖ ﻛﻮره و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎ را از  60ﺑﻪ  10درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ].[9
و منطق��هی آس��يا پاس��یفیک با احتس��اب هند
،
كوكين��گ و تولي ِد فرآوردهه��اي باارزشتر
بهعنوان محور توسعهی پااليش جهان ،حدود
 31/3مبر ظرفيت پااليش دارد و س��هم آن
از ظرفي��ت پااليش دنیا ني��ز تقريباً  33درصد
است .مجموع ظرفيت پااليش نفت جهان در
ابتداي  2014به حدود  95مبر رسيده است.
با ن��گاه دقيقتر بهوضعيت پااليش��گاههاي
مناط��ق مختلف بهتفكيك ن��وع و پيچيدگي
الگوي پااليشي آنها ميتوان تحليل عميقتري
در خصوص آيندهی نفتخامهاي مورد نياز
بهويژه در منطقهی آسيا پاسیفیک ارائه کرد.
ب��ر پاي��هی آخري��ن گزارشه��ا ،افزايش
ﺷﻜﻞ  : 4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ][16
ظرفيت پااليش طي س��الهاي اخي��ر عمدتاً
 4مقايسهی تغييرات توليد فرآوردههاي پااليشي در پااليشگاههاي پيچيده و معمولي []16
در واﻗﻊ ﻓﻦآوريﻫﺎي  Upgradingﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖﺧﺎم اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي از ﻧﮕﺮاﻧﻲ
26
در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ﻛﻢ ﻧﻔﺖﺧﺎمﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻓﻮقﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
٨
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مربوط به الگوهاي پااليشي پيچيدهتر بهویژه
پااليش��گاههايی ب��ا واحده��اي Cooking
و  FCCU/RFCCو  Hydrocrackingاست.
بنابراين باتوجه به نرخ رشد  7درصدي ايجاد
ظرفيت پااليشي طي سالهاي اخير و با فرض
حداقل نرخ رش��د  7درصدي پااليشگاههايی
با واحده��اي  Cookingو FCCU/RFCCو
 ،Hydrocrackingبرآورد ميشود در 2014
ظرفيت پااليشي اين واحدها از  24/6به 26/5
مبر افزايش یابد [.]12
بررس��ي تح��والت س��الهاي اخي��ر و
چش��مانداز فعاليته��اي پااليش��ي بازارهاي
مص��رف و توس��عهی بهرهب��رداري از منابع
نفتخ��ام فوقس��نگين در ط��رف عرض��ه
بيانگ��ر اين واقعيت اس��ت ك��ه كانون اصلي
بازار آتي نفتخام فوقس��نگين در حوزهی
 Pacific Indian Basinمتمرك��ز خواه��د
ش��د Pacific Indian Basin .ب��ه محدودهی
جغرافياي��ي پيرام��ون اقيان��وس آرام ش��امل
كران��هی غرب��ي قارههاي آمريكايش��مالي،
آمريكايمرك��زي و جنوب��ي موس��وم ب��ه
 Pacific Rimو جن��وب آس��يا ك��ه ش��امل
ش��بهقارهی هن��د اس��ت اطالق ميش��ود كه
در دو طرف اي��ن قلم��رو ،توليدكنندگان و
مصرفكنندگان كنوني و آتي نفت نامتعارف

بهويژه نفت فوقسنگين قرار گرفتهاند.
چنانچ��ه مش��اهده ميش��ود در ،2011
تع��داد  189واحد پااليش��ي در حوزهی نوار
پاس��یفیک و  25واح��د پااليش��ي در جنوب
آسيا قرار داشته اس��ت .از بین پااليشگاههاي
ن��وار پاس��یفيك 96 ،واحد در ش��رق آس��يا
(چين) 27 ،واحد در جنوبش��رق آس��يا8 ،
واحد در منطقهی اس��تراليا و اقيانوس��يه29 ،
واح��د در كرانهی غربي كان��ادا و آمريكا4 ،
واحد در غرب آمريكايمركزي و مكزيك
و  25واحد در سواحل غربي آمريكايجنوبي
واقع ش��ده اند .از مجموع  24/8مبر ظرفيت
پااليش��ي نوار پاس��یفيك ،یک مبر مجهز
ب��ه واح��د  3/75 ،Cokingمبر مجه��ز ب��ه
واح��د  FCCU/RFCCو  1/7مبر مجهز به
واحدهاي  Hydrocrackingهستند.
در جن��وب آس��يا با مركزيت هن��د ،از 25
پااليش��گاه موج��ود بهظرفي��ت  4/1مبر،
مجموع��اً ح��دود  875هبر ب��راي ج��ذب
نفتخامهاي فوقس��نگين ،الگوي پااليش��ي
پيچيدهای دارند .بنابراین در مجموع از 28/8
مبر ظرفيت پااليشي نوار پاسیفيك و جنوب
آسيا ،در حال حاضر حدودا ً  7/3مبر قابليت
پااليش نفتخامهاي فوقسنگين را دارند كه
يكچه��ارم ظرفيت پااليش��ي اي��ن منطقه را

 3وضعيت موجود ظرفيت پااليشي حوزهی پاسیفیک با تأكيد بر الگوي پااليشي پيچيده
(واحد :بشكه در روز) []12
Coking Fccu/RFCC Hydrocacking
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FCCU is fluid catalytic cracking units and RFCC is residual fluid catalytic cracking.

تشكيل ميدهند.
توسعه ،س��اخت ،ارتقاء و مطالعات اوليهی
بخش��ي از اي��ن پااليش��گاهها با مش��اركت
ش��ركتهاي بينالمللي وابسته به كشورهاي
نفتخيز انجام ميشود .در اين راستا ميتوان
ب��ه مش��اركت س��رمايهگذاران خارج��ي در
احداث  10پااليش��گاه نفتی در چين اش��اره
كرد [.]13
چنانچ��ه مش��اهده ميش��ود بس��ياري از
ش��ركتها و كش��ورهاي توليدكنندهی نفت
ب��ا اتخاذ سياس��ت س��رمايهگذاري در بخش
پاالي��ش نفت چين ،مس��ير ورود خود به اين
بازار در آينده را هموار س��اختهاند كه از آن
جمله ميتوان به عربستانس��عودي (ش��ركت
 ،)Saudi Aramcoكويت (ش��ركت ،)KPC
ونزوئ�لا (ش��ركت  )PDVSAو روس��يه
(شركت  )Rosneftاشاره كرد.
در اين ميان تاكنون از جمع توليدكنندگان
اصل��ي نفتخامه��اي فوقس��نگين جه��ان،
ونزوئال براي كس��ب س��همی از ب��ازار چين
اق��دام ك��رده اس��ت .همچني��ن ب��ر اس��اس
بررس��يهاي انجام ش��ده ش��ركتهاي نفتي
كاناداي��ي تالشه��اي گس��تردهاي را براي
مذاكره جهت فروش نفت فوقسنگين WCS
انجام دادهاند [ .]14نكتهی جالبتوجه اينكه
نفت فوقسنگين  WCSكانادا از نظر  APIو
س��ولفور به نفت فوقس��نگين ايران (مخلوط
سروش و نوروز) بسيار نزديك است.
پ��س از چي��ن ،در آين��ده ،هند بيش��ترين
ظرفي��ت ج��ذب نفتخ��ام فوقس��نگين را
ايجاد کرده و در اين راس��تا پااليش��گاههاي
هندي بهوي��ژه ONGC، MRPL، HMEI،
 ESSAR، Relianceو  ...همگ��ي مجه��ز به
سيستم پااليشي  Cookingشدهاند [.]15
نتيجهگيري و پيشنهاد

ارتق��اء س��طح فنآوريه��اي مرب��وط به
بهرهبرداري از منابع نامتعارف منجر به رش��د
27
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قابلتوجه توليد نفت در س��الهاي اخير شده
ك��ه اين روند ط��ي دو دههی آتي اس��تمرار
خواهد داش��ت .اي��ن تحول ب��زرگ متمايل
ش��دن قطب توليد نفتخام جهان از شرق و
خاورميانه به غرب را در پي داش��ته است .از
س��وي ديگر رشد قابلتوجه اقتصادي چين و
هن��د در دهههاي آتي نيز ب��ه جابجايي مركز
ثقل اقتصاد و بهتبع آن تقاضاي نفت جهان از
غرب به شرق خواهد انجاميد.
طب��ق بررس��يهاي انج��ام ش��ده ظرفيت
پااليش��ي نفت در حوزهی آس��يا پاس��یفيك
كه در ح��ال حاضر حدود  86درصد ظرفيت
پااليش نفت جهان را به خود اختصاص داده،
رون��دي فزاينده خواهد داش��ت .نكتهی مهم
ديگر اينكه با كاهش سهم نفتهاي متعارف
و رش��د توليد منابع نامتعارف ،بهتدريج سهم
نفتهاي س��نگين و فوقسنگين در خوراك
پااليش��ي جه��ان بهوي��ژه در منطقهی آس��يا
پاسیفیک افزايش خواهد يافت .بر پايهی اين
روند ،كش��ورهاي نفتي در ارزيابيهاي خود
براي توس��عهی ميادين فوقس��نگين از همان
ابتدا نس��بت به نح��وهی تخصي��ص اين نوع
نفتخام تصميم��ات الزم را اتخاذ ميكنند.
مث� ً
لا عربستانس��عودي ،كوي��ت ،روس��يه و
ونزوئ�لا همزمان ب��ا توس��عهی ميادين نفتي
خود ،نس��بت به احداث پااليشگاه مشترك با
چين براي پااليش نفت توليدي از اين ميادين
4

مشاركت توليدكنندگان مهم نفتخام در بخش پااليش چين[]13

Startup date
ln operation since
1996
ln operation since
2009
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و مصرف فرآوردههاي نفتي در اين كش��ور
اقدام ميکنند.
بررس��يها نش��ان ميده��د طي س��الهاي
گذش��ته درج��هی پيچيدگ��ي پااليش��گاهها
افزاي��ش يافت��ه و بازيگ��ران اصل��ي در اين
خص��وص برنامهریزیه��اي جامع��ي انجام
دادهان��د .مزيته��اي افزای��ش درج��هی
پيچيدگي پااليشگاهها بهشرح زیر است:
انعطافپذي��ري الزم در انتخاب خوراك
نفتخام با كيفيتهاي متنوع از جمله نفتخام
نامرغوب،ترش و س��نگين ب��ا قيمتهاي کم
(خريد ارزانتر خوراك مورد نياز)
توانايي توليد بيشتر محصوالت ارزشمند
مث��ل  ،LPGفرآوردههاي تقطيري س��بك و
ميانتقطي��ر و توليد مق��دار كمي محصوالت
س��نگين و نفتكوره ك��ه در نتيج��ه ارزش
افزوده بیشتري هم ایجاد خواهد شد.
تواناي��ي توليد محصوالتی با كيفيت مثل
بنزين و گازوئيل (ارزش بیش��تر محصوالت
توليدي)
بررس��ي گزارشهای شركتهاي توليدي
حاكي از آن است که ميادین نفتي منصوري،
اهواز ،آبتيمور ،رامش��یر ،آزادگانجنوبي،
آزادگانش��مالي ،سوس��نگرد ،ي��ادآوران،
يارانش��مالي ،يارانجنوب��ي ،جفی��ر ،زاغه،
درود ،نوروز ،س��روش ،هامون و اس��فنديار
قابليت توليد نفتخام س��نگين و فوقسنگين

Capacity
in kbd

Partner

200

Tota, Sinochem

Region Company
CNPC

NE

Location
Dalian West Paciflc

240

South Sinopec Saudi, Aramco,XOM

Fujian

2015

300

KPC

South Sinopec

Zhangjiang

2015

400

PDVSA

CNPC

South

Jieyang

2015

300

Rosneft

CNPC

North

Tiajin

2015

200

Saudi Aramco

Central CNPC

Yunnan

2015+

400

Qatar and Shell

North

Jiangsu/Taizhou

CNPC

را دارند [ .]17در حال حاضر توليد نفتخام
سنگين و فوقسنگين ايران حدود  300هـبر
است كه با توجه به برنامهی توسعهی ميادين
نفتي كشور با تأكيد بر منطقهی غرب كارون،
پيشبيني ميش��ود اين ميزان تا  1150هـبر
افزاي��ش ياب��د .در ح��ال حاض��ر  12مخزن،
نفتخام فوقس��نگين توليد ميكنند كه اين
تعداد طي دو دههی آتي به  20مخزن خواهد
رسيد [.]18
باتوجه به توسعهی ظرفيت پااليش اين نوع
نفتخ��ام در چين و هن��د و ظرفيت بالقوهی
توليد آن در ايران ،ظرفيت قابلاعتنايي براي
صادرات نفتخام فوقس��نگين کشورمان به
اين بازارهاي نوظهور وجود خواهد داشت.
طب��ق برآورد انجام ش��ده فاصلهی دريايي
ايران و مناطق س��احلي غ��رب كانادا تا چين
(بهعن��وان بازار هدف) تقريب��اً برابر و حدود
 5500كيلومتر اس��ت .در حالي كه نفتخام
ونزوئال براي رسيدن به بازار چين بايد مسافتی
 10200كيلومتري را طي كند .بنابراين ايران
از اي��ن حيث نس��بت ب��ه ونزوئ�لا از مزيت
جغرافياي��ي نزديكي به بازار هدف برخوردار
است .در خصوص بازار هند نيز کشورمان از
هر دو كش��ور توليدكنندهی رقيب ،وضعيت
بهمراتب بهتري دارد.
بنابراين در حال حاض��ر بازار نفتخام در
مناطق مختلف بهويژه در شرق آسيا متقاضي
دريافت نفت فوقسنگين هستند و اين نوع از
نفت مش��تريان خاص خ��ود را در بازار دارد.
در چنين ش��رايطي دو گزينه ب��راي مصرف
نفتخام فوقس��نگين ايران در سالهاي آتي
وجود دارد:
احداث پااليشگاههايي با پيچيدگي زیاد
و ب��ا واحده��اي  Cokingبهمنظ��ور دريافت
نفتخام فوقس��نگين ،تولي��د فرآوردههاي
س��بك و ايج��اد ارزش اف��زودهی زیاد مثل
 ،LPGبنزين و گازوئيل.
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در اين زمينه بايد توجه داشت که احداث
پااليش��گاههايی با پيچيدگي کم كه معموالً
 40-60درص��د  Fuel oilتولي��د ميكنن��د،
نهتنها كمكي به ايجاد ارزش افزودهی بيشتر
و جلوگيري از خامفروشي نخواهد كرد بلكه
عالوه بر زيان اقتصادي ،مشكالت بازاريابي
فرآوردههاي ك��مارزش را نيز بههمراه دارد.
در حالي كه با دستيابي به فنآوری Coking

ميزان  Fuel oilبه يكششم كاهش مييابد.
ص��ادرات نفت فوقس��نگين و س��نگين
كشور به حوزهی آسيا پاسیفیک و مشاركت
در اح��داث پااليش��گاههاي نفت��ي در بازار
هدف و ايجاد پااليش��گاههاي نفت سبك و
ميعانات گازي در داخل كشور
پااليشگاههاي نفت سبك و بهویژه ميعانات
گازي ،ضمن اينكه نس��بت به پااليشگاههاي

 5مقايسهی مسافت بین مبادي اصلي توليد نفتخام فوقسنگين (كانادا ،ونزوئال و ايران) و بازارهاي اصلي
مصرف (چين و هند)

ﺗﻮﺳﻌﻪهاي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻔﺖﺧﺎم در ﭼﻴﻦ و ﻫﻨﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮهي ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در اﻳﺮان ،ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪپا ﺑﻪ
نویس
       
Western Canadian Select

2.

نفت سنگين و فوقسنگين به سرمايهگذاري
و فنآوری س��ادهتري ني��از دارند ،ميتوانند
فرآوردههاي س��بك و ميانتقطيری بيشتري
توليد ک��رده و ضمن ايج��اد خودكفايي در
تأمين فرآوردههاي س��بك در كش��ور (مثل
بنزي��ن و گازوئي��ل) ميت��وان ب��ه صادرات
اي��ن فرآوردهه��اي ارزش��مند ني��ز مبادرت
ورزید .همچنين با توجه به وجود مش��تريان
متعدد در بازار نفتخام فوقس��نگين و تغيير
الگوي پااليش��ي جهان بهويژه حوزهی آسيا
پاس��یفیک بهس��مت نفتهاي فوقسنگين،
ص��ادرات بخ��ش عم��دهی این ن��وع نفت
ميتواند درآمد ارزي نیز براي كشور بههمراه
داشته باشد.
در اين زمينه مثل سایر توليدكنندگان نفت
جهان ميتوان سياس��ت مشاركت در احداث
پااليش��گاههاي نفتي بهويژه پااليشگاههايی با
خوراك نفت فوقس��نگين را در پيش گرفته
و از اين طريق س��هم ايران را از بازار جهاني
افزايش داد.
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در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً  40-60درﺻﺪ Fuel oil

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰودهي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺎمﻓﺮوﺷﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
زﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻛﻢارزش را ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻫﻤﺮاه دارد .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﻦآوري
 Cokingﻣﻴﺰان  Fuel oilﺑﻪ ﻳﻚﺷﺸﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
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