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بازارهايآتينفتخامفوقسنگینوراهبردهاي
پیشنهاديبرايصنعتنفتکشور

در پي ارتقاء فن آوري هاي بهره برداري از منابع نفتي نامتعارف و مقرون به صرفه شدن تولید نفت از این منابع طي سال هاي اخیر، تحوالت گسترده اي 
در بازار جهاني نفت به وقوع پیوسته که بر پیچیدگي ارزیابي دورنماي بازار افزوده است.

یکي از مهم ترین آثار توس��عه ی منابع نامتعارف در دهه هاي آتي، افزایش س��هم نفت خام سنگین و فوق سنگین از مایعات هیدروکربني تولیدي در 
سطح جهان است که اتخاذ راهبرد هاي جدیدی توسط بازیگران اصلي بازار جهاني نفت را به همراه داشته است. در این نوشتار سعي شده ضمن تحلیل 
دورنماي عرضه ی جهاني نفت نامتعارف با تأکید بر نفت خام فوق س��نگین و تحوالت ظرفیت پاالیش نفت خام در بازار ش��رق آسیا، راهبردهاي رقباي 
منطقه اي و جهاني ایران براي کس��ب س��هم بازار نفت خام فوق سنگین بررسي شده و راهبرد هاي پیشنهادي براي صنعت نفت کشور جهت بهره برداري 

از این فرصت مهم تبیین شود.
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مقدمه
طي دو دهه ی آتي، ط��رف عرضه ی بازار 
جهاني نفت به تدریج با رش��د تولید نفت خام 
کل  از  آن  س��هم  افزای��ش  و  فوق س��نگین 
نفت خ��ام تولیدي مواجه خواهد ش��د. طرف 
تقاضا نیز شاهد روند رشد قابل توجه تقاضاي 
نفت از س��وي چین، هند و سایر اقتصادهاي 
درحال توس��عه ی آسیایي خواهد بود که این 
تحوالت به معنای ایفاي نقش محوري قلمرو 
پاس��یفیک ایندین در ب��ازار آت��ي نفت خام 
به ویژه نفت خام فوق س��نگین است. در چنین 

ش��رایطي صنعت نفت ایران به عنوان یکي از 
مهم تری��ن بازیگران بازار جهاني نفت نیازمند 
اتخاذ راهبرد هایي کارآمد و مؤثر در قبال این 
تحوالت اس��ت که برخورداري کشورمان از 
ظرفیت تولید نفت فوق س��نگین، اهمیت این 

موضوع را دوچندان کرده است.

1-چش�ماندازتولیدناخالصداخليجهانو
رشدتقاضايانرژيونفتخام

مهم تری��ن عامل پیش��ران تحوالت طرف 
تقاضاي انرژي، رش��د اقتصادي جهان است 

ک��ه در این زمین��ه مهم ترین روی��داد ظهور 
بازیگ��ران جدید و جابجای��ي قطب مصرف 
از کشورهاي توسعه یافته و صنعتي )حوزه ی 
آتالنتیک( به کش��ورهاي در حال توس��عه و 
اقتصادهاي نوظهور )آس��یا پاسیفیک( است. 
ب��ر پایه ی آخرین بررس��ي هاي انجام ش��ده، 
اقتصاد جهان طي س��ال هاي 2050-2011 با 
رشد متوس��ط 3 درصد س��الیانه، چهار برابر 
خواهد ش��د. طبق پیش بیني ها تولید ناخالص 
داخل��ي جهان در 2032 نس��بت به 2011 دو 
برابر و در 2050 نس��بت به 2032 مجدداً دو 
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برابر خواهد شد. یافته هاي اخیر نشانگر تنزل 
جای��گاه اقتصاده��اي برتر کنون��ي و ارتقاء 
رتبه ی اقتصادهاي نوظهور اس��ت. بر اساس 
شاخص برابري قدرت خرید، در 2017 تولید 
ناخالص داخلي چین از ایاالت متحده پیشي 
خواهد گرفت. همچنین بر اس��اس شاخص 
ن��رخ ارز ب��ازار، در 2027 تولی��د ناخالص 
داخلي چین فراتر از ای��االت متحده خواهد 
رفت ]1[. هند و برزیل نیز در 2050 به ترتیب 

در جایگاه سوم و چهارم و باالتر از ژاپن قرار 
خواهند گرفت. از جمع اقتصادهاي نوظهور 
BRIC روس��یه پس از ژاپن در رتبه ی ششم 

و باالت��ر از اقتصاده��اي برت��ر اروپایي قرار 
گرفت��ه اس��ت. ترکیه، مکزی��ک و اندونزي 
نیز به جمع BRIC پیوس��ته و خود را از سایر 
کش��ورهای درحال توس��عه ج��دا مي کنند. 
از بین 13 کش��ور برتر در حال توس��عه یعنی 
آرژانتین، لهس��تان، آفریقاي جنوبي، نیجریه، 

مص��ر، عربستان س��عودي، ایران، پاکس��تان، 
مال��زي، تایلند، ویتنام، فیلیپی��ن و بنگالدش 
)موس��وم به گروه D13( که جزو 30 کشور 
برت��ر جه��ان خواهن��د ب��ود، تنها 4 کش��ور 
نیجریه، عربستان س��عودي، ویتنام و آرژانتین 
 موفق به حض��ور در جمع 20 اقتص��اد ممتاز

خواهند بود.
در نتیجه ی این تحوالت اقتصادي ش��اهد 
دو برابر شدن تقاضاي انرژي جهان در 2040 
نس��بت به 1990 خواهیم ب��ود. طي دهه هاي 
آت��ي تقاض��اي ان��رژي درکش��ورهاي غیر

OECD که چین و هند در صدر آن هس��تند 

روندي صعودي خواهد داشت؛ در حالي که 
 OECD رش��د تقاضاي انرژي در کشورهاي

بسیار اندک است. 
تقاضاي انرژي جهان در افق 2040 نس��بت 
به 2010 بیش از 50 درص��د افزایش خواهد 
یاف��ت. در ش��رایطي ک��ه تقاض��اي ان��رژي 
کش��ورهاي OECD و غیر OECDدر 2005 
تقریب��اً ب��ا یکدیگر براب��ر ب��وده و در 2040 
تقاضاي انرژي کش��ورهاي غیرOECD بیش 
از دو برابرکش��ورهاي OECD  خواه��د بود  
ک��ه بخش اصلي آن متعلق به حوزه ی آس��یا 

پاسیفیک است ]2[.
بررس��ي دیگ��ري ک��ه توس��ط آژان��س 
بین المللي انجام ش��ده ضم��ن تأیید یافته هاي 
شرکت اکس��ون موبیل، سهم مناطق مختلف 
از  اس��ت.  داده  نش��ان  را  تقاض��ا  رش��د  از 
 مجموع رش��د تقاضاي انرژي طي س��ال هاي

2035-2012، چین، هند، جنوب شرق آسیا، 
خاورمیانه و آفریقا به ترتیب 31، 18، 11، 10 

و 8 درصد را به خود اختصاص خواهند داد.
مناطقی که بیش��ترین نرخ رش��د تقاضاي 
انرژي را دارند همان مناطقي هس��تند که در 
دهه هاي آتي بیشترین میزان مصرف نفت خام 
را خواهند داش��ت. بر اس��اس پیش بیني هاي 
اخیر، در افق 2040 بیشترین مصرف نفت خام 

  1    20 اقتصاد برتر جهان در مقاطع زماني 2011، 2030 و 2050 ]1[
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53,856China30,634China15,094US 1

37,998US 23,376US 11,347ching 2

34,704 lndia13,716lndia4,531lndia3

8,825Brazil5,842Japan4,381Japan4

8,065Japan5,308Russia3,221Germane5

8,013Russia4,685Brazil3,031Russia6

7,409Mexico4,118Germane2,305Brazil7

6,346Indonesia3,662Mexico2,303France8

5,822Germane3,499Uk 2,287Uk 9

5,714France3,427France1,979ltaly10

5,598Uk 2,912Indonesia1,761Mexico11

5,032Turkey2,760Turkey1,512Spain12

3,964Nigaria2,629ltaly1,504South korea13

3,867ltaly2,454Korea1,398Canada14

3,612Spain2,327Spain1,243Turkey15

3,549Canada2,148Canada1,131Indonesia16

3,545Sauai korea1,582Sauai Arabia893Australia17

3,090Sauai Arabia1,535Australia813Poland18

2,715Vietnam1,415Poland720Atgentina19

2,620Australia1,407Atgentina686Sauai Arabia20
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به ترتی��ب به چین، آمری��کا و هند اختصاص 
دارد. طبق آخرین برآوردها مصرف نفت خام 
چین در افق 2040 دو برابر آمریکا و مصرف 

آمریکا نیز دو برابر هند خواهد بود ]3[.
اوپ��ک  دبیرخان��ه ی  برآورده��اي  طب��ق 
پیش بیني مي ش��ود تقاضاي جهاني نفت خام 
به طور متوس��ط با رشد س��االنه ی 0/9 درصد 
در  م ب ر   110/7 ب��ه  در 2012  م ب ر  از 89 
س��ال 2020 و 108/5 م ب ر در 2035 برسد. 

بر پایه ی این پیش بیني، نرخ رش��د اقتصادي 
کشورهاي جهان طي سال هاي 2013-2035 
به طور متوسط ساالنه 3/5 درصد خواهد بود.

نقش کش��ورهاي آس��یایي )چی��ن، هند، 
سایر کش��ورهاي درحال توسعه ی آسیایي و 
کشورهاي خاورمیانه( در رشد تقاضاي نفت 
اهمی��ت قابل مالحظ��ه اي دارد و ح��دود 20 
م ب ر به مصرف این کش��ورها اضافه خواهد 
شد؛ به طوري که 88 درصد از رشد تقاضاي 

جهان��ي نفت خام تا اف��ق 2035 مربوط به این 
کشورهاست. این در حالي است که 5 میلیون 
بش��که از تقاضاي کش��ورهاي توس��عه یافته 

کاهش خواهد یافت ]4[.

2-وضعیتذخایروتولیدآتينفتنامتعارف
باتأکیدبرنفتفوقسنگین

در نتیجه ی توس��عه ی مناب��ع نامتعارف، تا 
2040 همچنان نفت خام رتبه ی نخس��ت خود 
را در س��بد انرژي هاي اولی��ه ی جهان حفظ 
خواهد ک��رد. بر اس��اس آماره��اي موجود 
تاکن��ون ح��دود 40 درصد ذخای��ر متعارف 
نفت جهان، م��ورد بهره برداري ق��رار گرفته 
اس��ت ]5[. می��زان ذخایر متع��ارف باقیمانده 
ح��دود 1700 میلی��ارد بش��که اس��ت که 48 
درصد آن در منطقه ی خاورمیانه واقع ش��ده 
اس��ت. آمریکاي جنوب��ي، آمریکاي التی��ن، 
آمریکاي ش��مالي، اروپا و اوراس��یا، آفریقا و 
آسیا پاس��یفیک نیز به ترتیب با 19، 13، 8/5، 
8 و 2/5 درص��د ذخای��ر متع��ارف جهان در 

رتبه هاي بعدی قرار دارند.
با درنظر گرفت��ن منابع نامتعارف، ترتیب و 
آرای��ش مناطق دارنده ی ذخای��ر نفت جهان 
تغیی��ر خواهد کرد؛ به طوري ک��ه از مجموع 
5/9 میلیارد بشکه ذخایر نفتي جهان، منطقه ی 
آمریکاي ش��مالي ب��ا بی��ش از 2/2 میلی��ارد 
بش��که )حدود 40 درصد( در رتبه ی نخست 
جه��ان قرار خواهد گرف��ت و خاورمیانه )20 
درصد(، اروپاي شرقي و اوراسیا )18 درصد(، 
 5( آفریق��ا  درص��د(،   13( آمریکاي التی��ن 
درصد(، آس��یا )3 درصد( و اروپاي غربي )2 
درص��د( در رتبه هاي بعدی قرار دارند ]6[. با 
توجه به س��هم 40 درصدي آمریکاي شمالي 
و رتب��ه ی نخس��ت ای��ن منطق��ه از مجم��وع 
ذخایر نفت متع��ارف و نامتعارف و همچنین 
رون��د س��رمایه گذاري در زمین��ه ی توس��عه 
و بهره ب��رداري از مناب��ع نامتع��ارف حوزه ی 

1   سهم مناطق مختلف از كل تقاضاي انرژي جهان طي سال هاي 2040-2010 )واحد: درصد( ]2[

٤ 
 

  
  

، سهم مناطق شركت اكسون موبيلهاي  يد يافتهأيام شده ضمن تجالمللي ان ديگري كه توسط آژانس بينبررسي 
چين،  ،2012-2035هاي  از مجموع رشد تقاضاي انرژي طي سال. مختلف از رشد تقاضا را نيز نشان داده است

.اختصاص خواهند دادخود  درصد را به 8و  10، 11، 18، 31ترتيب  شرق آسيا، خاورميانه و آفريقا به هند، جنوب
ترين ميزان يشبهاي آتي  در دهههمان مناطقي هستند كه  ندداررا بيشترين نرخ رشد تقاضاي انرژي  ي كهمناطق

خام  بيشترين مصرف نفت 2040در افق هاي اخير،  بيني بر اساس پيش. داشتخام را خواهند  مصرف نفت
دو  2040در افق چين خام  نفتمصرف  طبق آخرين برآوردها. اختصاص داردآمريكا و هند  چين، ترتيب به به

  .]3[ مريكا نيز دو برابر هند خواهد بودآمريكا و مصرف آبرابر 
 ي طور متوسط با رشد ساالنه هخام ب شود تقاضاي جهاني نفت بيني مي پيش اوپك ي طبق برآوردهاي دبيرخانه

اين  ي بر پايه. برسد 2035ر در  ب م 5/108و  2020ر در سال  ب م 7/110به  2012 ر در ب م 89درصد از  9/0
درصد  5/3توسط ساالنه طور م هب 2013-2035هاي  بيني، نرخ رشد اقتصادي كشورهاي جهان طي سال پيش

  .خواهد بود
در رشد ) نهآسيايي و كشورهاي خاورميا ي چين، هند، ساير كشورهاي درحال توسعه(نقش كشورهاي آسيايي 
كه  طوري هب ؛خواهد شد اضافهبه مصرف اين كشورها  ر ب م 20و حدود  دارداي  مالحظه تقاضاي نفت اهميت قابل

ميليون بشكه  5كه  حالي در. ستمربوط به اين كشورها 2035خام تا افق  درصد از رشد تقاضاي جهاني نفت 88
  .]4[ يافته كاهش خواهد يافت از تقاضاي كشورهاي توسعه

  
 ]4[ )ر ب م: واحد( 2011-2035هاي  خام طي سال تغييرات تقاضاي جهاني نفت:  2 شكل

  2    حجم ذخایر نفت خام متعارف و نامتعارف جهان به تفکیک مناطق مختلف )واحد: میلیارد 
بشکه( ]3[

Totals

Resources          Proven   
         reserves  

Convetional
 resources

 EHOB          Kerogen oil       Light tight
oil

Convetional
 resources

Crud oil          NGLs

24023591151016811102315OECD

2212197811100080859250Americas

1411617433359Europe

44718120116 Asia
Oceanig

146236062305710693631888Non-OECD

1501078782055282347E.Europe/
Eurasia

4618756432796Asia

813118403030168971 Middle East

130348380254254Africa

32380957349832219 Latin
America

17025965345107318704652203World
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صاحب نظ��ران،  برخ��ي  آمریکاي ش��مالي، 
را  آمریکاي ش��مالي  ژئوپلتی��ک  ح��وزه ی 
قط��ب آینده ی نف��ت جهان ی��ا خاورمیانه ی 
جدید نامیده اند ]7[. از 5965 میلیارد بش��که 
ذخایر نف��ت جهان، 1879 میلیارد بش��که به 
 )EHBO( نفت خام هاي فوق سنگین و بیتومن
اختص��اص دارد. این نفت ه��ا که 30 درصد 
کل ذخایر نفت را تشکیل مي دهند عمدتاً در 
آمریکاي شمالي، آمریکاي جنوبي شرق اروپا 

و اوراسیا واقع شده اند.
س��ال هاي ط��ي  نف��ت   رون��د عرض��ه ی 

داش��ته  قابل مالحظه اي  رش��د   1990-2012
اس��ت. میزان عرضه ی نفت شامل نفت خام، 

NGL و نفت هاي نامتعارف از 66/9 م ب ر در 

1990 به 89/2 م ب ر در 2012 رسید و به 111 
م ب ر در 2035 خواهد رسید.

آخرین بررسي ها نشان مي دهد که ترکیب 
تولید نفت خام در حال تغییر اس��ت. دو تغییر 
اصل��ِي در ح��ال ش��کل گیري در نفت خ��ام 

تولیدي عبارتند از:
 Tight Oil Light افزایش تولید نفت خام 

NGL و رشد تولید
 افزای��ش تولید نفت خام فوق س��نگین در 
نتیجه ی افزایش تولید Oil Sandهاي کانادا، 
نفت خ��ام بیتوم��ن و نفت خ��ام فوق س��نگین 

ونزوئال و سایر مناطق آمریکاي جنوبي

در مقابل، تولید نفت خام متعارف به تدریج 
در حال کاهش بوده و از 69 م ب ر در 2012 
ب��ه 65 م ب ر در افق 2035 کاه��ش مي یابد. 
به تب��ع آن نیز س��هم 80 درص��دي نفت خام 
متع��ارف از کّل عرضه ی نف��ت جهان به 67 

درصد کاهش مي یابد.
طب��ق یافته ه��اي مطالع��ات اخی��ر آژانس 
بین المللي انرژي طی سال هاي 2012-2035، 
بیش��ترین تولید حاص��ل از مناب��ع نامتعارف 
به ترتی��ب به آمریکا، کان��ادا و ونزوئال، چین 
و روسیه تعلق دارد. عراق، برزیل و قزاقستان 
نیز بیش��ترین میزان رش��د تولید از محل منابع 
متع��ارف را دارند. با توجه به توس��عه ی منابع 
نامتع��ارف نفت خام و بازیگ��ران مهم طرف 
عرضه، چنین اس��تنباط مي ش��ود که بیشترین 
میزان رشد تولید نفت تا افق 2035 به حوزه ی 
آتالنتیک اختصاص دارد و در واقع برخالف 
تقاضاي نفت خام که از غرب به ش��رق منتقل 
ش��ده، مرکز ثقل تولید نفت به غرب متمایل 
خواهد شد ]8[. بر اس��اس بررسي هاي انجام 
ش��ده، در میان انواع نفت خام هاي نامتعارف، 
س��ال هاي  ط��ی  تولی��د  افزای��ش   بیش��ترین 
به نفت فوق سنگین )نفت هایي   2012-2035
 ب��ا API بی��ن 10 و 25( و پ��س از آن ب��ه 
)Light Tight Oil LTO( اختص��اص دارد. 
طبق پیش بیني هاي انجام شده، تولید نفت خام 
فوق س��نگین تا 2035 حدوداً پنج برابر مقدار 
کنون��ي خواهد ش��د که ای��ن مس��أله بیانگر 
نقش مه��م نفت نامتعارف به وی��ژه نفت هاي 

فوق سنگین در بازار آتي نفت جهان است.
باتوجه به نرخ رشد بیش��تر تولید نفت خام 
نامتع��ارف از نوع Oil Sand و فوق س��نگین 
به تدریج ش��اهد س��نگین تر ش��دن نفت خام 
تولی��دي در بازارهاي جهان��ي خواهیم بود. 
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه تأمین تقاض��ای در حال 
افزای��ش نفت خ��ام در ش��رق آس��یا به ویژه 
چین و هند، مس��تلزم ایجاد ظرفیت پاالیش��ي 

2   تغییرات تقاضاي جهاني نفت خام طي سال هاي 2035-2011 )واحد: م ب ر( ]4[

٥ 
 

  
 

  سنگين كيد بر نفت فوقأبا تنامتعارف توليد آتي نفت  و وضعيت ذخاير- 2
هاي  نخست خود را در سبد انرژي ي خام رتبه نفتهمچنان  2040تا منابع نامتعارف،  ي توسعه ي در نتيجه

ذخاير متعارف نفت جهان،  درصد 40بر اساس آمارهاي موجود تاكنون حدود . كردواهد جهان حفظ خ ي اوليه
 48ميليارد بشكه است كه  1700ميزان ذخاير متعارف باقيمانده حدود . ]5[ برداري قرار گرفته است مورد بهره

مالي، اروپا و اوراسيا، ش التين، آمريكاي آمريكاي، جنوبي آمريكاي. خاورميانه واقع شده است ي آن در منطقه درصد
 يبعد هاي رتبهذخاير متعارف جهان در  درصد 5/2و  8، 5/8، 13، 19ترتيب با  فيك نيز بهيآفريقا و آسيا پاس

  .قرار دارند
 طوري هب ؛ذخاير نفت جهان تغيير خواهد كرد ي با درنظر گرفتن منابع نامتعارف، ترتيب و آرايش مناطق دارنده

ميليارد بشكه  2/2شمالي با بيش از  آمريكاي ي د بشكه ذخاير نفتي جهان، منطقهميليار 9/5كه از مجموع 
شرقي و اوراسيا  ، اروپاي)درصد 20(نخست جهان قرار خواهد گرفت و خاورميانه  ي در رتبه) درصد 40حدود (
هاي  در رتبه) ددرص 2( غربي اروپاي و )درصد 3(، آسيا )درصد 5(، آفريقا )درصد 13(التين  ، آمريكاي)درصد 18(

از مجموع ذخاير  اين منطقهنخست  ي و رتبهشمالي  آمريكايدرصدي  40سهم توجه به  با. ]6[ قرار دارند يبعد
برداري از منابع نامتعارف  توسعه و بهره ي گذاري در زمينه روند سرمايههمچنين  و نامتعارف ومتعارف نفت 
نفت جهان يا  ي قطب آينده شمالي را آمريكايژئوپلتيك  ي حوزه ،نظران برخي صاحب، شمالي آمريكاي ي حوزه

هاي  خام ميليارد بشكه به نفت 1879ميليارد بشكه ذخاير نفت جهان،  5965از . ]7[ اند ناميده جديد ي خاورميانه
د نده درصد كل ذخاير نفت را تشكيل مي 30كه  ها اين نفت. اختصاص دارد) EHBO( سنگين و بيتومن فوق

  .اند جنوبي شرق اروپا و اوراسيا واقع شده شمالي، آمريكاي مريكايدر آ عمدتاً

3   روند تولید انواع نفت هاي نامتعارف جهان در سال هاي 2012، 2020 و 2035 ]3[

٧ 
 

 ي به حوزه 2035شود كه بيشترين ميزان رشد توليد نفت تا افق  چنين استنباط مي ،بازيگران مهم طرف عرضه
، مركز ثقل توليد شدهخام كه از غرب به شرق منتقل  خالف تقاضاي نفتاختصاص دارد و در واقع برآتالنتيك 

 ،هاي نامتعارف خام هاي انجام شده، در ميان انواع نفت بر اساس بررسي. ]8[ نفت به غرب متمايل خواهد شد
پس  و) 25و  10 بين APIي با يها نفت(سنگين  وقفبه نفت  2012- 2035هاي  سال طيبيشترين افزايش توليد 

تا سنگين  خام فوق توليد نفت هاي انجام شده، بيني پيشطبق . اختصاص دارد) Light Tight Oil )LTO به از آن
هاي  ويژه نفت هله بيانگر نقش مهم نفت نامتعارف بأمس كه اين خواهد شدمقدار كنوني برابر  پنج حدوداً 2035
  .استآتي نفت جهان  بازارسنگين در  فوق

  
  ]3[ 2035و  2020، 2012هاي  هاي نامتعارف جهان در سال روند توليد انواع نفت: 3 شكل

  
  

تر شدن  تدريج شاهد سنگين به سنگين فوقو   Oil Sandنوعخام نامتعارف از  تر توليد نفتيشباتوجه به نرخ رشد ب
خام در  نفتدر حال افزايش  يتقاضامين أتاينكه  توجه به با. خواهيم بودجهاني خام توليدي در بازارهاي  نفت

 رود انتظار مي، خواهد بودهاي آتي  دهه طيجديد ايجاد ظرفيت پااليشي مستلزم ، چين و هند ويژه بهشرق آسيا 
طي مهم اينكه  ي نكته .تر متمايل شود هاي نامتعارف و سنگين خام سمت جذب نفت پااليشي بهمازاد ظرفيت 

سنگين در  هاي فوق خام الگوي پااليشي براي جذب نفت اصالح ي در زمينههاي اوليه  گام ،اخيرهاي  سال
  .شده است آغاز پاسيفيك آسيا ي ويژه در حوزه همختلف ب هاي پااليشگاه

  
  سنگين پااليش نفت فوقانداز ظرفيت  چشمتحوالت صنعت پااليش و - 1
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

جدید طی دهه هاي آت��ي خواهد بود، انتظار 
م��ي رود ظرفی��ت مازاد پاالیش��ي به س��مت 
ج��ذب نفت خام هاي نامتعارف و س��نگین تر 
متمایل شود. نکته ی مهم اینکه طي سال هاي 
اخی��ر، گام ه��اي اولی��ه در زمین��ه ی اصالح 
الگوي پاالیش��ي براي ج��ذب نفت خام هاي 
فوق سنگین در پاالیشگاه هاي مختلف به ویژه 

در حوزه ی آسیا پاسیفیک آغاز شده است.

3-تح�والتصنع�تپاالی�شوچش�مانداز
ظرفیتپاالیشنفتفوقسنگین

طي س��ال هاي اخی��ر با افزای��ش تدریجي 
کل  از  س��نگین تر  نفت خام ه��اي  س��هم 
نفت خام هاي تولیدي، تعداد پاالیش��گاه هاي 
نتیج��ه  در  و  یافت��ه  افزای��ش  پیچیده ت��ر 
نفت خام هاي فوق س��نگین نیز ق��ادر به تولید 
مقدار قابل مالحظه اي از فرآورده هاي سبک 

شده اند.
این مسأله نیز موجب مطلوبیت این نوع از 
نفت خام وکاهش تدریج��ي اختالف قیمت 
نفت خام هاي س��بک و س��نگین خواهد شد. 
در پاالیش��گاه هاي پیچیده ت��ر، نفت خام هاي 
فوق س��نگین طي مراحل متعدد و متوالي اعم 
از کراکین��گ، های��درو تریتین��گ، FCC و 
کوکین��گ و تولیِد فرآورده ه��اي باارزش تر 

نظیر بنزین، سوخت جت و گازوئیل افزایش 
مي یاب��د، تولید نفت کوره به صفر رس��یده و 

به جاي آن Fuel Coke تولید مي شود.
ب��ا توجه ب��ه ش��کل-3 پاالیش��گاه هایی با 
قابلی��ت Coking، قادرن��د پ��س از دریافت 
نفت فوق س��نگین و ت��رش WCS کانادا )که 
ش��بیه نفت فوق سنگین سروش و نوروز ایران 
اس��ت(، چهار برابر سوخت جت و گازوییل 
و 1/5 برابر بنزین بیش��تر تولید کنند. به طوري 
که س��هم این س��ه فرآورده ی س��بک از کّل 
پاالیش��گاه هاي  در  تولی��دي  فرآورده ه��اي 
پیچی��ده از 40 به 90 درصد ارتق��اء مي یابد. 
به عبارت دیگر این پاالیش��گاه ها قادرند سهم 
فرآورده هاي س��نگین و کم ارزش مثل نفت 
ک��وره و س��ایر فرآورده ه��ا را از 60 ب��ه 10 

درصد کاهش دهند ]9[.
در واقع فن آوری هاي Upgrading تحول 
بزرگ��ي در صنعت پاالی��ش نفت خام ایجاد 
کرده و تا حد زیادي از نگراني در خصوص 
بازاریاب��ي و قیمت ه��اي ک��م نفت خام هاي 

سنگین و فوق سنگین کاسته است.
ش��ده،  انج��ام  بررس��ي هاي  اس��اس  ب��ر 
سرمایه گذاري جهت احداث واحدهاي پاالیشي 
پیچیده به ویژه پاالیش��گاه هایي ب��ا قابلیت هاي 
،  و 

 در حال افزایش است و بخش 
عمده ی این س��رمایه گذاري ها در کش��ورهاي 
مصرف کنن��ده ی اصلي نفت خ��ام یعني چین و 
هند جهت تأمین نیاز روبه رشد تقاضاي داخلي 
فرآورده هاي گران قیمت نظیر بنزین و گازوئیل 

خواهد بود ]10[.
بررس��ي دقی��ق تغییرات ظرفیت پاالیش��ي 
مناطق مختلف جهان نیز نشان مي دهد از 13/1 
م ب ر افزایش ظرفیت پاالیش نفت جهان طي 
س��ال هاي 2030-2012، چی��ن، خاورمیان��ه 
و هن��د مجموعاً 80 درصد رش��د ظرفیت را 
به خود اختصاص داده اند. چین، خاورمیانه و 
هند به ترتیب با 4/7، 3/4 و 2/6 م ب ر حدود 
35، 25 و 20 درصد افزایش ظرفیت پاالیشي 
جه��ان را خواهند داش��ت. بنابراین بازارهاي 
آت��ي نفت خام جه��ان در بخ��ش پاالیش را 
این سه منطقه تش��کیل خواهند داد. برزیل با 
1/4 م ب ر بیشترین رش��د ظرفیت پاالیشي را 
در منطقه ی آمریکاي جنوب��ي دارد. با وجود 
بیش��ترین ظرفیت س��ازي پاالیش��ی در چین 
و هن��د، در 2035 ای��ن دو کش��ور همچنان 
واردکننده ی فرآورده هاي نفتي باقي خواهند 

ماند ]11[.
 ،BP طبق گزارش س��ال 2014 مؤسس��ه ی
منطق��ه ی آس��یا پاس��یفیک با احتس��اب هند 
به عنوان محور توسعه ی پاالیش جهان، حدود 
31/3 م ب ر ظرفیت پاالیش دارد و س��هم آن 
از ظرفی��ت پاالیش دنیا نی��ز تقریباً 33 درصد 
است. مجموع ظرفیت پاالیش نفت جهان در 
ابتداي 2014 به حدود 95 م ب ر رسیده است.

با ن��گاه دقیق تر به وضعیت پاالیش��گاه هاي 
مناط��ق مختلف به تفکیک ن��وع و پیچیدگي 
الگوي پاالیشي آنها مي توان تحلیل عمیق تري 
در خصوص آینده ی نفت خام هاي مورد نیاز 
به ویژه در منطقه ی آسیا پاسیفیک ارائه کرد.

ب��ر پای��ه ی آخری��ن گزارش ه��ا، افزایش 
ظرفیت پاالیش طي س��ال هاي اخی��ر عمدتاً  4   مقایسه ی تغییرات تولید فرآورده هاي پاالیشي در پاالیشگاه هاي پیچیده و معمولي ]16[

٨ 
 

 هاي توليدي، تعداد خام تر از كل نفت ي سنگينها خام افزايش تدريجي سهم نفتهاي اخير با  طي سال
 مقدارسنگين نيز قادر به توليد  هاي فوق خام نتيجه نفت و در افزايش يافته تر هاي پيچيده پااليشگاه

  .اند دهشهاي سبك  اي از فرآورده مالحظه قابل
هاي سبك و سنگين  امخ وكاهش تدريجي اختالف قيمت نفتخام  نفتاز مطلوبيت اين نوع له نيز موجب أاين مس

اعم از كراكينگ،  سنگين طي مراحل متعدد و متوالي هاي فوق خام نفت ،تر هاي پيچيده در پااليشگاه .خواهد شد
افزايش يل ئو گازوسوخت جت  تر نظير بنزين، هاي باارزش فرآورده و كوكينگ توليدFCC تريتينگ،  هايدرو

  .شود توليد مي Fuel Cokeجاي آن  توليد نفت كوره به صفر رسيده و به ،يابد مي
 WCSسنگين و ترش  قادرند پس از دريافت نفت فوق ،Cokingقابليت  با يهاي پااليشگاه 3- شكلبه  توجه با

برابر  5/1و گازوييل و  سوخت جتبرابر  چهار ،)است ايرانسروش و نوروز سنگين  كه شبيه نفت فوق(كانادا 
هاي  هاي توليدي در پااليشگاه فرآورده سبك از كلّ ي سهم اين سه فرآوردهكه  طوري هب .بنزين بيشتر توليد كنند

هاي سنگين و  ها قادرند سهم فرآورده عبارت ديگر اين پااليشگاه به. يابد مي ءدرصد ارتقا 90به  40پيچيده از 
  .]9[ دهند كاهشدرصد  10به  60ها را از  نفت كوره و ساير فرآورده مثلارزش  كم
  

  
  ]16[ هاي پيچيده و معمولي هاي پااليشي در پااليشگاه تغييرات توليد فرآورده ي قايسهم:  4 شكل

  
خام ايجاد كرده و تا حد زيادي از نگراني  تحول بزرگي در صنعت پااليش نفت Upgradingهاي  آوري فندر واقع 

  .استسنگين كاسته  هاي سنگين و فوق خام نفت كمهاي  خصوص بازاريابي و قيمت در
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مربوط به الگوهاي پاالیشي پیچیده تر به ویژه 
  Cooking واحده��اي  ب��ا   پاالیش��گاه هایی 
و FCCU/RFCC و Hydrocracking است. 
بنابراین باتوجه به نرخ رشد 7 درصدي ایجاد 
ظرفیت پاالیشي طي سال هاي اخیر و با فرض 
حداقل نرخ رش��د 7 درصدي پاالیشگاه هایی 
با واحده��اي Cooking وFCCU/RFCC و 
Hydrocracking، برآورد مي شود در 2014 

ظرفیت پاالیشي این واحدها از 24/6 به 26/5 
م ب ر افزایش یابد ]12[.

و  اخی��ر  س��ال هاي  تح��والت  بررس��ي 
چش��م انداز فعالیت ه��اي پاالیش��ي بازارهاي 
مص��رف و توس��عه ی بهره ب��رداري از منابع 
عرض��ه  ط��رف  در  فوق س��نگین  نفت خ��ام 
بیانگ��ر این واقعیت اس��ت ک��ه کانون اصلي 
 بازار آتي نفت خام فوق س��نگین در حوزه ی

خواه��د  متمرک��ز   Pacific Indian Basin

ش��د. Pacific Indian Basin ب��ه محدوده ی 
جغرافیای��ي پیرام��ون اقیان��وس آرام ش��امل 
کران��ه ی غرب��ي قاره هاي آمریکاي ش��مالي، 
ب��ه موس��وم  جنوب��ي  و   آمریکاي مرک��زي 

Pacific Rim و جن��وب آس��یا ک��ه ش��امل 

ش��به قاره ی هن��د اس��ت اطالق مي ش��ود که 
در دو طرف ای��ن قلم��رو، تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان کنوني و آتي نفت نامتعارف 

به ویژه نفت فوق سنگین قرار گرفته اند.
 ،2011 در  مي ش��ود  مش��اهده  چنانچ��ه 
تع��داد 189 واحد پاالیش��ي در حوزه ی نوار 
پاس��یفیک و 25 واح��د پاالیش��ي در جنوب 
آسیا قرار داشته اس��ت. از بین پاالیشگاه هاي 
ن��وار پاس��یفیک، 96 واحد در ش��رق آس��یا 
)چین(، 27 واحد در جنوب ش��رق آس��یا، 8 
واحد در منطقه ی اس��ترالیا و اقیانوس��یه، 29 
واح��د در کرانه ی غربي کان��ادا و آمریکا، 4 
واحد در غرب آمریکاي مرکزي و مکزیک 
و 25 واحد در سواحل غربي آمریکاي جنوبي 
واقع ش��ده اند. از مجموع 24/8 م ب ر ظرفیت 
پاالیش��ي نوار پاس��یفیک، یک م ب ر مجهز 
ب��ه واح��د Coking، 3/75 م ب ر مجه��ز ب��ه 
واح��د FCCU/RFCC و 1/7 م ب ر مجهز به 

واحدهاي Hydrocracking   هستند.
در جن��وب آس��یا با مرکزیت هن��د، از 25 
م ب ر،   4/1 به ظرفی��ت  موج��ود  پاالیش��گاه 
مجموع��اً ح��دود 875 ه ب ر ب��راي ج��ذب 
نفت خام هاي فوق س��نگین، الگوي پاالیش��ي 
پیچیده ای دارند. بنابراین در مجموع از 28/8 
م ب ر ظرفیت پاالیشي نوار پاسیفیک و جنوب 
آسیا، در حال حاضر حدوداً 7/3 م ب ر قابلیت 
پاالیش نفت خام هاي فوق سنگین را دارند که 
یک چه��ارم ظرفیت پاالیش��ي ای��ن منطقه را 

تشکیل مي دهند.
توسعه، س��اخت، ارتقاء و مطالعات اولیه ی 
بخش��ي از ای��ن پاالیش��گاه ها با مش��ارکت 
ش��رکت هاي بین المللي وابسته به کشورهاي 
نفت خیز انجام مي شود. در این راستا مي توان 
ب��ه مش��ارکت س��رمایه گذاران خارج��ي در 
احداث 10 پاالیش��گاه نفتی در چین اش��اره 

کرد ]13[.
از  بس��یاري  مي ش��ود  مش��اهده  چنانچ��ه 
ش��رکت ها و کش��ورهاي تولیدکننده ی نفت 
ب��ا اتخاذ سیاس��ت س��رمایه گذاري در بخش 
پاالی��ش نفت چین، مس��یر ورود خود به این 
بازار در آینده را هموار س��اخته اند که از آن 
جمله مي توان به عربستان س��عودي )ش��رکت 
 ،)KPC (، کویت )ش��رکتSaudi Aramco

روس��یه  و   )PDVSA )ش��رکت  ونزوئ��ال 
)شرکت Rosneft( اشاره کرد.

در این میان تاکنون از جمع تولیدکنندگان 
اصل��ي نفت خام ه��اي فوق س��نگین جه��ان، 
ونزوئال براي کس��ب س��همی از ب��ازار چین 
اق��دام ک��رده اس��ت. همچنی��ن ب��ر اس��اس 
بررس��ي هاي انجام ش��ده ش��رکت هاي نفتي 
براي  را  کانادای��ي تالش ه��اي گس��ترده اي 
 WCS مذاکره جهت فروش نفت فوق سنگین
انجام داده اند ]14[. نکته ی جالب توجه اینکه 
نفت فوق سنگین WCS کانادا از نظر API و 
س��ولفور به نفت فوق س��نگین ایران )مخلوط 

سروش و نوروز( بسیار نزدیک است.
پ��س از چی��ن، در آین��ده، هند بیش��ترین 
ظرفی��ت ج��ذب نفت خ��ام فوق س��نگین را 
ایجاد کرده و در این راس��تا پاالیش��گاه هاي 
 ONGC،  MRPL، HMEI، هندي به وی��ژه
ESSAR، Reliance و ... همگ��ي مجه��ز به 

سیستم پاالیشي Cooking شده اند ]15[.

نتیجهگیريوپیشنهاد
ارتق��اء س��طح فن آوري ه��اي مرب��وط به 
بهره برداري از منابع نامتعارف منجر به رش��د 

  3    وضعیت موجود ظرفیت پاالیشي حوزه ی پاسیفیک با تأكید بر الگوي پاالیشي پیچیده 
)واحد: بشکه در روز( ]12[

HydrocackingFccu/RFCCCokingCapacityNumbweRegion

504001585401386069365025South America West Coast  

080000500003960004Mwxico&Central America West Coast

570250836170539390326022529Canada & U.S. West Coast

4840723504308671488Australasia

30815333514056580393715727Southeast Asia

71819021068803494001573657069East Asia

16954003751773100923024890570189TOTAL PACIFIC BASIN

166800531305174825411476125SOUUTH ASIA

548869414693238468102388055552655TOTAL WORLD

FCCU is fluid catalytic cracking units and RFCC is residual fluid catalytic cracking.
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

قابل توجه تولید نفت در س��ال هاي اخیر شده 
ک��ه این روند ط��ي دو دهه ی آتي اس��تمرار 
خواهد داش��ت. ای��ن تحول ب��زرگ متمایل 
ش��دن قطب تولید نفت خام جهان از شرق و 
خاورمیانه به غرب را در پي داش��ته است. از 
س��وي دیگر رشد قابل توجه اقتصادي چین و 
هن��د در دهه هاي آتي نیز ب��ه جابجایي مرکز 
ثقل اقتصاد و به تبع آن تقاضاي نفت جهان از 

غرب به شرق خواهد انجامید.
طب��ق بررس��ي هاي انج��ام ش��ده ظرفیت 
پاالیش��ي نفت در حوزه ی آس��یا پاس��یفیک 
که در ح��ال حاضر حدود 86 درصد ظرفیت 
پاالیش نفت جهان را به خود اختصاص داده، 
رون��دي فزاینده خواهد داش��ت. نکته ی مهم 
دیگر اینکه با کاهش سهم نفت هاي متعارف 
و رش��د تولید منابع نامتعارف، به تدریج سهم 
نفت هاي س��نگین و فوق سنگین در خوراک 
پاالیش��ي جه��ان به وی��ژه در منطقه ی آس��یا 
پاسیفیک افزایش خواهد یافت. بر پایه ی این 
روند، کش��ورهاي نفتي در ارزیابي هاي خود 
براي توس��عه ی میادین فوق س��نگین از همان 
ابتدا نس��بت به نح��وه ی تخصی��ص این نوع 
نفت خام تصمیم��ات الزم را اتخاذ مي کنند. 
مث��اًل عربستان س��عودي، کوی��ت، روس��یه و 
ونزوئ��ال همزمان ب��ا توس��عه ی میادین نفتي 
خود، نس��بت به احداث پاالیشگاه مشترک با 
چین براي پاالیش نفت تولیدي از این میادین 

و مصرف فرآورده هاي نفتي در این کش��ور 
اقدام مي کنند.

بررس��ي ها نش��ان مي ده��د طي س��ال هاي 
گذش��ته درج��ه ی پیچیدگ��ي پاالیش��گاه ها 
افزای��ش یافت��ه و بازیگ��ران اصل��ي در این  
انجام   جامع��ي  برنامه ریزی ه��اي  خص��وص 
درج��ه ی  افزای��ش  مزیت ه��اي  داده ان��د. 

پیچیدگي پاالیشگاه ها به شرح زیر است:
 انعطاف پذی��ري الزم در انتخاب خوراک 
نفت خام با کیفیت هاي متنوع از جمله نفت خام 
نامرغوب،  ترش و س��نگین ب��ا قیمت هاي کم 

)خرید ارزان تر خوراک مورد نیاز(
 توانایي تولید بیشتر محصوالت ارزشمند 
مث��ل LPG، فرآورده هاي تقطیري س��بک و 
میان تقطی��ر و تولید مق��دار کمي محصوالت 
س��نگین و نفت کوره ک��ه در نتیج��ه ارزش 

افزوده بیشتري هم ایجاد خواهد شد.
 توانای��ي تولید محصوالتی با کیفیت مثل 
بنزین و گازوئیل  )ارزش بیش��تر محصوالت 

تولیدي(
بررس��ي گزارش های شرکت هاي تولیدي 
حاکي از آن است که میادین نفتي منصوري، 
اهواز، آب تیمور، رامش��یر، آزادگان جنوبي، 
ی��ادآوران،  سوس��نگرد،  آزادگان ش��مالي، 
زاغه،  جفی��ر،  یاران جنوب��ي،  یاران ش��مالي، 
درود، نوروز، س��روش، هامون و اس��فندیار 
قابلیت تولید نفت خام س��نگین و فوق سنگین 

را دارند ]17[. در حال حاضر تولید نفت خام 
سنگین و فوق سنگین ایران حدود 300 ه� ب ر 
است که با توجه به برنامه ی توسعه ی میادین 
نفتي کشور با تأکید بر منطقه ی غرب کارون، 
پیش بیني مي ش��ود این میزان تا 1150 ه� ب ر 
افزای��ش یاب��د. در ح��ال حاض��ر 12 مخزن، 
نفت خام فوق س��نگین تولید مي کنند که این 
تعداد طي دو دهه ی آتي به 20 مخزن خواهد 

رسید ]18[.
باتوجه به توسعه ی ظرفیت پاالیش این نوع 
نفت خ��ام در چین و هن��د و ظرفیت بالقوه ی 
تولید آن در ایران، ظرفیت قابل اعتنایي براي 
صادرات نفت خام فوق س��نگین کشورمان به 

این بازارهاي نوظهور وجود خواهد داشت.
طب��ق برآورد انجام ش��ده فاصله ی دریایي 
ایران و مناطق س��احلي غ��رب کانادا تا چین 
)به عن��وان بازار هدف( تقریب��اً برابر و حدود 
5500 کیلومتر اس��ت. در حالي که نفت خام 
ونزوئال براي رسیدن به بازار چین باید مسافتی 
10200 کیلومتري را طي کند. بنابراین ایران 
از ای��ن حیث نس��بت ب��ه ونزوئ��ال از مزیت 
جغرافیای��ي نزدیکي به بازار هدف برخوردار 
است. در خصوص بازار هند نیز کشورمان از 
هر دو کش��ور تولیدکننده ی رقیب، وضعیت 

به مراتب بهتري دارد.
بنابراین در حال حاض��ر بازار نفت خام در 
مناطق مختلف به ویژه در شرق آسیا متقاضي 
دریافت نفت فوق سنگین هستند و این نوع از 
نفت مش��تریان خاص خ��ود را در بازار دارد. 
در چنین ش��رایطي دو گزینه ب��راي مصرف 
نفت خام فوق س��نگین ایران در سال هاي آتي 

وجود دارد:
 احداث پاالیشگاه هایي با پیچیدگي زیاد 
و ب��ا واحده��اي Coking به منظ��ور دریافت 
فرآورده هاي  تولی��د  فوق س��نگین،  نفت خام 
س��بک و ایج��اد ارزش اف��زوده ی زیاد مثل 

LPG، بنزین و گازوئیل.

  4     مشاركت تولیدكنندگان مهم نفت خام در بخش پاالیش چین]13[

Startup date Capacity
in kbdPartnerCompanyRegionLocation

 ln operation since
1996200Tota, SinochemCNPCNEDalian West Paciflc

 ln operation since
2009240Saudi, Aramco,XOMSinopecSouthFujian

2015300KPCSinopecSouthZhangjiang

2015400PDVSACNPCSouthJieyang

2015300RosneftCNPCNorthTiajin

2015200Saudi AramcoCNPCCentralYunnan

2015+400Qatar and ShellCNPCNorthJiangsu/Taizhou
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در این زمینه باید توجه داشت که احداث 
پاالیش��گاه هایی با پیچیدگي کم که معموالً 
60-40 درص��د Fuel oil تولی��د مي کنن��د، 
نه تنها کمکي به ایجاد ارزش افزوده ی بیشتر 
و جلوگیري از خام فروشي نخواهد کرد بلکه 
عالوه بر زیان اقتصادي، مشکالت بازاریابي 
فرآورده هاي ک��م ارزش را نیز به همراه دارد. 
 Coking در حالي که با دستیابي به فن آوری

میزان Fuel oil به یک ششم کاهش مي یابد.
 ص��ادرات نفت فوق س��نگین و س��نگین 
کشور به حوزه ی آسیا پاسیفیک و مشارکت 
در اح��داث پاالیش��گاه هاي نفت��ي در بازار 
هدف و ایجاد پاالیش��گاه هاي نفت سبک و 

میعانات گازي در داخل کشور
پاالیشگاه هاي نفت سبک و به ویژه میعانات 
گازي، ضمن اینکه نس��بت به پاالیشگاه هاي 

نفت سنگین و فوق سنگین به سرمایه گذاري 
و فن آوری س��اده تري نی��از دارند، مي توانند 
فرآورده هاي س��بک و میان تقطیری بیشتري 
تولید ک��رده و ضمن ایج��اد خودکفایي در 
تأمین فرآورده هاي س��بک در کش��ور )مثل 
بنزی��ن و گازوئی��ل( مي ت��وان ب��ه صادرات 
ای��ن فرآورده ه��اي ارزش��مند نی��ز مبادرت 
ورزید. همچنین با توجه به وجود مش��تریان 
متعدد در بازار نفت خام فوق س��نگین و تغییر 
الگوي پاالیش��ي جهان به ویژه حوزه ی آسیا 
فوق سنگین،  نفت هاي  به س��مت  پاس��یفیک 
ص��ادرات بخ��ش عم��ده ی این ن��وع نفت 
 مي تواند درآمد ارزي نیز براي کشور به همراه 

داشته باشد.
در این زمینه مثل سایر تولیدکنندگان نفت 
جهان مي توان سیاس��ت مشارکت در احداث 
پاالیش��گاه هاي نفتي به ویژه پاالیشگاه هایی با 
خوراک نفت فوق  س��نگین را در پیش گرفته 
و از این طریق س��هم ایران را از بازار جهاني 

افزایش داد. 5    مقایسه ی مسافت بین مبادي اصلي تولید نفت خام فوق سنگین )كانادا، ونزوئال و ایران( و بازارهاي اصلي 
مصرف )چین و هند(

١٣ 
 

  
  

در ايران، ظرفيت  آنتوليد  ي در چين و هند و ظرفيت بالقوهخام  اين نوع نفتظرفيت پااليش  ي باتوجه به توسعه
  .هاي نوظهور وجود خواهد داشتزاربه اين با كشورمانسنگين  خام فوق اعتنايي براي صادرات نفت قابل

 تقريباً )عنوان بازار هدف به(دريايي ايران و مناطق ساحلي غرب كانادا تا چين  ي فاصلهطبق برآورد انجام شده 
 10200 يخام ونزوئال براي رسيدن به بازار چين بايد مسافت كه نفت حالي در. كيلومتر است 5500و حدود  برابر

بنابراين ايران از اين حيث نسبت به ونزوئال از مزيت جغرافيايي نزديكي به بازار هدف . كيلومتري را طي كند
مراتب بهتري  وضعيت به ،رقيب ي هر دو كشور توليدكنندهاز  كشورماندر خصوص بازار هند نيز  .برخوردار است

  .دارد
سنگين  ويژه در شرق آسيا متقاضي دريافت نفت فوق هخام در مناطق مختلف ب بنابراين در حال حاضر بازار نفت

خام  در چنين شرايطي دو گزينه براي مصرف نفت. هستند و اين نوع از نفت مشتريان خاص خود را در بازار دارد
  :وجود داردهاي آتي  سنگين ايران در سال قفو

خام  منظور دريافت نفت هب Cokingواحدهاي  با و زيادهايي با پيچيدگي  پااليشگاه احداث
  يلئگازو و ، بنزينLPG مثل زياد ي هاي سبك و ايجاد ارزش افزوده توليد فرآورده، سنگين فوق

  Fuel oilدرصد 40-60 كه معموالً كمبا پيچيدگي  يهاي احداث پااليشگاه كه در اين زمينه بايد توجه داشت
كه عالوه بر بلفروشي نخواهد كرد  بيشتر و جلوگيري از خام ي تنها كمكي به ايجاد ارزش افزوده د، نهنكن توليد مي

 يآور فنكه با دستيابي به  حالي در. همراه دارد بهارزش را نيز  هاي كم زيان اقتصادي، مشكالت بازاريابي فرآورده
Coking  ميزانFuel oil يابد ششم كاهش مي به يك.  
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