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به منظور مقابله با محدود شدن سهم بازار 
فروش نفت خام هاي ایران، همچنین توسعه 
سهم بازار و کسب بازار جدید الزم است 
که موضوع بازاریابي و فروش نفت خام با 
بررسي تقاضاي جهاني آن، بیش از پیش 
مورد توجه قرار گیرد. در شرایط کنوني 
که تحریم هاي ظالمانه ي اِعمال شده علیه 
صادرات نفت خام هاي ایران رفع گردیده، 
و  عرضه  وضعیت  به  هوشمندانه  نگاه 
صورت  تحوالت  و  نفت خام  تقاضاي 
گرفته در سیستم پاالیشي و نوع خوراك 
مطلوب تر  رویکرد  مي تواند  مصرفي، 
صادرات  وضعیت  در  سودمندتري  و 
کشور به وجود آورد. از آنجایي که در اثر 
نظیر  کشورهایي  نفت خام هاي  تحریم ها، 
عراق، کویت، امارات، عربستان و روسیه 

گردیده  ایران  نفت خام هاي  جایگزین 
ناشي  منفي  پیامدهاي  به  باتوجه  و  است 
از آن به ویژه کاهش درآمدهاي کشور و 
افزایش تهدیدهاي امنیتي، اقدامات موثر و 
اتخاذ رویکردهاي مناسب بسیار ضروري 
است. لذا افزایش سهم بازار نفت خام هاي 
ضریب  افزایش  آن  نتیجه ي  که  ایران 
امنیت ملی است، مي تواند جزو اقدامات 
اساسي پیِش رو در دستیابي به سیاست هاي 
مقابل  در  پایداري  براي  مقاومتي  اقتصاد 
تکانه هاي خارجي تحمیل شده ی گذشته 

باشد. 
نفت خام  معرفي  به  ابتدا  مقاله  این  در 
دنیا  در  آن  ذخایر  میزان  و  فوق سنگین 
کنوني  وضعیت  سپس  شده،  پرداخته 
نفت خام  عرضه  آتي  چشم انداز  و 

صادراتي  روند  و  ایران  در  فوق سنگین 
در  است.  شده  آورده  نفت خام  انواع 
نفت خام  تقاضاي  وضعیت  سوم  بخش 
تحوالت  به  توجه  با  فوق سنگین 
پاالیش  امر  فناورانه ي صورت گرفته در 
در جهان مورد بررسي قرار گرفته است. 
سبک  نفت خام هاي  ادامه،  در  همچنین 
به لحاظ  و  گردیده  مطرح  فوق سنگین  و 

قیمت مورد مقایسه قرار گرفته است.

1- نفت خام فوق سنگین
1-1-انــواع گـروه بنـدی نفت خام هاي 

سنگین
از  سنگین  نفت خام هاي  کلی  به طور 
نفت  انجمن  و  نفتي  دیدگاه شرکت هاي 
تعریف  مختلفي  شیوه هاي  به  امریکا 

بازيابــی ســهم بــازار نفت خام هــاي صادراتــي کشــور از طريــق عرضــه 
ــازار ــه ب ــنگین ب ــاي فوق س نفت خام ه
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در حال حاضر با توجه به رفع تحریم هاي ظالمانه بین المللي علیه کشور به ویژه صنعت نفت ایران 
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نفت خام هستند. همچنین استفاده از نفت خام سبک و میعانات گازي در پاالیشگاه ها به منظور تولید 
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بررسي  در  سهولت  به منظور  است.  شده 
نفت خام هاي  تقاضاي  و  تحوالت عرضه 
شرکت  طبقه بندی  اساس  بر  فوق سنگین 
توتال1 ، در این مقاله نفت خام هاي  سنگین 
B , AوC دسته بندی شده  به سه گروه  
مربوط   B گروه  میان،  این  در  که  است 
به انواع نفت خام های فوق سنگین با درجه 

API کمتر از 20 می باشد.

تعریف TOTAL گروه
)API بر حسب درجه(

>A 25)نفت خام سنگین(

>B 20)نفت خام فوق سنگین(

C7>=<12)نفت خام شنی-قیرها(

1| دسته بندي انواع نفت خام هاي سنگین

1-2- چشـــم انــداز عرضــه نفـت خـام 
فوق سنگین

میادین  جهان  کشورهاي  از  بسیاري  در 
نفتي در نیمه دوم عمر خود بوده و روند 

نزولي تولید را طي مي کنند. 
و  نفتي  نامتعارف  منابع  به کشف  باتوجه 
با  رابطه  در  تکنولوژیکي  پیشرفت هاي 
سال هاي  در  ذخایر  این  از  بهره برداري 
صنعت  کالبد  در  تازه اي  روح  اخیر، 
اعتقاد  به  است.  شده  دمیده  جهان  نفت 
جدید  بازیگران  ورود  کارشناسان، 
جهاني  بازار  بر  حاکم  پارادایم  مي تواند 
را  جدیدي  موازنه  و  داده  تغییر  را  نفت 

برقرار نماید.
شده  آورده  شکل-1  در  که  همانطور 
نفتي  شرکت  گزارش  اساس  بر  است، 
فوق  "نفت خام  عنوان  تحت   TOTAL
 ، انرژی"2  جهانی  عرضه  در  سنگین 
30درصد از انرژی موردنیاز در جهان در 
سال 2030 مربوط به نفت خام خواهد بود 
که در این میان، سهم نفت خام هاي فوق 

سنگین 7 درصد مي باشد.
بر همین اساس، نرخ رشد تولید نفت خام ها 
تا   2010 سال  از   3)NGL(مایع گاز  و 

2025، به طور ساالنه 1 درصد پیش بیني 
میزان  درحالي که  مي گردد)شکل-2(، 
سنگین  فوق  نفت خام هاي  تولید  رشد 
میانگین  به طور  اشاره  مورد  دوره  طي 
برابر   6 حدود  یعني  سال،  در  درصد   6
دیگر  نفت خام هاي  تولید  رشد  از  بیشتر 
بیشتر  فراوانی  نشان دهنده  امر  این  است. 
آتی  سال های  در  فوق سنگین  نفت خام 
دالیل  از  یکی  می تواند  که  بود  خواهد 
دنیا  در  پاالیشگاه ها  تکنولوژیک  تغییر 

محسوب گردد.

بر  سنگین  نفت خام  ذخاير  1-3-میزان 
اساس انواع و ناحیه

بدان  جدول-1  در  که  دسته بندی  طبق 
میلیارد   4000 مجموع  از  شده،  اشاره 
 Oil in(درجا سنگین  نفت خام  بشکه 
به  مربوط  آن  درصد   9 حدود   ،)place
با  معمولی-سنگین،  )نفت خام   A گروه 

API>25(، 41 درصد آن مربوط به گروه 
B )نفت خام فوق سنگین با API>20( و 
نیمی از آن مربوط به گروه C )شن های 

نفتی و قیر با API>12<7( می باشد.
مي شود  دیده  شکل-3  در  که  همانگونه 
نفت خام  بشکه  میلیارد   4000 مجموع  از 
از  درصد   44 حدود  درجا،  سنگین 
در  بشکه(  میلیارد   1800 آن)معادل 
آمریکای شمالی واقع شده)که 94درصد 
از آن در کشور کاناداست( و 34 درصد 
در  بشکه(  میلیارد   1300 آن)معادل 
آمریکای جنوبی قرار دارد)که حدود 95 
درصد آن در کشور ونزوئالست(. مابقی 
آفریقا  و  آسیا  قاره  در  سنگین  نفت خام 
ذخایر  درصد   7 حدود  است.  شده  واقع 
نفت خام سنگین دنیا در منطقه خاورمیانه 
برای  حاضر  حال  در  هند  و  چین  است. 
نفت  و  نفتی4  شن های  پروژه های  توسعه 
حال  در  ونزوئال،  و  کانادا  فوق سنگین 

1| روند افزایش تقاضا براي سوخت هاي فسیلي تا سال 2030

2| چشم انداز تولید نفت خام فوق سنگین)میلیون بشکه در روز(
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پاالیشگران  همچنین  هستند.  رقابت 
تأییدیه  اخذ  دنبال  به  نیز  متحده  ایاالت 
لوله   خط  نام  به  کانادا  نفت خام  انتقال 
فرستادن  برای   KEYSTONE XL
منطقه  به   API=20 با   dilbit نفت خام 
خلیج  سواحل  در  واقع   PADD III
نفت خام  منبع عظیم  لذا  مکزیک هستند. 
فوق سنگین در برابر نفت خام های سنگین 
و متوسط موجب نفوذ بیش از پیش این 
خواهد  آتی  سال های  در  نفت خام  نوع 

بود.

حداکثر  و  کنونی  عرضه  به  2-نگاهی 
تولید آتی نفت خام فوق سنگین در ايران

میزان تولید فعلي نفت خام هاي فوق سنگین 
شرکت  داخلی  منابع  اساس  بر  ایران  در 

ملی نفت ایران، حدود 295 هزار بشکه در 
روز است که اغلب با دیگر نفت خام هاي 
در  مي گردد.  اختالط  مناطق  در  تولیدي 
فوق سنگین  نفت خام هاي  حاضر  حال 
عرضه  بین المللی  بازارهای  به  که  ایران 
و  سروش  نفت خام های  صرفاً  می شوند 
صادرات  و  تولید  مقدار  هستند.  نوروز 
این دو نوع نفت خام حدوداً کمتر از 80 
با عنایت به  هزار بشکه در روز مي باشد. 
تولید  میزان  نفتی،  میادین  توسعه  برنامه 
آینده نفت خام هاي فوق سنگین، به حدود 
رسید  خواهد  روز  در  بشکه  هزار   1155
نفت خام هاي  تولید  برابر   10 از  بیش  که 
کشور  در  کنوني  صادراتي  فوق سنگین 

است.

2-1-روند صادراتي نفت خام فوق سنگین 
در ايران

در  ایران  در  نفت خام  انواع  صادرات 
و  سنگین  سبک،  نفت خام  قالب  سه 
فوق سنگین صورت مي پذیرد. با توجه به 
نفت خام  ، روند سهم صادرات  شکل-4 
صادراتي  خام  نفت  کل  از  فوق سنگین 
در طي ده سال اخیر صعودي بوده است 
نفت خام  صادرات  سهم  که  به گونه اي 
میزان سهم صادراتي  از کل  فوق سنگین 
از  تنها 1 درصد  نفت خام در سال 2004 
را  کشور  صادراتي  نفت خام  کل  میزان 
رَوند  یک  طي  در حالي که  شده  شامل 
سال  در  درصد   12 به  سهم  این  ساله  ده 
میزان سهم  است. همچنین  2013 رسیده 
صادرات نفت خام سنگین از کل صادرات 
نفت خام به طور تقریبي طي این ده سال از 
یک روند ثابتي برخوردار بوده است. در 
این میان، سهم صادرات نفت خام سبک 
درفاصله ي  یعني  ساله  ده  طي یک دوره 
در  درصد   43 از   2004-2013 سال هاي 
 2013 سال  در  درصد   34 به   2004 سال 

کاهش یافته است.

3-تقاضاي نفت خام فوق سنگین
3-1-چشم انداز تغییرات ايجاد شده در 

الگوي پااليشي 
زیست محیطِی  مقررات  و  قوانین  وضع 
توسط  فزاینده اي  به صورت  سختگیرانه 
انجام است. همان گونه  کشورها در حال 
است،  شده  داده  نشان  شکل-6  در  که 
دریانوردي  سازمان  مصوبه  اساس  بر 
سوخت  از  استفاده   5)IMO( بین المللي 
با  جهاني  سطح  در   )fuel oil( کشتي 
به   2012 سال  در  گوگرد  درصد   3/5
0/5 درصد در سال 2020 کاهش خواهد 
بالتیک،  دریاي  ویژه)  مناطق  در  و  یافت 
از  انگلیس(  کانال  به عالوه  شمال  دریاي 

5 
 

با  باشد.هزار بشكه در روز مي 80كمتر از  اً حدود خامنفتاين دو نوع نوروز هستند. مقدار توليد و صادرات 
هزار بشكه  1155 به حدود ،سنگينفوق هايخامنفتتوليد آينده  ميزانبرنامه توسعه ميادين نفتي، عنايت به 

 است. در كشور كنونيصادراتي سنگين هاي فوقخامنفتبرابر توليد  10 بيش ازخواهد رسيد كه  در روز

 سنگين در ایرانخام فوقد صادراتی نفتنرو-2-1

وجه با تپذيرد. صورت ميسنگين خام سبک، سنگين و فوقسه قالب نفت ايران در خام درصادرات انواع نفت
صعودي  از كل نفت خام صادراتي در طي ده سال اخير سنگينفوق خامصادرات نفتسهم روند  ، 4-شكلبه 

در سال خام اتي نفتسنگين از كل ميزان سهم صادرخام فوقسهم صادرات نفت كه ايگونهبهاست بوده 
ند ده ساله كه طي يک روَحاليرا شامل شده درخام صادراتي كشور درصد از ميزان كل نفت 1تنها  2004

خام سنگين از كل همچنين ميزان سهم صادرات نفتاست.  رسيده 2013در سال درصد  12به  سهماين 
 همس ،در اين ميانطور تقريبي طي اين ده سال از يک روند ثابتي برخوردار بوده است. خام بهنفت اتصادر

درصد در  43از  2004-2013هاي سال ييعني درفاصله ده سالهطي يک دوره  سبک خامنفت صادرات
 كاهش يافته است. 2013درصد در سال  34به  2004سال 

 

 (2003-2013) هايسال طي ايران در شده صادر هايخامنفت انواع نسبت -4 شكل

 سنگينفوق خامنفتتقاضاي -3

 چشم انداز تغييرات ایجاد شده در الگوي پاالیشی -3-1

 اي توسط كشورها در حال انجام است.صورت فزايندهبه سختگيرانه محيطيِ قوانين و مقررات زيست وضع
 IMO(5(المللي بيندريانوردي بر اساس مصوبه سازمان  نشان داده شده است، 6-شكلگونه كه در همان

در درصد  5/0به  2012گوگرد در سال درصد  5/3ا بدر سطح جهاني  fuel oil))استفاده از سوخت كشتي 
از عالوه كانال انگليس( هدر مناطق ويژه) درياي بالتيک، درياي شمال بو  كاهش خواهد يافت 2020سال 

 .يافته استكاهش  2015گوگرد در اول ژانويه سال درصد  1/0به  2010گوگرد در سال  درصد1

 

                                                           
5 International  Maritime Organization 
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 0/1 به   2010 سال  در  گوگرد  1درصد 
درصد گوگرد در اول ژانویه سال 2015 

کاهش یافته است.
تقاضای جهانی برای نفت کوره با سولفور 
تا کنون   1995 سال  از   )6HSFO( باال 
امر  این  است.7  یافته  کاهش  درصد   35
عمده ای  تغییرات  تا  است  شده  موجب 
منافع  حفظ  به منظور  پاالیشی  سیستم  در 

پذیرد.  صورت  پاالیشگاه ها،  اقتصادی 
محصوالت  به   HSFO تبدیل  برای 
و  سودآوری  حفظ  به منظور  باارزش تر 
جلوگیری از تعطیلی پاالیشگا ها با توجه 
زیست محیطی  سختگیرانه ي  مقررات  به 
این  در  عظیمي  سرمایه گذاري  به  نیاز 
به ویژه  سراسر جهان  در  است.  خصوص 
تقاضا  افزایش  خاورمیانه  و  هند  چین، 

است. طبق  رفته  دیزل  به سمت  بنزین  از 
تقاضای  می شود  گزارش8BPپیش بینی 
جهانی برای سوخت دیزل تا سال 2035 
به 10 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. 
زیست محیطی  سختگیرانه ي  الزامات 
کیفیت  و  راندمان  افزایش  درخصوص 
تا  گردیده  سبب  پاالیشی  محصوالت 
شرکت ها موظف به انجام سرمایه گذاری 
در  فناوري های پیچیده تِر پاالیشی گردند.

جهان  پاالیشي  الگوي  مي شود  پیش بیني 
عدیده اي  تحوالت  دچار   2030 سال  تا 
و  بنزین  به  کوره  نفت  تبدیل  زمینه  در 
الگوي  از  استفاده  طریق  از  گازوئیل 
که  همان گونه  شود.  ککینگ9   پاالیشي 
میزان  مي گردد،  مشاهده  شکل-7  در 
از  استفاده  براي  پاالیشگران  تقاضاي 
استفاده  جهت  ککینگ  پاالیشي  الگوي 
تبدیل  و  فوق سنگین  نفت خام هاي  از 
در  گازوئیل  و  بنزین  به  کوره  نفت 
سولفورزدائي  جهت  هیدروژن  تولید 
به   2030 سال  تا  نفتي  فراورده هاي  از 
 2008 سال  به  نسبت  درصد   100 حدود 
افزایش مي یابد. همینطور به منظور تبدیل 
بنزین  نظیر  فرآورده هایي  به  کوره  نفت 
سیستم  از  استفاده  میزان  گازوئیل،  و 
ککینگ و HDS از سال 2015 به حدود 
روند  طي  سپس  و  افزایش  درصد   50
جایگزیني استفاده  به  توجه  با  و  نزولي 

LNG  سوخت نفتکش ها در سال 2030 
در  مي یابد.  کاهش  درصد   40 حدود  به 
حالي که جهت سولفورزدایي از گازوئیل 
روش  از  استفاده  میزان  جت  سوخت  و 
درصد   35 حدود   2030 سال  تا   DHC
خواهد  افزایش   2008 سال  به  نسبت 

داشت.

به  مجهز  پااليشگاه هاي  3-2-ظرفیت 
الگوي پااليشي کكینگ

ظرفیت پاالیشگاهي جهان در سال 2009 

7| تحوالت انتظاري در فرایندهاي پاالیشي بین سال هاي 2008-2030

9| توزیع ظرفیت پاالیشي بر اساس انواع الگوهاي پاالیشي

6| روند الزامات سازمان دریانوردي بین المللي )IMO( در سال هاي 2005-2025
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است  روز  در  بشکه  میلیون  نود  از  بیشتر 
بشکه در روز )36  میلیون  که حدود 33 
پاالیشي  الگوي  به  از کل( مجهز  درصد 
ککینگ مي باشد. طي دوره زماني 2000 
شکل-10  در  که  همان گونه  و   2009 تا 
ظرفیت  رشد  است،  شده  داده  نشان 
دو  حدوداً  ککینگ  الگوي  با  پاالیشي 
کرکینگ10   الگوي  با  ظرفیت  رشد  برابر 

مي باشد.
از مجموع افزایش ظرفیت پاالیشگاه هاي 
سال هاي  طي  ککینگ  سیستم  به  مجهز 
2009- 2000 بیش از 35 درصد )حدود 
2 میلیون بشکه در روز( مربوط به کشور 

چین است)شکل-11(.
برگرفته  اطالعات  اساس  بر  همچنین 
 ،)EIA( انرژی  بین المللی  آژانس  از 
نزدیک   ،2009-2012 سال هاي  طي 
ظرفیت  به  روز  در  بشکه  میلیون  دو  به 

ککینگ  سیستم  به  مجهز  پاالیشگاه هاي 
مهم  این  است.  گردیده  اضافه  هند  در 
تقاضاي  باالي  ظرفیت  نشان دهنده 
به ویژه  آسیا  در  فوق سنگین  نفت خام 
چین و هند ) مشتریان عمده نفت خام هاي 

صادراتي ایران( مي باشد.
از  درصد   44 است  ذکر  شایان 
مجهز  متحده  ایاالت  پاالیشگاه های 
از  و  بوده  ککینگ  پاالیشي  الگوي  به 
نفت خام  نظیر  فوق سنگین  نفت خام هاي 
بر  مي کنند.  استفاده   Maya فوق سنگین 
نشریه  در  شده  منتشر  اطالعات  اسـاس 
 ،2012/3/12 مورخ   Oil and Gas
و  بنزین  به  کوره  نفت  تبدیل  به دلیل 
ککینگ  پاالیشي  الگوي  در  گازوئیل 
سیستم  نهایی  سود  مقایسه  آمریکا،  در 
فوق  نفت خام  از  استفاده  با  ککینگ 
سنگین MAYA با API=19 در مقایسه با 

الگوي پاالیشي کرکینگ جهت پاالیش 
نفت خام برنت با API=38 در سه مقطع 
20011-2009و   ،2000-2008 زمانی 
2022-2012 به ترتیب 6 ،3 و 4 دالر در 
عبارت  به  است)شکل-12(.  بشکه  هر 
دیگر پاالیش نفت خام هاي فوق سنگین با 
توجه به حجم باالي سرمایه گذاري انجام 
پاالیشي  الگوي  از  استفاده  براي  شده 
ککینگ جهت تبدیل نفت کوره به بنزین 
و گازوئیل سود باالتري براي پاالیشگران 
و  داشته  سبک  نفت خام هاي  به  نسبت 
هاي  نفت خام  براي  تقاضا  افزایش  زمینه 
فوق سنگین را به دلیل پائین تر بودن قیمت 
قیمت  به  نسبت  نفت خام ها  نوع  این 

نفت خام هاي سبک، فراهم مي نماید.
ککینگ  پاالیشي  الگوي  ایران،  در 
از  پاالیشگاه ها  عمدتاً  و  نداشته  وجود 
خوراك  به عنوان  سبک  نفت خام هاي 
استفاده مي نمایند. فقط بخشي از خوراك 
نفت خام  طریق  از  کشور  پاالیشگاه هاي 
میزان  مي شود.  تامین  ایران  سنگین 
به  نسبت  سبک  نفت خام هاي  از  استفاده 
در  استفاده  مورد  نفت خام  خوراك  کل 
درصد  حدود80  کشور  پاالیشگاه هاي 

است.

4-قیمت نفت خام فوق سنگین
و شیرین(،  برنت )سبک  نفت خام  قیمت 
اصلي  شاخص هاي  از  یکي  به عنوان 
قیمت در دنیا مورد استفاده است. بررسی 
گذشته،  در  برنت  نفت خام  قیمت های 
نشان دهنده رابطه نزدیک میان قیمت هاي 
و  استخراج  هزینه هاي  و  نفت خام 

بهره برداري آن در طول زمان است.
قیمت ها نیز در آینده عامل مهمی جهت 
در  عظیم  سرمایه گذاری های  جذب 
مناطق کلیدی تولید نفت خام فوق سنگین 
با  رابطه  در  مثال،  به طور  بود.  خواهند 
نفت خام هاي  بهره برداري  و  استخراج 

8 
 

 

 

 (2000-2009)پااليشي الگوهاي انواع اساس بر پااليشي ظرفيت تغييرات -10 شكل
 

 35بيش از  2000 -2009هاي طي سالككينگ هاي مجهز به سيستم از مجموع افزايش ظرفيت پااليشگاه
 .(11-)شكلمربوط به كشور چين است در روز(ميليون بشكه  2درصد )حدود 

، نزديک 2009-2012هاي سال، طي (EIA)المللي انرژي آژانس بينهمچنين بر اساس اطالعات برگرفته از 
اين  است. گرديده در هند اضافه ككينگهاي مجهز به سيستم به ظرفيت پااليشگاهدو ميليون بشكه در روز به 

مشتريان عمده هند ) و چين يژه وهسنگين در آسيا بفوق خامنفتدهنده ظرفيت باالي تقاضاي مهم نشان
 باشد.( ميهاي صادراتي ايرانخامنفت

 

 (2000-2009) نگيكك الگوي اساس بر پااليشي ظرفيت افزايش اي منطقه توزيع -11 شكل

 

بوده و از ككينگ مجهز به الگوي پااليشي  متحده اياالت هايپااليشگاه از درصد 44شايان ذكر است 
كنند. بر اساس اطالعات منتشر شده استفاده مي Mayaسنگين فوق خامنفتسنگين نظير هاي فوقخامنفت

دليل تبديل نفت كوره به بنزين و گازوئيل در الگوي پااليشي هب ،12/3/2012مورخ  Oil and Gas در نشريه
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11| - توزیع منطقه اي افزایش ظرفیت پاالیشي بر اساس الگوي ککینگ )2000-2009(

10| تغییرات ظرفیت پاالیشي بر اساس انواع الگوهاي پاالیشي)2000-2009(



ماهنامه علمی - ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز | شماره ی131

31

کانادا،  نفتی  شن های  از  فوق سنگین 
قیمت های باالي نفت خام به عنوان عاملی 
گسترش  مستمر  جریان  حفظ  برای  مهم 
سرمایه گذاری در این منطقه عمل خواهد 

کرد.
فوق سنگین  نفت خام های  عرضه  افزایش 
نفت خام های  قیمت  بر  امریکا  شمال  در 
نفت خام ها  دیگر  قیمت  بر  نیز  و  امریکا 
در بازار بین المللي نفت تأثیرگذار بوده و 
افزایش عرضه نفت خام در شمال امریکا 
موجب کاهش قیمت هاي نفت خام در دنیا 
شده است. در گذشته، میزان قابل توجهی 
از نفت خام های سبک و شیرین وارداتی 
مورد  امریکا  پاالیشگاه های  در  امریکا 
با  در حالي که  مي گرفت  قرار  استفاده 
و  شیرین  نفت خام هاي  تولید  افزایش 
سبک شیل به روش شکست هیدرولیکی  
شدید  کاهش  موجب  افقی   حفاری  و 
واردات نفت خام هاي شیرین و سبک که 
قباًل از لیبي، الجزایر، نیجریه و آنگوال به 

امریکا وارد مي گردید، شده است.
پاالیشگاه هاي  احداث  است  ذکر  شایان 
بعد  به   1976 سال  از  امریکا،  در  جدید  
متوقف گردیده است. بر اساس گزارش 
جهـــانی  مـــالی  خدمــات  مــوسسه 
به دلیل  اخیـــراً   Credit Suisse11

افزایش تولید میعانات گازي12 که همراه 
با افزایش تولید گاز شیل13  مي باشد، در 
بیش  با ظرفیت  پروژه  آمریکا حدود 20 
مراحل  در  روز،  در  بشکه  هزار   900 از 
گرفته  قرار  توسعه  و  احداث  مختلف 
است. این پاالیشگاه ها صرفاً با جداسازي 
واحدهاي  داشتن  بدون  و  مولکولي 
 condensate splitter به نام  که  تبدیل 
معروف اند در حال راه اندازي است. اولین 
ایالت داکوتاي  پاالیشگاه از این نوع در 
شمالي در امریکا با ظرفیت 20 هزار بشکه 
شده  راه اندازي   2013 سال  در  روز،  در 
 100 ظرفیت  با  دیگري  پاالیشگاه  است. 

Hous- نزدیکي در  روز  در  بشکه   هزار 
ton توسط BP با سرمایه اي حدود 360 
 condensate روش  به  دالر  میلیون 

splitter در حال راه اندازي است.14  
متنابهي  مقادیر  تولید  علي رغم  ایران  در 
روش  از  هنوز  متأسفانه  گازي،  میعانات 
ساده ي condensate splitter به منظور 
نظیر  ارزشمندي  فرآورده هاي  تولید 
استفاده  جت  سوخت  و  گازوئیل  بنزین، 

نمي شود.

نتیجه گیري
صنعت  در  سرمایه گذاري  افزایش 
افزایش  و  دنیا  نفت خام  پاالیش 
سیستم  به  مجهز  پاالیشگاه هاي  ظرفیت 
ککینگ )بیش از 35 میلیون بشکه در روز 
در دنیا به ویژه در کشورهاي هند و چین(، 
فوق  نفت خام هاي  براي  تقاضا  افزایش 
سنگین را به دنبال دارد. از طرف دیگر، 
به دلیل وجود بازار رقابتي و عرضه عمده 
نفت خام هاي فوق سنگین از سوي ونزوئال 
با توجه به بُعد مسافت با کشورهایي نظیر 
از دست  بازار  بازیابي سهم  هند و چین، 
رفته نفت خام هاي صادراتي ایران که طي 
تحریم هاي ظالمانه صورت گرفته، بهترین 
نفت خام هاي  عرضه  ایران،  براي  گزینه 
جهت  بین المللي  بازار  به  فوق سنگین 
کسب سهم بازار بیشتر براي نفت خام هاي 
خواهد  جهاني  بازار  در  ایران  صادراتي 

نظیر  کشورهایي  دیگر  طرف  از  بود. 
روسیه، عربستان، امارات و کویت داراي 
نفت خام هاي سبک و سنگین بوده و فاقد 
فوق سنگین  نفت خام هاي  عرضه  قدرت 
نظیر ایران مي باشند. لذا قدرت جایگزیني 
پاسخگویي  جهت  کشورها  این 
نفت خام هاي  مشتریاِن  تقاضاي  به 
حالي که  در  نداشته  وجود  فوق سنگین 
سنتي   نفت خام هاي  فروش  و  بازاریابي 
نظیر نفت خام هاي سبک و سنگین  ایران 
صادراتي ایران به دلیل گران بودن قیمت 
فوق سنگین  نفت خام هاي  به  نسبت  آن ها 
اکنون  مي باشد.  فروش  مشکل  دچار 
چین  و  هند  کشورهاي  نظیر  خریداراني 
خرید نفت هاي سبک و سنگین ایران را 
منوط به عرضه نفت خام هاي فوق سنگین 

سروش و نوروز مي نمایند.
همانطور که اشاره گردید، از آنجایي که 
تحریم ها  اثر  در  نفت خام  صادرات 
به دلیل  است،  دیده  آسیب  به شدت 
به ویژه  آن  از  ناشي  منفي  پیامدهاي 
افزایش  و  کشور  درآمدهاي  کاهش 
تهدیدهاي امنیتي، اقدامات موثر و اتخاذ 
مقوله  این  به  نسبت  مناسب  رویکردهاي 
ضروري  مقاومتي  اقتصاد  راستاي  در 
از  و  صادراتي  درآمد  افزایش  و  است 
همه مهمتر افزایش ضریب امنیت ملي از 
اهمیتي استراتژیک برخوردار است. نقش 
صادراتي  سنگین  و  سبک  نفت خام هاي 

12| مقایسه سود نهایی سیستم ککینگ با استفاده از نفت خام فوق سنگین MAYA در مقایسه با الگوي پاالیشي کرکینگ با استفاده 
BRENT از نفت خام سبک
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به منظور افزایش عرضه نفت خام هاي فوق 
سه  طریق  از  بازار  به  صادراتي  سنگین 

گزینه زیر قابل اجرا خواهد بود: 

زیست محیطی  مقررات  وضع  به دلیل   -1
برای مصرف نفت کوره به عنوان سوخت 
دریانوردی  سازمان  توسط  که  کشتی ها 
بین المللی )IMO( از سال 2015 میالدی 
نفت  فروش  و  بازاریابی  گردیده،  اعمال 
در  مشکل  با  باال  سولفور  با  ایران  کوره 
با  آن  اختالط  لذا  و  شده  مواجه  بازار 
نفت خام سنگین صادراتی به منظور تولید 

درجه   18 با  فوق سنگین  نفت خام های 
API می تواند در شرایط پسا تحریم مورد 

توجه قرار گیرد.

از  سنگین  فوق  نفت خام  استحصال   -2
صادراتي  رویکرد  با  کشور  نفتی  میادین 
گوگرد  با  کوره  نفت  اختالط  همچنین 
نفت خام های  نظیر  نفت خام هایی  با  باال 
نفت خام های  تولید  و  صادراتی  سنگین 
جمله  18از   >API>20 با  فوق سنگین 
راستای کسب سهم  در  مناسب  اقدامات 
با رقباي  مقایسه  بیشتر در  بازار صادراتي 

ایران در بازار بین المللي است.

از نفت خام سبک و میعانات  3- استفاده 
تولید  به منظور  پاالیشگاه ها  در  گازي 
شرایط  در  سبک تر  نفتی  فراورده های 
رکودی حاکم بر اقتصاد جهانی، موجب 
صرفه جویي در هزینه هاي سرمایه گذاري 

خواهد بود.


