
  

  

  

  

  

  

  سومبخش 

  تبديلو  فرآورش

  

  ي نفت  ها پااليشگاه. 1-3

  ي كشورها پااليشگاه بالفعلنوع خوراك، ظرفيت طراحي و  .1-1-3

كشـور و در   ييمنـاطق خشـكي و دريـا   خـام   نفـت ي داخل كشور از محل توليدات ها پااليشگاهخوراك خام  نفت

 تـامين تي (سوآپ) از كشورهاي همسـايه شـمالي   وارداخام  نفتنيز بخشي از خوراك از طريق  گذشتهي ها سال

هـا از منـابع    طور كامل متوقف گرديد و در نتيجه خوراك پااليشگاه اين عمليات به 1392ليكن در سال  ،شد مي

مقاديري نيز ميعانات گازي حاصل از فرآورش گازطبيعي  ،خام نفتعالوه بر گرديده است.  تامينخام داخلي  نفت

   گردد. مي تزريق ها پااليشگاهي سبك تقطيري در خوراك برخي از ها آوردهجهت افزايش توليد فر

  هاي كشور اهها در پااليشگ خام و توليد فرآورده وضعيت كلي خوراك نفت

 توسـط  قـانون اساسـي   44شركت در چارچوب اصل  7 ،شركت پااليشي نفت 9ز همچنان ا 1392پايان سال  تا

يشگاه آبادان و امام خميني (ره) شازند در اختيار شركت ملي پااليش و تنها دو پاال شد، اداره ميبخش خصوصي 

ها به  هاي كلي اين شركت هاي توليد، تعميرات و سياست در ارتباط با برنامه ها در طول اين سالالبته  .بودپخش 

پـااليش و   نظارت شركت ملي ،نياز مورد نفتي هاي فرآورده تاميندليل پيوستگي در عمليات و مصالح كشور در  

 است.  ادامه داشتههمچنان  پخش همانند قبل از واگذاري

تفكيـك هـر پااليشـگاه     بـه  1392ها را در مقايسه با خوراك آنها در سال  ظرفيت طراحي پااليشگاه 3-1جدول 

 دهد. نشان مي
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  هاي كشور پااليشگاه فعل. ظرفيت طراحي و ظرفيت بال3-1جدول 

            واحد: هزار بشكه در روز 
 1392در سال  بالفعلظرفيت  ظرفيت طراحي پااليشگاه

 402 350 آبادان

  378  200  اصفهان

  243  150  امام خميني (ره) شازند

  21  25  كرمانشاه

  115  110  تبريز

  249  220  شهيد تندگويان تهران

  59  40  شيراز

  61  20  الوان

  331  232  بندرعباس

 92/1859 1347 جمع 

 

و ميعانات گازي)  خام نفتهاي كشور بيش از ظرفيت اسمي با متوسط خوراك ( گاهپااليش 1392در سال 

هزار بشكه در روز)  87/1800اند كه نسبت به سال قبل ( هزار بشكه در روز در مدار توليد بوده 92/1859

 درصد 62/21و ميعانات گازي با  خام نفتدهد. بيشترين سهم پااليش خوراك  درصد افزايش نشان مي 28/3

عهده  درصد را شركت پااليشي كرمانشاه به 13/1 مربوط به شركت پااليشي نفت آبادان و كمترين آن با

 است. داشته

عالوه بر اجراي  گاز نفتهاي بنزين و  هاي اخير مسئوالن صنعت پااليش با توجه به نياز به فرآورده در سال

هاي نفتي به ويژه  كيفي استاندارد فرآورده اهاي كنترل و كاهش مصرف، با هدف افزايش كمي و ارتق برنامه

هاي موجود را مدنظر قرار  سازي و بهبود فرآيند توليد در پااليشگاه هاي توسعه و بهينه ، طرحگاز نفتبنزين و 

ها در رابطه با افزايش عدد  كيفيت فرآورده ارتقا ،ها ضمن افزايش كمي ترين اهداف اجراي اين طرح دادند. مهم

ها و در نهايت كاهش ميزان  هايي همچون بنزن و كاهش آروماتيك حذف مواد شيميايي و آالينده اكتان بنزين،

در فاز دوم بوده است، به طوري كه كيفيت  PPM 10در فاز اول و سپس  PPM 40گوگرد به كمتر از 

  د. ناروپا برس 5و  4گاز به استانداردهاي يورو  محصوالت بنزين و نفت

  باشد: سازي موارد زير انجام شده و يا در دست اقدام مي سعه و بهينههاي تو در اين برنامه

برداري از واحد تقطير در  طرح افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت پااليشگاه امام خميني (ره) شازند با بهره -

 هاي مانده برج واحدهاي پيچيده تصفيه ته ،اتمسفر جديد، ايزومريزاسيون، تبديل كاتاليستي مداوم
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سال اسفند در اواخر  ،) و واحدهاي تصفيه هيدروژنيRFCCو خالء و شكست كاتاليستي ( اتمسفريك

ميليون ليتر در روز انجام شده و در  16به ميزان  به منظور افزايش ظرفيت توليد بنزين پاك 1391

 باشد. مدار توليد مي

، 1391در اواخر سال  تهرانسازي پااليشگاه شهيد تندگويان  سازي و بهينه برداري از طرح بنزين با بهره -

ميليون  8/2گاز و  ميليون ليتر نفت 8روزانه  ،واحدهاي تصفيه هيدروژنيو شامل واحد ايزومريزاسيون 

 .توليد شداروپا  4ليتر بنزين با كيفيت يورو 

برداري از واحدهاي فرآيندي  با اجراي فاز سوم طرح توسعه پااليشگاه آبادان طي دو مرحله و بهره -

ميليون  6روزانه  ،ر (شكست كاتاليستي)، الكيالسيون، ايزومريزاسيون و بازيافت اسيد سولفوريككراك كت

 ليتر بنزين به محصوالت پااليشگاه اضافه شد.

سازي پااليشگاه الوان شامل واحدهاي تصفيه هيدروژني و واحد  برداري از فاز دوم طرح بنزين با بهره -

 هزار ليتر افزايش يافت.  900يك ميليون و روزانه  ن پااليشگاه ايزومريزاسيون، ظرفيت توليد بنزين اي

اين ميليون ليتر بنزين به توليدات  1، 1392در سال تبريز   طرح توسعه پااليشگاه از برداري بهرهبا  -

با استاندارد ميليون ليتر در روز  6/3و در مجموع توليد بنزين اين پااليشگاه به  اضافه شد پااليشگاه

ساز نظير استخراج  برداري از واحدهاي بنزين بهره 1392. شايان ذكر است كه در سال سيدر 4يورو 

  در پااليشگاه تبريز آغاز شد.) Bensat( ست و بنتبديل كاتاليستي مداوم   ن، واحد تصفيه هيدروژني،بنز

امل خواهد رسيد، برداري ك تكميل و به بهره 1393اندازي طرح توسعه پااليشگاه اصفهان كه در سال  با راه -

 4گردد و كل توليد بنزين پااليشگاه با استاندارد يورو  ميليون ليتر بنزين به توليد پااليشگاه اضافه مي 3

 اتاليستي مستمرواحد تبديل ك ،سازي هاي توسعه و بهينه طرحاز پااليشگاه اين در عرضه خواهد شد. 

)CCR برداري از  بهره ،توليد قرار گرفتند ليكن در مدار 1392) و واحدهاي تصفيه هيدروژني در سال

 .به سال آينده موكول شده استساز ايزومريزاسيون  واحد بنزين

سازي پااليشگاه بندرعباس شامل واحدهاي تصفيه هيدروژني،  برداري از طرح توسعه و بهينه با بهره -

ميليون ليتر بنزين با  5/2د، نرس برداري مي اكتانايزر و ايزومريزاسيون كه در سال آينده به بهره

و در نتيجه كل توليد بنزين  شود افزوده مي پااليشگاهبه توليدات اين فرآورده در  4استاندارد يورو 

  عرضه خواهد شد. 4پااليشگاه با استاندارد يورو 
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بـه   1392هاي كشـور را كـه در سـال     سازي پااليشگاه هاي توسعه و بهينه مشخصات طرح 3-2جدول 

  دهد. اند نشان مي يدهبرداري رس هبهر

  1392برداري شده در سال  هاي كشور بهره سازي پااليشگاه هاي توسعه و بهينه طرح .3- 2جدول 

نام 

 پااليشگاه

  واحد هاي

 برداري شده بهره 

  ظرفيت واحد

 (هزار بشكه در روز)

خام خوراك  نوع نفت

  پااليشگاه قبل از

 اجراي طرح 

خام خوراك  نوع نفت

 اجراي طرحپااليشگاه بعد از 

مقدارخوراك پااليشگاه 

  قبل از اجراي طرح 

 (هزار بشكه در روز) 

مقدارخوراك پااليشگاه 

بعد از اجراي طرح        

 (هزار بشكه در روز)

تغييرات توليد 

هاي اصلي  فرآورده

پس از اجراي طرح 

  (ميليون ليتر در روز)

 اصفهان
سبك مارون /  خام نفت 62 نفتا تصفيه هيدروژني

 ان / كوپالشادگ

سبك مارون/  خام نفت

 شادگان/ كوپال
  8/1بنزين:  375  375

 32 تبديل كاتاليستي

  تصفيه هيدروژني نفتا  *الوان

75/6  

الوان و  خام نفت

ميعانات گازي پارس 

جنوبي، كنگان، مارون، 

 پارسيان، ايالم و سيري

الوان و ميعانات  خام نفت

گازي پارس جنوبي، كنگان، 

رسيان، ايالم و مارون، پا

 سيري

50 50 

  9/1بنزين: 

  1: سفيد نفت

  01/0: گاز نفت

  01/0كوره:  نفت
  تبديل كاتاليستي

 تبريز

تصفيه هيدروژني 

  نفتاي سنگين
20 

مخلوط شيرين 

مخلوط  –اهوازآسماري 

 -ترش چشمه خوش

سبك  خام نفت

مارون/شادگان/ كوپال و 

اهواز  /آب تيمور 

 بنگستان

اهوازآسماري مخلوط شيرين 

مخلوط ترش چشمه  –

سبك  خام نفت -خوش

مارون/شادگان/ كوپال و آب 

 اهواز بنگستان /تيمور 

  9/0بنزين:  110 110

 20  تبديل كاتاليستي

 تن در روز 92  استخراج بنزن

هـزار بشـكه در روز افـزايش     50هزار بشكه در روز به  30دار از مق 1390برداري از واحد تقطير جديد در سال  * مقدار خوراك پااليشگاه الوان پس از بهره

  هاي اصلي جدول محقق خواهد شد. هاي مندرج در ستون تغييرات توليد فرآورده اندازي كامل طرح، مقادير افزايش فرآورده يافت. همچنين در صورت راه

 

نشـان   ،ختصـاص يافتـه  ا 1392هـا در سـال    هايي را كه براي خوراك پااليشگاه خام نوع نفت 3-3ولدج

  دهد. مي

  هاي كشور پااليشگاه خوراك  خام انواع نفت .3- 3جدول

  خوراك پااليشگاه  پااليشگاه

  ميعانات گازي ايالم– مخلوط ترش اميديه - مخلوط اهواز - ن/يادآوراندارخوي - اهواز آسماري  آبادان
  / شادگان / كوپال مارون  اصفهان

  اهواز بنگستان –آب تيمور  - چشمه خوش(دزفول شمالي) – مارون – هوازآسماريامخلوط شيرين   شهيد تندگويان تهران
ميعانات  - اهواز بنگستان –آب تيمور  - چشمه خوش(دزفول شمالي) - مارون –اهوازآسماري مخلوط شيرين   تبريز

  سومار - شهر نفت -ماله كوهو سركان  - اهوازآسماري  كرمانشاه
  كنگان - سيري  –مارون  -ايالم - پارسيان - يعانات گازي پارس جنوبيم -الوان خام نفت  الوان

  اهواز بنگستان –آب تيمور  -  )دزفول شمالي چشمه خوش( - اهوازآسماري  امام خميني (ره) شازند
  سروستان/سعادت آباد خام نفت – داالن آغار و ميعانات گازي - گچساران  شيراز

  هنگام خام نفت- هاي سرخون و عسلويه حوزه ميعانات گازي -سنگين صادراتي  بندرعباس

 متوقف بود.رهاي همسايه شمالي خام سوآپ از كشو نفتواردات  1392در سال 
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هــاي اصــلي را در  وضــعيت كلــي رونــد خــوراك و توليــد و درصــد استحصــال فــرآورده 3-4جــدول 

  دهد. نشان مي 1392و  1391، 1382هاي  سالهاي كشور در  پااليشگاه

  1392و  1391، 1382هاي  هاي اصلي در سال ند توليد فرآورده. رو3- 4جدول 

  ارقام درون پرانتز ميليون ليتر در روز؛ ارقام: هزار مترمكعب در سال

 1392سال   1391سال  1382سال  
  1392رشد

 1391به

  رشد متوسط

 92 -1382 

خام و ميعانات گازي  خوراك نفت

 (هزاربشكه در روز)
1577 87/1800 92/1859  ��/�  67/1 

 توليد فرآورده
درصد 

 استحصال
 توليد

درصد 

 استحصال
 توليد

درصد 

 استحصال
 درصد رشد

درصد رشد 

 متوسط

 34/1 31/8 3/3 1/3589  17/3  3323 43/3 3142 گاز مايع


 	���� بنزين پايه�/�� 62/3 14/14 2/19 1/20760 40/17 5/18237 

� ����� هاي هوايي سفيد و سوخت نفت/�� 05/5 -36/14 6/5 8/6090 80/6 3/7131- 

�� گاز نفت�� ��/�
 7/34255 69/32 3/35656 33 37/4 93/2 

 ����� كوره نفت/	� 8/29168 83/27 1/28302 2/26 71/2- 05/0 


 *جمع چهار فرآورده اصلي�	� ��/� 3/88793 73/84 4/90809 1/84 55/2 32/1 

 جمع پنج فرآورده اصلي
���  

)�/���( 
��/
� 

3/92116  

)68/251( 
90/87 

5/94398  

)63/258( 
5/87 76/2 32/1 

  .باشد كوره مي و نفت گاز نفتهاي هوايي،  وسوخت سفيد نفتبنزين پايه،  در اينجا منظور از چهار فراورده اصلي،*

 63/258معادل  1392در سال  پنج فرآوردة اصليمتوسط مجموع توليد دهد كه  نشان مي 3-4 جدول

ميليون ليتر گازمايع،  54/77و  69/97، 69/16 ،88/56، 83/9 ترتيب با توليد روزانه تر در روز بهميليون لي

استحصال درصد  1392در سال است. كوره بوده گاز و نفت نفت ،هاي جت و سوخت سفيد ، نفتپايه موتوربنزين

ايش رشد خوراك با افز 1382-92زماني  دورهداشته است. در  كاهش 4/0اصلي حدود  ةفرآوردپنج 

و  پايه موتور هاي بنزيناستحصال فرآوردهدرصد افزايش  ،درصد 67/1طور متوسط در حدود  ها به پااليشگاه

به كوره  و نفت هاي هوايي سوخت ،سفيد كاهش درصد استحصال نفت به ازايدرصد  12/7گاز را در حدود  نفت

از و مهم كشور در هاي مورد نيفرآورده تامينمنظور  هشود كه ب گيري مي بر اين اساس نتيجه ،همراه داشته است

گاز موتور و نفتها، توليد بنزين الذكر با افزايش خوراك و تغيير در الگوي توليد پااليشگاه زماني فوق دوره

 1382-92 زماني دورهدر اصلي  هفرآوردچهار استحصال كلي درصد شايان ذكر است كه  .افزايش يافته است

توان به دليل عدم توانايي فرآيندهاي تقطير و تفكيك  درصدكاهش بوده كه اين امر را مي 92/2 حدودنمايانگر 

  ها نسبت داد.  پااليشگاه برخي ازهاي  از ظرفيت هاي باالتر در خوراك

هـاي   ها را در كـل توليـد فـرآورده    هاي نفتي هر يك از پااليشگاه ميزان سهم توليد فرآورده 3-1نمودار 
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  دهد. هاي كشور نشان مي اهنفتي پااليشگ
 

   
  

هـا را در دوره   هاي هـر يـك از پااليشـگاه    جزييات كامل خوراك و توليد فرآورده 3-15تا  3-5جداول 

وري هر يك از  ها، و بهره دهند. ضمناً در زير شرح مختصري از ميزان توليد فرآورده نشان مي 1382-92زماني 

بـر اسـاس    1392 و 1391 هاي ها در سال ستحصال پنج فرآورده اصلي پااليشگاهها با تاكيد بر درصد ا پااليشگاه

  ارايه شده است.  ،دهند ها را نشان مي كه جزييات كامل توليد پااليشگاه  3-15و  3-14جداول 

  پااليشگاه آبادان

بشـكه در روز   هـزار  643/4همراه با خام  نفتهزار بشكه در روز  45/397حدود  خوراكبا اين پااليشگاه       

مـدار  در  1392در سال هاي نفتي كشور  درصد از سهم كل توليد فرآورده 35/21حدود با سهم گازي ميعانات 

خـوراك   افـزايش بـه علـت   نسبت به سال قبل هاي اين پااليشگاه  توليد فرآورده در مجموع و  قرار داشته توليد

  .بوده استرو  روبه يدرصد 3/1 افزايشبا  ،خام و ميعانات گازي نفت

       

  

  

  

  

  

 1392ها از توليد فرآورده در سال  . سهم هر يك از پااليشگاه3- 1دار نمو
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 :باشد ميبه شرح ذيل  1391در مقايسه با سال  1392در سال وري پااليشگاه بهرهوضعيت  

  

 فرآورده
 درصد بازدهي

1391 1392 

 10/2 88/2 گازمايع

 69/16 10/18  پايهبنزين موتور

 85/3 61/4  هاي هوايي سفيد و سوخت نفت

 47/28 43/29  گاز نفت

 62/36 35/35  سنگينكوره سبك و  نفت

 60/8 71/7  ساير

 34/96 08/98 جمع 

 
  

خـوراك مـورد نيـاز پتروشـيمي آبـادان،       تـامين  ،هـاي مختلـف   اين پااليشگاه عالوه بر توليد فـرآورده 

پتروشيمي بيستون كرمانشاه را  امام و همچنين بخشي از خوراكپتروشيمي بندرسازي ايرانول،  كارخانجات روغن

 عهده دارد.  به

تغييـر در تركيـب    بـه علـت   1392كوره ايـن پااليشـگاه در سـال    توليد نفتدرصد استحصال فزايش ا

بجز ها  ساير پااليشگاهدرصد استحصال اين فرآورده در نسبت به  بوده كه 1391نسبت به سال خام خوراك  نفت

  باشد. ميباالتر پااليشگاه كرمانشاه 

برداري از  سازي با شروع بهره پروژه بنزين 3و تكميل مرحله اول فاز  با اجرا 1389پااليشگاه آبادان از نيمه سال 

برداري از واحدهاي پيچيده  اندازي و بهره با راه 3برداري مرحله دوم فاز  واحد كت كراكر و همچنين اجرا و بهره

به اين ارتقا  ارتقا يافت. 1391الكيالسيون به همراه واحدهاي وابسته ايزومريزاسيون و بازيافت اسيد در سال 

كه سوخت هواپيماهاي ملخي و پيستوني است و در   100LLميليون ليتر در روز و توليد بنزين  6افزايش توليد 

برداري  ضمن بهره 1392. ضمناً در سال منجر شدكوره  شد، در ازاء كاهش توليد نفت گذشته از خارج وارد مي

ي فاز دوم پااليشگاه آبادان در دست انجام بود. فاز دوم اين سازي پروپيلن، كار طراحي اوليه اجرا از واحد خالص

هزار بشكه در روز در قالب يك پااليشگاه با توليد  360پااليشگاه به منظور تثبيت ظرفيت پااليشگاه با خوراك 

اين طرح واحدهاي تقطير در اتمسفر و خالء جديد،  خواهد بود. در 5و  4هايي با استاندارد يورو  فرآورده

، ايزومريزاسيون، سفيد نفتگاز، تصفيه هيدروژني  نظير تصفيه هيدروژني نفت ييها كيفيت فرآورده ارتقاحدهاي وا

واحدهاي گوگردسازي، واحد هيدروژن، واحد نيتروژن و واحدهاي جانبي برق و بخار در نظر گرفته شده است. 

راندمان ضمن افزايش اين پااليشگاه،   بدين ترتيب جايگزيني واحدهاي جديد به جاي واحدهاي قديمي موجود

  همراه خواهد داشت. را بههاي توليدي اين پااليشگاه  كيفيت فرآورده ارتقا ،توليد

و همچنين تغييـر   خام نفتخوراك  ميزانبه علت افزايش  1392به طوركلي عمليات پااليشگاه در سال 
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 ي تقطيـري سـبك و افـزايش   هـا  آوردهفـر كاهش استحصال با  ،خوراك نسبت به سال قبل خام نفتدر تركيب 

روبـرو بـوده و در حـد مطلـوب     درصـد بـازدهي    و در نتيجه كاهش قابل مالحظهنفت كوره  درصد استحصال

 باشد. نمي

 

 پااليشگاه اصفهان

سـهم حـدود    و توليـد بـوده   مـدار  درخـام   نفتهزاربشكه در روز   42/378خوراك حدود با اين پااليشگاه 

توليـد   اسـت.  را بـه خـود اختصـاص داده    1392هاي نفتـي كشـور در سـال     يد فرآوردهاز كل تول يدرصد 49/20

    .استيافته  افزايشدرصد  81/2  نسبت به سال قبل خام نفتاين پااليشگاه به علت افزايش خوراك  هاي فرآورده

  .باشد ميبه شرح جدول ذيل  1391در مقايسه با سال  1392سال  درپااليشگاه  وري بهره

 فرآورده
 درصد بازدهي

1391 1392 

 28/3 65/3 گازمايع

 98/15 53/13  پايهبنزين موتور

 76/5 84/9  هاي هوايي سفيد و سوخت نفت

 45/37 39/34  گاز نفت

 48/20 99/21  كوره سبك و سنگين نفت

 27/15 57/15  ساير

 23/98 97/98  جمع 

 

دستي پتروشيمي  نييخوراك صنايع پا تامينز كشور، نيا مورد مختلف هاي پااليشگاه اصفهان ضمن توليد فرآورده

 عهده دارد.  ايران را به يياصفهان، پتروشيمي اراك، نفت سپاهان، پااليش نفت جي و صنايع شيميا

هاي مجاور و مجتمع پتروشيمي اراك، درصد خوراك نفتا و پالتفرميت پتروشيمي تامينعلت بهدر اين پااليشگاه 

باشد. ضـمناً بـا درصـد بـاالي     مي اين پااليشگاهتركيب فرآيندي براي  تر از معمول پايين ،موتوراستحصال بنزين

   كوره در اين پااليشگاه در حداقل ممكن قرار دارد.استحصال مواد تقطيري سبك، درصد نفت

زمينه  در دست اجرا بود، 1392در سال  سازي پااليشگاه اصفهان كه اجراي آن طرح بهبود فرآيند و بهينه

اندازي و  راه .كند افزايي فراهم مي افزايش توليد بنزين سوپر و قطع واردات آن به كشور را به منظور اكتان

ريزي شده است. اين طرح مشتمل بر سه  در اوايل نيمه دوم سال آينده برنامه كامل از اين طرح برداري بهره

هاي سولفور، نيتروژن و  ف حذف ناخالصيهزار بشكه در روز با هد 60واحد تصفيه هيدروژني نفتا با ظرفيت 

 30واحد تبديل كاتاليستي با احياي مداوم با نام تجاري اكتانايزر با ظرفيت  و فلزات از نفتاي سبك و سنگين

 3هزار بشكه در روز با هدف افزايش عدد اكتان نفتاي سبك تصفيه شده است. با اجراي اين طرح با افزايش 
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ميليون ليتر در روز خواهد رسيد، ضمن آن  12ميليون ليتر به  9بنزين پااليشگاه از  ميليون ليتر در روز، توليد

يابد و در اين رابطه زمينه براي توليد محصوالت مطابق  مي ارتقا 95و  90كه كيفيت بنزين توليدي نيز به اكتان 

 1/2قدار توليد گاز مايع شود. ضمناً با اجراي كامل اين طرح م فراهم مي 5و يورو  4با استانداردهاي يورو 

ميليون ليتر در روز توليد  2/1ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت و محصول جديد پروپيلن نيز به ميزان 

هاي بنزين،  توان به كاهش چشمگير ميزان گوگرد، فرآورده گردد. از مزاياي كيفي اجراي اين طرح مي مي

شايان ذكر است كه ي هر يك از محصوالت مذكور اشاره نمود. برا PPM 40توليدي به  سفيد نفتگازوئيل و 

  .در مدار توليد قرار گرفتند 1392واحد تبديل كاتاليستي و  واحدهاي تصفيه هيدروژني طرح در سال 

 خـام  نفـت و افزايش خوراك  تغيير در خوراك علت به 1392درصد بازدهي كل عمليات پااليشگاه در سال      

قابـل مالحظـه   استحصال ساز نسبت به سال قبل عليرغم افزايش  دازي برخي از واحدهاي بنزينان راه پااليشگاه و

  .باشد به طوركلي در حد مطلوب مي ليوبا اندكي كاهش مواجه بوده  ،گاز بنزين موتور و نفت

  خميني(ره) شازند  امامپااليشگاه 

 09/13سـهم  حـدود   بـا   1392در سـال  خام  نفتهزاربشكه در روز  339/243حدود خوراك با اين پااليشگاه 

ايـن  هـاي   فـرآورده توليـد   ،كه به علت كاهش خوراكدر مدار توليد قرار داشته ها  درصد از توليد كل فرآورده

  .دهد نشان مي كاهشدرصد  62/3پااليشگاه نسبت به سال قبل 

  باشد: ذيل ميول جدبه شرح  1391در مقايسه با سال  1392در سال پااليشگاه  وري بهرهوضعيت       

 فرآورده
 درصد بازدهي

1391 1392 

 99/6 55/3 گازمايع

 67/35 95/20  بنزين موتور

 23/4 14/3  هاي هوايي سفيد و سوخت نفت

 10/31 73/34  گاز نفت

 62/16 92/28  كوره سبك و سنگين نفت

 94/2 49/5  ساير

 57/97 77/96 جمع

كنـد و مـازاد بنـزين سـوپر      مـي  تامينو سنگين پتروشيمي اراك را اين پااليشگاه بخشي از خوراك نفتاي سبك 

  نمايد. توليدي را براي افزايش توليد بنزين موتور پااليشگاه شهيد تندگويان تهران به اين پااليشگاه ارسال مي

به  اندازي واحدهاي فرآيندي جديد به طور كامل با راه 1391امام خميني (ره) شازند كه در سال  پااليشگاهدر 

به  7/4هزار بشكه در روز، توليد بنزين از  250به  170برداري رسيد، عالوه بر افزايش ظرفيت پااليشي از  بهره
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كيفيت  ارتقاميليون ليتر و  4/2ميليون ليتر به  6ميليون ليتر در روز در ازاء كاهش روزانه نفت كوره از  9/15

  فراهم شد. )5و  4اروپا (يورو  2005محصوالت به استانداردهاي 

گاز با استاندارد  ميليون ليتر در روز نفت 12گاز،  برداري از واحد تصفيه هيدروژني نفت در اين پااليشگاه با بهره

 42هاي نفتي در اين پااليشگاه با توليد  توليد شد. درصد استحصال فرآورده PPM  50 و گوگرد كمتر از  4يورو 

، سوخت هواپيما و گاز سفيد نفتاي  و مقادير قابل مالحظه 4ورو گاز ي درصد نفت 35و  4درصد بنزين يورو 

درصد كه در مقايسه با  10تا  6كوره بر حسب شرايط عملياتي بين  نفتپائين درصد استحصال  و مايع مرغوب

 باشد، اين پااليشگاه را به واحد پااليشي نمونه در كشور هاي نفت كشور در حد بسيار پاييني مي ساير پااليشگاه

كوره بود كه  درصد از توليدات پااليشگاه نفت 37تبديل نموده است. شايان ذكر است كه قبل از اجراي طرح 

  درصد كاهش يافته است.  27هاي سبك تقطيري به  هم اكنون اين ميزان در ازاء افزايش فرآورده

ظرفيت و بهبود كيفيت  خط ريلي واحد ايستگاه بارگيري گوگرد و گاز مايع طرح افزايش 1392ضمناً در سال 

آهن جديد به خط ريلي كشور اضافه شده،  متر خط راه 6500پااليشگاه تكميل شد. با اتمام اين پروژه كه در آن 

  متر مكعب گاز مايع توليدي پااليشگاه فراهم شده است. 24000تن گوگرد و  700بارگيري روزانه 

ـ بـه  1392درصد بازدهي كل عمليات پااليشگاه در سال  بـرداري كامـل از واحـد شكسـت      بهـره ت عل

بنزين موتـور   و درصد استحصال گاز مايعقابل مالحظه افزايش  خالء باتقطير در مانده سنگين برج  تهكاتاليستي 

به طور كلـي  و  رو بوده روبه افزايشبا نسبت به سال قبل  كوره درصد استحصال نفت هشها و كا دهآورو ساير فر

  باشد. ميدر حد مطلوب 

  يشگاه كرمانشاهپاال

سـهم  كه  توليد قرار داشته مداردر  1392در سال خام  نفتبشكه در روز  هزار 96/20با خوراك اين پااليشگاه 

هاي آن نسـبت بـه    و توليد فرآوردهدرصد بوده  10/1ها حدود  هاي آن از كل توليدات پااليشگاه توليد فرآورده

  .هش يافته استكادرصد  25/0حدود به علت كاهش خوراك سال قبل 

  :باشد به شرح جدول ذيل مي 1391در مقايسه با سال  1392در سال وري پااليشگاه  بهره    
  

 فرآورده
 درصد بازدهي

1391 1392 

 54/2 45/2 گازمايع

 03/21 66/21  پايهبنزين موتور 

 82/2 11/2  سفيد  نفت

 90/30 60/30  گاز نفت

 29/38 60/37  كوره  نفت

 - 19/0  ساير  

 3/95 60/94 جمع 
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به شركت پتروشيمي بيستون را  سفيد نفتهاي نفتي بخشي از خوراك  بر توليد فرآورده  اين پااليشگاه عالوه

استحصال نفت كوره در اين پااليشگاه كه از  درصد نمايد. مي تاميناز پااليشگاه آبادان  ارسالي سفيد نفتهمراه 

نسبت به ساير  ،رآيندي پيچيده و پيشرفته) برخوردار استيك سيستم پااليشي ساده (بدون واحدهاي ف

  ها در حد بااليي قرار دارد. پااليشگاه

اي در صنايع پتروشيمي و روغن موتور  خط توليد محصول نرمال هگزان كه مصارف گسترده در اين پااليشگاه

 1391درصد در سال  60ا ت 50درصد خلوص  تن در روز با 20با ميزان  و شد از خارج وارد مي پيشتردارد و 

خوراك توسط  تامينو عدم به علت افزايش توليد بنزين موتور  1392در سال  ،در مدار توليد قرار گرفت

  هاي متوالي مواجه شد. با توقفپااليشگاه 

درصد  افزايش اندكدر تركيب خوراك و تغيير  علت به، درصد بازدهي كل پااليشگاه 1392در سال 

كوره نسبت به سال  حظه درصد استحصال نفتافزايش قابل مال خصوص به و ميان تقطيري ها استحصال فرآورده

درصد  ،پااليشگاهاين فرآيندي  پااليشي سادهافزايش روبرو بوده ليكن به طور كلي با توجه به سيستم با  گذشته

  .در حد مطلوبي قرار ندارد آنبازدهي 
 

  پااليشگاه تبريز

در سـال  بشـكه در روز ميعانـات گـازي      315و خـام   نفتهزار بشكه در روز  18/114 حدود خوراكبا اين پااليشگاه 

توليـد   وبوده درصد  26/6هاي پااليشي   آن از كل توليد فرآورده هاي هسهم توليد فرآوردكه  بوده توليد مداردر  1392

درصـد   76/3حـدود  خوراك، خام  و تغيير در تركيب نفتنسبت به سال قبل به علت افزايش خوراك هاي آن  فرآورده

             .  دهد مي  نشانافزايش نسبت به سال قبل 

  باشد: مي  ذيل  به شرح جدول 1391درمقايسه با سال  1392وري پااليشگاه در سال  بهره      
  

  

 فرآورده
 درصد بازدهي

1391 1392 

 18/3 39/3 گازمايع

 38/18 44/15  پايه بنزين موتور

 52/7 31/10  سفيد  نفت

 06/36 31/34  گاز نفت

 26/22 03/23  كوره سبك و سنگين نفت

 75/11 00/13  ساير

 15/99 48/99 جمع
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خـوراك ايـن پااليشـگاه از      ،كشورهاي همساية شـمالي از خام  آپ نفتسو توقف كاملبه علت ، 1391در سال 

و  بر نفتاي سـبك و سـنگين، گـاز اتـان    در اين پااليشگاه عالوه  گرديده است. تامينهاي داخلي  خام مخلوط نفت

 شود. ميتحويل  تبريزبه پتروشيمي عنوان خوراك  بهنيز توليد و  بنزن

سازي فرآيند و بهبود كمي و كيفي بنزين طراحي شده شامل سه  طرح توسعه پااليشگاه تبريز كه با هدف بهينه

ن و همچنين واحدهاي جانبي مخازن ذخيره واحد فرآيندي جداسازي بنزن، گوگردزدايي نفتا و اكتان افزايي بنزي

واحد  زدايي، واحد استخراج بنزن، برداري از واحد گوگرد به طور كامل با بهره ،باشد. اين طرح و نيروگاه مي

در مدار توليد قرار  1392در سال هاي جانبي  نيروگاه، واحدهاي برق و بخار و ساير پروژه )،Bensat( ست بن

روزانه يك  5كامل از اين طرح توليد بنزين با عدد اكتان باال مطابق با استاندارد يورو برداري  . با بهرهگرفت

 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد. 6/3يابد و در مجموع توليد بنزين پااليشگاه به حدود  ميليون ليتر افزايش مي

شود كه از  موتور استخراج ميهاي بنزين  بشكه بنزن از فرآورده 750عالوه بر آن روزانه  شايان ذكر است كه

 ،موتور آن به عنوان خوراك پتروشيمي تبريز استفاده خواهد شد. بدين ترتيب با استخراج بنزن از فرآورده بنزين

  درصد خواهد رسيد.  34درصد و ميزان آروماتيك به  5/0ميزان بنزن در اين فرآورده به كمتر از 

نسبت به سال به علت تغيير در تركيب خوراك  1392درصد بازدهي كل عمليات پااليشگاه در سال 

چندان تغييري نكرده و در ، ها ساير فرآوردهكوره و  نفت گاز و كاهش نفتقبل با افزايش درصد استحصال بنزين، 

   حد بسيار مطلوب قرار داشته است.
 

 

 تهران شهيد تندگويان پااليشگاه

 قـرار داشـته   مدار توليددر  1392در سال خام  نفتروز  هزار بشكه در 07/249حدود با خوراك اين پااليشگاه 

هاي ايـن   درصد بوده و توليد فرآورده 31/13هاي پااليشي كشور در حدود  كه سهم آن از كل توليدات فرآورده

  يافته است. افزايشدرصد  47/5خوراك،  افزايشپااليشگاه نسبت به سال قبل به علت 

  :باشد به شرح جدول ذيل مي 1391مقايسه با سال در  1392وري پااليشگاه در سال  بهره

 فرآورده
 درصد بازدهي

1391 1392 

 78/3 94/3 گازمايع

 83/15 87/16  پايهموتور بنزين

 30/11 77/11  هاي هوايي  سفيد و سوخت نفت

 12/32 50/32  گاز نفت

 67/22 85/19  كوره سنگين نفت

 23/11 99/10  ساير

 93/96 91/95 جمع 
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ـ  خـام  ، خوراك پااليشگاه از مخلـوط نفـت  از كشورهاي همساية شمالي خام سوآپ نفت توقف كامللت به ع ي اه

توجهي  همچنان مقدار قابل 1392در سال  گرديده است. تامين خام خوراك داخلي همراه با تغيير در تركيب نفت

تبريـز از طريـق ايـن    -هـران فـرآوردة ت   خطـوط لولـة   از كمبود خوراك نفتاي سبك پتروشيمي تبريز، به وسيلة

   شده است. تامينپااليشگاه 

سازي پااليشگاه  برداري كامل از طرح توسعه و بهينه با بهره 1391شركت پااليش نفت تندگويان تهران در سال 

، تصفيه هيدروژني ايزومريزاسيوناندازي واحدهايي از قبيل تصفيه هيدروژني نفتاي سبك، واحد  با راهكه 

 8ميليون ليتر بنزين و  8/2روزانه  ،صورت گرفت TGTگاز و همچنين واحد  يه هيدروژني نفت، تصفسفيد نفت

در اين  1392. در سال استهاي نفتي كشور افزوده  به توليد فرآورده 4گاز با كيفيت يورو  ميليون ليتر نفت

يك سري تغييرات فرآيندي با  410و  402سازي، چاپ و ...، دو حالل  نياز صنايع رنگ تامينپااليشگاه با هدف 

  كشي در پااليشگاه به توليد رسيد. و تجهيزات و لوله

تركيب علت تغيير در  نسبت به سال قبل به  1392درصد بازدهي كل عمليات پااليشگاه در سال 

افزايش قابل مالحظه درصد ازاي  بهگاز  و نفت سفيد نفتاستحصال بنزين موتور،  كاهشبا ، خام خوراك نفت

  است.  به طور كلي در حد مطلوب نبودهدر نتيجه و بوده  همراهها  ساير فرآوردهو  كوره ل نفتاستحصا

  

  پااليشگاه شيراز

ميعانـات   در روز هـزار بشـكه   612/6 و خـام  نفتهزار بشكه در روز  510/52حدود  خوراكبا اين پااليشگاه 

درصـد   20/3هـاي پااليشـي    د كل فرآوردهسهم آن در تولي كه قرار داشته توليد مداردر  1392در سال گازي 

بت بـه سـال   هاي اين پااليشگاه نسـ  در مجموع توليد فرآوردهخوراك  خام نفتبه علت تغيير در تركيب بوده و 

   . دهد را نشان مي درصدي 1/0كاهش  ،قبل

  :باشد ميبه شرح جدول ذيل  1391در مقايسه با سال  1392در سال اين پااليشگاه  وري بهره       
 

 فرآورده
 درصد بازدهي

1391 1392 

 94/2 82/2 گازمايع

 97/19 65/20  پايهبنزين موتور

 42/3 21/4  هاي هوايي  سفيد و سوخت نفت

 08/36 07/36  گاز نفت

 59/20 87/19  كوره سبك و سنگين نفت

 17/15 56/14  ساير

 16/98 19/98 جمع 
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اينچ و طول  8ميعانات گازي توليدي پااليشگاه گازي فراشبند با قطر  انتقالبرداري از خط لوله با احداث و بهره

برداري رسيد و  دستگاه الكتروپمپ كه در سال گذشته به بهره 3گيري از  كيلومتر با يك مركز انتقال و بهره 240

دهد، پايداري  هزار بشكه ميعانات گازي از پااليشگاه گازي فراشبند را به پااليشگاه شيراز انتقال مي 10روزانه 

هاي اين  كيفيت فرآورده ارتقاهزار بشكه در روز محقق شد. طرح  60خوراك در پااليشگاه شيراز در حد  تامين

هزار بشكه در روز خوراك ميعانات  120قرار است در طرح پااليشگاه جديدي كه با ظرفيت كه پااليشگاه 

  در نظر گرفته شده است. ،گردد ث گازي (پااليشگاه پارس) در مجاورت پااليشگاه شيراز احدا

خوراك  عليرغم تغيير در تركيب ,1392به طور كلي درصد بازدهي كل عمليات پااليشگاه در سال 

نسبت  باشد، ي سبك كه چندان قابل مالحظه نميها و تغييرات جزئي در درصدهاي استحصال فرآوردهخام  نفت

 .د مطلوب قرار داشته استبه سال قبل چندان تغييري نكرده و به طور كلي در ح

  

  

 پااليشگاه الوان

هـزار بشـكه در روز    351/17و خـام   نفـت هـزار بشـكه    85/43 حدود با خوراك 1392اين پااليشگاه در سال 

 18/3پااليشـي حـدود    هاي سهم آن از توليد كل فرآوردهكه  توليد قرار داشته مدارخوراك ميعانات گازي در 

خصـوص   خام و بـه  نفتهاي آن نسبت به سال قبل به علت افزايش خوراك  ردهدرصد بوده و ميزان توليد فرآو

  .دهد درصد افزايش نشان مي 55/19 ،ميعانات گازي

 باشد: به شرح جدول ذيل مي 1391در مقايسه با سال  1392وري اين پااليشگاه در سال  بهره       

 فرآورده
 درصد بازدهي

1391 1392 

 34/0 88/0 گازمايع

 12/19 99/15  ن موتوربنزي

 0 00/0  سفيد  نفت

 54/36 42/37  گاز نفت

 47/23 10/24  كوره سبك نفت

 67/14 80/16  هاي نيمه نهايي)ساير (فرآورده

 14/94 19/95 جمع

 

ها با افزايش ظرفيت پااليشي  كيفيت فرآورده ارتقاطرح توسعه افزايش ظرفيت و  ،در شركت پااليش نفت الوان

هزار بشكه ميعانات گازي پارس جنوبي به عنوان  20هزار بشكه در روز با استفاده از  50بشكه به هزار  30از 

بخشي از خوراك پااليشگاه، با احداث واحد تقطير در خالء، واحد تصفيه هيدروژني و تبديل كاتاليستي نفتاي 
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 4هاي جديد توليد برق ()، واحدهزار بشكه 500به  260سازي خوراك ( از  مخزن ذخيره 12سنگين، احداث 

مگاوات، واحد توليد و  40مگاوات به  12مگاوات) براي افزايش توليد از  7دستگاه توربين بخار به ظرفيت 

توزيع آب شيرين، واحد توليد و توزيع بخار و آب مقطر برگشتي، توليد و توزيع هواي فشرده، شبكه برداشت و 

به  1392ازهاي مشعل و ساير تاسيسات جنبي ديگر، در سال آوري و سوزاندن گ توزيع آب دريا، شبكه جمع

 2هزار ليتر به  80ها توليد بنزين از روزانه يك ميليون و  برداري رسيد. با اجراي اين پروژه طور كامل به بهره

 با 87هزار ليتر آن با اكتان  300(كه يك ميليون و  4و  2هزار ليتر مطابق با استاندارد يورو  800ميليون و 

ميليون  4هزار ليتر به  400ميليون و  2گاز از  باشد) و نفت از واحدهاي قديمي پااليشگاه مي 2استاندارد يورو 

شود. ضمناً با  تن گوگرد نيز توليد مي 30و روزانه  يافتهتن در روز افزايش  200ليتر در روز و گاز مايع به 

يك ميليون ليتر آن به  ،گاز توليدي ميليون ليتر نفت 4از  ،شرايط عملياتي واحدها داده شدهدر تغييراتي كه 

سهم نفت كوره  ،گردد. با افزايش ظرفيت پااليش نفت و افزايش توليد بنزين و گازوييل سوخت جت تبديل مي

  درصد كاهش يافته است.  20درصد به  37در اين واحد پااليشي از 

ميعانـات گـازي در تركيـب    خـام و   ك نفتخورافزايش ، با توجه به ا1392در سال در اين پااليشگاه   

لـيكن بـه علـت     همـراه بـوده،  كـوره   بنزين موتور و كاهش نفـت  با افزايش قابل مالحظه استحصالخوراك كه 

حـد  دو سال گذشـته در  و به طور كلي در يافته كاهش درصد بازدهي كل  ،اندازي واحدهاي فرآيندي جديد راه

 مطلوب قرار نداشته است.

 

 رعباسپااليشگاه بند

همـراه بـا   ايـران  سـنگين  خـام  نفتهزاربشكه در روز  394/313 حدودبا خوراك  1392اين پااليشگاه در سال 

هاي آن از مجمـوع   سهم توليد فرآوردهكه  توليد قرار داشته مدار در ميعانات گازيدر روز هزار بشكه  80/17

هاي اين پااليشگاه نسبت به سال قبل بـه   دهدرصد بوده و توليد فرآور 02/18 حدود هاي پااليشي كشور فرآورده

در  خام و تغيير در الگوي توليد خام و ميعانات گازي و همچنين تغيير در تركيب نفت خوراك نفتافزايش علت 

  درصد افزايش يافته است. 91/3حدود 
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  د:باش به شرح جدول ذيل مي 1391در مقايسه با سال  1392وري اين پااليشگاه در سال  بهره
  

 فرآورده
 درصد بازدهي

1391 1392 

 54/2 51/2 گازمايع

 59/16 64/18  بنزين موتور

 44/5 81/5  سفيد و سوخت جت  نفت

 54/33 48/31  گاز نفت

 01/32 55/33  كوره سبك و سنگين نفت

 59/8 71/6  ساير  

 72/98 70/98  جمع

 

هزار بشكه در روز) و  430پااليشگاه آبادان ( هزار بشكه در روز پس از 345پااليشگاه بندرعباس با ظرفيت 

رود و بيشترين  هزار بشكه در روز)، سومين پااليشگاه بزرگ كشور به شمار مي 375پااليشگاه اصفهان (

ترين واحد تقطير  هاي كشور بزرگ كند. اين پااليشگاه در ميان پااليشگاه هاي ميان تقطير را توليد مي فرآورده

ترين واحد هيدروكراكر را از  ترين واحد كاهش گرانروي و بزرگ مداوم كاتاليست و بزرگبنزين با روش احياي 

  نظر ميزان خوراك و توان بيشتر درصد تبديل خوراك به بنزين موتور داراست.

كيفيت و  ارتقاطرح افزايش ظرفيت توليد بنزين پااليشگاه بندرعباس كه عالوه بر افزايش توليد بنزين، 

واحد اصلي است كه   9اي نفتي و حفظ و صيانت از محيط زيست را در پي دارد، مشتمل بر ه كميت فرآورده

هزار بشكه،  25سازي (اكتانايزر) با ظرفيت  هزار بشكه، واحد بنزين 25واحد تصفيه هيدروژني نفتا با ظرفيت 

نفتاي سبك با اسيون يزبشكه، واحد ايزومر 700هزار و  19احد تصفيه هيدروژني نفتاي سبك با ظرفيت و

هزار بشكه در روز و واحد بازيافت گوگرد  50گاز با ظرفيت  هزار بشكه، واحد تصفيه هيدروژني نفت 20ظرفيت 

سازي  تن در روز از واحدهاي مهم و تحت ليسانس اين طرح هستند. با تكميل طرح بنزين 120با ظرفيت 

ه توليد محصوالت با ارزش افزوده باال افزايش يابد بلك ظرفيت پااليشگاه افزايش نمي ،پااليشگاه بندرعباس

  خواهد يافت.

به  1392سازي در سال  مخزن ذخيره 15 ،همراه با احداث طرح افزايش ظرفيت توليد اين پااليشگاه

ميليون بشكه تكميل شده و دو مخزن كروي  3هاي نفتي به ظرفيت  اند و مخازن فرآورده برداري رسيده بهره

كننده و بخشي از  هزار متر مكعب، واحدهاي آب شيرين و واحد آب خنك 6به ظرفيت  سازي گاز مايع ذخيره

برداري كامل از اين طرح در  باشند. شايان ذكر است بهره واحدهاي آب، برق و بخار واحدها در دست اجرا مي

  ريزي شده است.   نيمه دوم سال آينده برنامه
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هزار ليتر بنزين  473ميليون و  3ر ليتر بنزين سبك، هزا 498ميليون و  2ظرفيت توليد اين طرح شامل 

 151و  LPG ليتر 600هزار و  33تن گوگرد گرانول،  250گاز مرغوب،  هزار ليتر نفت 905ميليون و  7سوپر، 

  باشد.  ميدر روز تن هيدروژن 

تغييـر  مچنـين  و ه خام در اين پااليشگاه نسبت به سال قبل نسبت ميعانات گازي به خوراك نفت با تغيير كم

 وگـاز   نفـت درصد استحصال  وكاهش با كوره  نفت و، درصد استحصال بنزين موتور خام نفت در تركيب خوراك

تغييـر محسوسـي ايجـاد    پااليشـگاه   كل درصد بازدهيدر  ،در مجموع در نتيجه ؛ها افزايش داشته ساير فرآورده

 است. به طور كلي درصد بازدهي كل در حد مطلوب قرار داشته ونشده 
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  1382ها در سال  . توليد پااليشگاه3- 5جدول 

  ارقام: مترمكعب در سال    

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
  امام خميني (ره)

 شازند
 تبريز كرمانشاه

  شهيد تندگويان

 تهران
 جمع كل بندرعباس الوان شيراز

  خام   خوراك نفت
 1553067 244006 29349 48191 208307 96560 23274 178612 364324 360445 (بشكه در روز)

  گازي ميعانات خوراك
 23687 18232 0 5456 0 0 0 0 0 0 (بشكه در روز)

  پتروشيمي گازمايع به
 99 0 0 0 0 0 0 0 0 99 (تن در روز)

 16060 0 0 0 0 0 0 0 16060 0 پتروشيمي هيدروژن به

 3142285 423765 86140 99280 470850 216080 48545 349670 809570 638020 گازمايع

 14553280 3076950 298205 775625 1785215 824900 292730 1602350 3349605 2547335 بنزين معمولي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بنزين سوپر

 2534925 0 0 0 135780 241995 0 234330 767595 1155225 نفتاي سبك

 230315 0 0 0 0 90885 0 33580 0 105850 نفتاي سنگين

 169725 0 0 0 0 0 0 0 169725 0 پتروشيمي پالتفرميت به

 72635 0 0 1825 9125 0 0 0 48180 13505 ها حالل

 163155 9490 0 17885 100740 0 0 0 35040 0 جت سوخت سبك

 931845 72270 0 70080 70810 0 0 154760 530345 33580 جت سوخت سنگين

 9031925 1443575 0 166075 1342835 988785 206590 1209245 2376880 1297940 سفيد نفت

 96725 0 0 0 0 0 0 0 96725 0 سفيد صنعتي نفت

 26701210 4421975 652255 1050105 3552910 1720245 278495 3348145 6295520 5381560 گاز نفت

 1741780 0 0 0 740950 0 0 112055 812855 76285 خام روغن

 20440 0 0 0 0 0 0 0 20440 0 روغن پايه

 35040 0 0 0 0 0 0 0 25185 9490 روغن موتور

 2920 0 0 0 0 0 0 0 2920 0 پارافين

 24820 0 0 0 0 24820 0 0 0 0 پتروشيمي گازمايع به

 145635 0 0 0 0 0 0 0 0 145635 پتروشيمي پنتان به

  12045 0 0 0 0 0 0 0 10950 730 فورفورال اكتسركت

 8395 0 0 0 0 0 0 0 8395 0 اسالك واكس

 30660 0 0 0 22265 0 0 0 0 8395 مالچ

 21038235 492385 579255 632545 3115640 725620 519030 2259350 3876665 8837745 كوره سبك نفت

 7115310 5066200 0 0 0 556260 0 547865 944985 0 كوره سنگين نفت

 2605005 21535 0 358795 385440 190895 0 315725 1175665 156950 انواع قير

 - 34310 10585 0 - 33945 - 28105 - 63145 - 5840 2920 67890 15330 نهايي هاي نيمه فرآورده

MTBE 1204500 0 0 -128115 0 - 66065 - 37595 0 -731825 -240900 مصرفي - 

 89144315 15038730 1615855 3010885 11704090 5426090 1301955 10169995 20693675 20183040 ها جمع فرآورده 

 247 93 0 9 8 18 0 40 79 0 گوگرد تن در روز

 4/97 8/98 9/94 7/96 8/96 8/96 4/96 1/98 9/97 5/96 درصد بازيافت حجمي



  85 � فرآورش و تبديل

 

  1383ها در سال  . توليد پااليشگاه3- 6جدول 

  ارقام: مترمكعب در سال

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
  امام خميني (ره)

 شازند 
 تبريز اهكرمانش

  شهيد تندگويان

 تهران 
 جمع كل بندرعباس الوان شيراز

 خام  خوراك نفت

 (بشكه در روز)
335735 350821 179808 21995 110649 242052 47727 29615 252613 1571016 

 خوراك ميعانات گازي 

 (بشكه در روز)
0 0 0 0 0 668 3501 0 9927 14095 

 27816 0 0 0 0 0 0 0 0 27816 سال) در پتروشيمي(تن به گازمايع

 19398 0 0 0 0 0 0 0 19398 0 پتروشيمي به هيدروژن

 3084282 417972 90402 112362 509106 242658 43554 349896 768966 550098 گازمايع

 14696730 3087942 339282 669414 2342400 959286 301950 1643706 2757810 2595672 بنزين معمولي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بنزين سوپر

 2482944 0 0 0 87108 410652 0 193980 739686 1051518 نفتاي سبك

 331596 0 0 0 0 50874 0 31476 0 249246 نفتاي سنگين

 183000 0 0 0 0 0 0 0 183000 0 پتروشيمي به پالتفرميت

 75396 0 0 4758 2928 3294 0 0 52338 12078 ها حالل

 106140 0 0 13542 65148 0 0 0 27816 0 جت سبك  سوخت 

 896334 91500 0 51972 353556 0 0 50142 317688 31110 جت  سنگين  سوخت

 8405190 1282464 0 66612 1585512 908046 147864 1287222 2047770 1079334 سفيد نفت

 258762 0 0 0 0 0 42822 0 215940 0 سفيد صنعتي نفت

 28195542 4367112 665754 1027728 4386876 2189412 252174 3391356 6536028 5379102 گاز نفت

 1634556 0 0 0 641964 0 0 124440 755058 112728 روغن خام

 110898 0 0 0 0 0 0 0 110898 0 آيزوريسايكل

 32574 0 0 0 0 32574 0 0 0 0 پتروشيمي گاز اتان ارسالي به 

 137982 0 0 0 0 0 0 0 0 137982 پتروشيمي پنتان به 

 57828 0 0 0 38796 0 0 0 0 18666 مالچ

 20019102 542778 573156 696864 3313032 956724 482022 2154276 3451014 7849602 كوره سبك نفت

 7343790 5272596 0 0 0 482388 0 654774 934032 0 كوره سنگين نفت

 2292258 0 0 0 591822 0 0 356484 1343952 0 وكيوم باتوم

 669048 15372 0 252906 0 270840 0 0 0 129564 انواع قير

 -228750 19398 0 23058 -116388 18300 0 31476 -203862 - 1098 نهايي نيمه هاي  فرآورده

MTBE 423096 0 0 - 62952 0 - 13918 - 32940 0 - 50142 -163968 مصرفي- 

 بنزين سوپر مصرفي 

 براي افزايش اكتان
0 908046 0 0 14640 12078 106872 0 0 1042002 

 90329532 15097134 1668594 2855898 13801494 6379380 1237446 10269228 19988724 19032000 ها جمع فرآورده

 291 96 0 8 25 25 0 43 93 0 گوگرد تن در روز

 2/98 1/99 1/97 1/96 98 3/99 9/96 4/98 2/98 7/97 درصد بازيافت حجمي

  است. شده درنظرگرفتهروز 366باشد كه در محاسبات سال كبيسه مي 1383سال  ها مصرف شده كه گزارش نگرديده است. مصرفي در ساير پااليشگاه MTBEت جمع كل مابعد تفاو



  1392ترازنامه هيدروكربوري كشور سال  � 86

  1384ها در سال  . توليد پااليشگاه3-7جدول 

  ارقام: مترمكعب در سال  

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
  امام خميني (ره)

 شازند 
 تبريز مانشاهكر

  شهيد تندگويان

 تهران 
 جمع كل بندرعباس الوان شيراز

  خام   خوراك نفت

 (بشكه در روز)
340285 375871 165698 24052 109836 241583 49202 27945 263196 1597668 

  خوراك ميعانات گازي

 (بشكه در روز)
0 0       1032 3171   7252 11455 

  گازمايع به پتروشيمي

 روز)(تن در 
73 0 0 0 0 0 0 0 0 73 

 11315 0 0 0 0 0 0 0 11315 0 هيدروژن به پتروشيمي

 2994460 384345 91615 99645 488370 227030 45625 334340 805190 518300 گازمايع

 15453735 3511665 341640 650795 2349140 1052660 347480 1525335 2927300 2747355 بنزين معمولي

 18250 0 0 0 0 0 0 18250 0 0 جنفتاي ممزو

 2457545 0 0 0 102565 365365 0 212065 712845 1064705 نفتاي سبك

 360985 0 0 0 0 62415 0 38690 0 259880 نفتاي سنگين

 160965 0 0 0 0 0 0 0 160965 0 پتروشيمي پالتفرميت به

 66795 0 0 2190 0 0 0 0 52925 11680 ها حالل

 100740 0 0 10585 62780 0 0 0 27375 0 جت  سوخت سبك

 968710 70810 0 42340 307330 0 0 130670 404785 12410 جت سوخت سنگين 

 7416800 867605 0 89790 1269105 775990 164615 1047915 2057870 1143910 سفيد نفت

 231045 0 0 0 0 0 18615-  0 249660 0 سفيد صنعتي نفت

 28913475 4601555 590935 1051200 4590605 2265920 286890 3119290 6882805 5523910 گاز نفت

 1524240 0 0 0 595680 0 0 125925 697150 105120 روغن خام

 95995 0 0 0 12045 0 0 0 83950 0 آيزوريسايكل

 24455 0 0 0 0 24455 0 0 0 0 پتروشيمي گازارسالي به

 66430 0 0 0 0 0 0 0 0 66430 پنتان به پتروشيمي

 41245 0 0 0 18980 0 0 0 0 22265 مالچ

 20626515 744965 546770 738395 3080235 954110 524870 1948370 4175600 7913200 كوره سبك نفت

 7162760 5330460 0 0 0 476325 0 616485 739855 0 سنگين  كوره نفت

 3295220 0 0 259880 755185 328865 0 351495 1600160 0 واكيوم باتوم

 261705 84680 0 74825 0 0 0 0 0 102200 انواع قير

 -239075 - 16425 0 - 9855 - 50370 - 45260 365 - 18615 - 99645 365 نهايي هاي نيمه فرآورده

MTBE 367190 0 0 - 48545 0 -102200 - 39785 0 - 15695 -160965 مصرفي- 

 بنزين سوپر مصرفي 

 جهت افزايش اكتان
561005 883665 0 5110 33945 5110 148555 0 0 1637390 

 91610255 15579660 1571325 2961610 13581650 6361220 1311445 9450215 21462365 19330765 ها جمع فرآورده

 310 111 0 6 21 26 0 47 99 1 گوگرد تن در روز

 1/98 3/99 9/96 4/97 5/96 8/99 94 3/98 4/98 9/97 درصد بازيافت حجمي



  87 � فرآورش و تبديل

 

  1385ها در سال  . توليد پااليشگاه3-8ل جدو

  ارقام: مترمكعب در سال    

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
امام خميني 

 (ره) شازند
 تبريز كرمانشاه

  شهيد تندگويان

 تهران
 جمع بندرعباس الوان شيراز

  خام   خوراك نفت
 (بشكه درروز)

370762  363810 181280 24024 109332 248305 54025 30310 267394 1649242 

  خوراك ميعانات گازي 
 (بشكه درروز)

0 0 0 0 0 1168 4868 0 2881 8917 

  گاز به پتروشيمي 
 (تن در روز)

133 0 0 0 0 0 0 0 0 133 

 10585 0 0 0 0 0 0 0 10585 0 هيدروژن به پتروشيمي

 3023660 386535 97455 106945 459535 199655 46720 378505 772705 575240 گاز مايع

 MTBE  3335370 2762320 1737400 415005 1052660 2550985 695325 360255 3393040 16302360بنزين پايه و 

  نفتاي ممزوج 
Blending Naphtha 

0 0 66430 0 0 0 0 0 0 66430 

  2442215 0 0 0 139795 381060 0 157680 819425 943890 نفتاي سبك

 125925 0 0 0 0 18250 0 31025 0 76650 نفتاي سنگين

 181770 0 0 0 0 0 0 0 181770 0 پتروشيمي) پالتفرميت (به

 81395 0 0 5840 0 0 0 0 61685 13870 ها حالل

 JP4 0 25185 0 0 0 73365 9855 0 0 108405سوخت سبك 

 ATK 8760 418655 87600 0 0 547135 60590 0 82855 1205595سوخت سنگين 

  7682520 887315 0 86870 1256330 625245 274115 1257790 1939610 1355245 سفيد نفت

 75555 0 0 0 0 0 166440-  0 241630 0 سفيد صنعتي نفت

 29372645 4502275 643495 1199390 4698280 2263730 301490 3298505 6571825 5893290 نفتگاز

 1653450 0 0 0 685470 0 0 131400 742775 91136 روغن خام

 113515 0 0 0 10950 0 0 0 102565 0 سايكلآيزوري

 23725 0 0 0 0 23725 0 0 0 0 پتروشيمي به ارسالي گاز اتان

 66065 0 0 0 0 0 0 0 0 66065 پنتان (به پتروشيمي)

 49275 0 0 0 30295 0 0 0 0 18980 مالچ

  20971440 1464745 608455 735475 2503535 1074560 526695 1916980 3513125 8627870 كوره سبك نفت

 6843020 4504465 0 0 251850 365730 0 734015 986595 0 كوره سنگين نفت

  VB( 0 1623885 510270 0 317550 788400 317915  0 284700 3842720وكيوم باتوم (

 313535 0 0 126290 0 0 0 0 0 187245 انواع قير

 - 65335 1825 0 - 2555 12775 18250 365 - 3650 - 74460 - 17885 هاي نيمه نهايي فراورده

 -439095 0 0 - 65700 0 -100740 - 62780 0 - 13140 -196370 مصرفي MTBEم 

  بنزين سوپر مصرفي 
  جهت افزايش اكتان

832930 1281515 0 54385 0 0 125195 0 0 2294025 

 94016700 15508120 1710025 3275510 14008335 6216315 1335170 10305045 20676520 20981295 ها جمع فرآورده

 103660 32485 0  2190 10950 5840 0 17520 34675 0 گوگرد (تن در سال)

 7/97 9/98 2/97 8/95 8/96 98 8/95 98 9/97 5/97 درصد بازيافت حجمي



  1392ترازنامه هيدروكربوري كشور سال  � 88

  1386ها در سال  . توليد پااليشگاه3- 9جدول 

  ارقام: مترمكعب در سال    

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
م خميني اما

 (ره) شازند
 تبريز كرمانشاه

  شهيد تندگويان

 تهران 
 جمع بندرعباس الوان شيراز

 1645055 263041 31077 54238 232950 104493 22452 176848 375560 384396 خوراك نفتخام (بشكه درروز)

 13274 6655 0 4166 2453 0 0 0 0 0 خوراك ميعانات گازي (بشكه درروز)

 127 0 0 0 0 0 0 0 0 127 )ي (تن در روزگاز به پتروشيم

 10585 0 0 0 0 0 0 0 10585 0 هيدروژن به پتروشيمي

  2913795 358065  95265 90155 447490 190530 45625 377410 767230 542390 گاز مايع

 MTBE 3254340 3100310 1734480 351860 1026380 2371405 674155 387265 3553640 16454200بنزين پايه و 

 Blending Naphtha( 0 0 44165 0 0 0 0 0 0 44165نفتاي ممزوج (

  2404985 0 0 0 136875 402230 0 130670 681090 1054485 نفتاي سبك

 328865 0 0 0 0 14600 0 13870 0 300395 نفتاي سنگين

 201480 0 0 0 0 0 0 0 201480 0 پالتفرميت (به پتروشيمي)

 102930 0 0 3650 0 0 0 0 85775 13505 ها حالل

 JP4 0 31025 0 0 0 81760 9490 0 0 122275سوخت سبك 

 ATK 8395 510635 89790 0 0 390550 60225 0 68620 1128215سوخت سنگين 

 7913200 967250 0 102565 1203040 740585 156220 1189535 2126125 1427880 سفيد نفت

 197465 0 0 0 0 0 - 16060 2555 210970 0 صنعتي سفيد نفت

 29765385 4161000 628895 1173475 4565055 2144010 344925 3452535 6748120 6547735 نفتگاز

 1614760 0 0 0 660285 0 0 117165 736205 100740 روغن خام

 91615 0 0 0 1460 0 0 0 90155 0 آيزوريسايكل

 14235 0 0 0 0 14235 0 0 0 0 گاز اتان ارسالي به پتروشيمي

 71905 0 0 0 0 0 0 0 0 71905 پنتان (به پتروشيمي)

 21170 0 0 0 8395 0 0 0 0 12775 مالچ

  20138510 2343300 613565 711020 2271030 806285 421940 1575705 2765240 8630790 نفت كوره سبك

 6513790 3562035 0 0 249295 386900 0 841690 1473505 0 نفت كوره سنگين

 VB( 0 1716230 533265 0 320835 716860 320105 0 363540 3970835يوم باتوم (وك

 356240 0 0 140160 0 0 0 0 0 216080 انواع قير

 - 45625 79570 8030 - 16060 -9855 - 21900 -1825 -9125 -2920 - 71905 فراورده هاي نيمه نهايي

MTBE544580 0 0 - 79205 - 45260 - 83950 - 49640 0 0 -286160 مصرفي- 

OM10 1460 0 0 0 0 0 -1460 0 0 0 مصرفي- 

 بنزين سوپر مصرفي 

 جهت افزايش اكتان
963965 1295750 0 52925 29565 0 135780 0 0 2477620 

 93765945 15457385 1732655 3189370 13048020 5940740 1252315 10093710 21241540 21822985 جمع فراورده ها

 109500 36865 0 2920 10585 5840 0 19710 33580 0 ل)گوگرد (تن در سا

 4/97 8/98 1/96 1/94 5/95 7/97 1/96 4/98 5/97 8/97  درصد بازيافت حجمي

    



  89 � فرآورش و تبديل

 

  1387ها در سال  . توليد پااليشگاه3- 10جدول 

  ارقام: مترمكعب در سال    

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
امام خميني 

 (ره) شازند
 تبريز كرمانشاه

  د تندگويانشهي

 تهران 
 جمع بندرعباس الوان شيراز

 1653628 264852 30956 53494 232621 111777 22190 173321 360507 403910 (بشكه درروز)خام خوراك نفت

 23759 16360 0 5231 2168 0 0 0 0 0 خوراك ميعانات گازي (بشكه درروز)

 119 0 0 0 0 0 0 0 0 119 )گاز به پتروشيمي (تن در روز

 10672 0 0 0 0 0 0 0 10672 0 هيدروژن به پتروشيمي

 2953826 396901 93144 105923 470484 210420 52458 348209 679581 596707 گاز مايع

 MTBE 3609624  2880449 1639941 310565 1047129 2417841  641882  372590  3355144  16275164بنزين پايه و 

 Blending Naphtha( 0 0 100215 0 0 0 0 0 0 100215نفتاي ممزوج(

 2633827 0 0 0 90620 418951 0 181036 832705 1110515 نفتاي سبك

 471659 207360 0 0 0 4705 0 31913 0 227681 نفتاي سنگين

 200429 0 0 0 0 0 0 0 200429 0 پالتفرميت (به پتروشيمي)

 69911 0 0 4151 0 0 0 0 60778 4982 ها حالل

 JP4 0 26501 0 0 0 56579 10199 0 0 93279 سوخت سبك

 ATK 10121 460932 150778 0 0 443000 44187 0 85601 1194619سوخت سنگين 

 7812836 1348624 0 96451 1007269 752536 311194 1096763 1763995 1436004 سفيد نفت

 - 18590 0 0 0 0 0 -204791 22971 163230 0 صنعتي سفيد نفت

 31094422 4442150 643687 1200810 4703277 2301667 372767 3357035 6953456 7119573 نفتگاز

 1391503 0 0 0 519089 0 0 103071 667397 101946 روغن خام

 62025 0 0 0 0 0 0 0 62025 0 آيزوريسايكل

 16985 0 0 0 0 16985 0 0 0 0 گاز اتان ارسالي به پتروشيمي

 67996 0 0 0 0 0 0 0 0 67996 پنتان (به پتروشيمي)

 5555 0 0 0 5400 0 0 0 0 155 مالچ

 21491594 2431466 635503 761773 2992917 928504 444910 1367364 2819097 9110061 نفت كوره سبك

 6738751 3518138 0 0 0 451046 0 1056139 1713428 0 نفت كوره سنگين

 VB( 0 1422150 444010 0 331350 564463 321458 0 294463 3377894وكيوم باتوم (

 225531 1705 0 89279 0 0 0 0 0 134547 انواع قير

 -204571 - 32914 - 18724 12228 - 56834 966 -1029 42934 - 86348 - 64850 فراورده هاي نيمه نهايي

MTBE531372- 0 0 - 48171 - 50102 - 67314 - 44439 0 -7291 -314056 مصرفي 

OM10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مصرفي 

 بنزين سوپر مصرفي 

 افزايش اكتان جهت
989975- 1353015- 0 18093 - 0 103072- 108175- 0 0 2572331- 

 95506504 16048638 1726200 3240170 13164004 6379960 1241635 9942379 20612514 23151006 جمع فراورده ها

 104168 29750 0 3321 10695 7202 0 17883 35318 0 گوگرد (تن در سال)

 9/97 1/98 8/95 8/94 4/96 1/98 2/96 6/98 3/98 5/98 درصد بازيافت حجمي

  درنظر گرفته شده است.روز  366باشد كه در محاسبات سال كبيسه مي 1387سال 



  1392ترازنامه هيدروكربوري كشور سال  � 90

  1388ها در سال  . توليد پااليشگاه3-11جدول 

  ارقام: مترمكعب در سال    

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
ميني امام خ

 (ره) شازند
 تبريز كرمانشاه

  شهيد تندگويان

 تهران 
 جمع بندرعباس الوان شيراز

 1677280 292144  30532 50954 245424  109758 23127 167046 366201 392093 خام (بشكه درروز)خوراك نفت

 30563 23948 0 5527 1089 0 0 0 0 0 خوراك ميعانات گازي (بشكه درروز)

 129 0 0 0 0 0 0 0 0 129 )(تن در روز گاز به پتروشيمي

 12045 0 0 0 0 0 0 0 12045 0 هيدروژن به پتروشيمي

 3052130 480340 18615 94170 544580 210240 49275 343465 760660 550785 گاز مايع

 MTBE 3316390 3078775 1597970 323755 961410 2350965 748615 369745 3565685 16313310بنزين پايه و 

 Blending Naphtha( 0 0 56210 0 0 0 0 0 0 56210نفتاي ممزوج (

 2902845 0 0 0 123735 408435 0 210605 780370 1379335 نفتاي سبك

 1093175 668315 0 0 0 6570 0 76650 0 341275 نفتاي سنگين

 164980 0 0 0 0 0 0 0 164980 0 پالتفرميت (به پتروشيمي)

 77745 0 0 7300 0 0 0 0 70445 365 ها حالل

 JP4 0 14600 0 0 0 60955 14600 0 0 90155سوخت سبك 

 ATK 10220 543850 140525 0 0 530710 65335 0 147825 1438100سوخت سنگين 

 6759435 1212530 0 86870 913960 730730 220460 993165 1284800 1316920 سفيد نفت

 21900 0 0 0 0 0 -183595 0 205495 0 صنعتي سفيد نفت

 32376230 5375355 636195 1136975 5225340 2254240 386900 3244850 7358035 6758340 گازنفت

 1577895 0 0 0 693500 0 0 91250 711385 81760 روغن خام

 79935 0 0 0 5840 0 0 0 74095 0 آيزوريسايكل

 21900 0 0 0 0 21900 0 0 0 0 گاز اتان ارسالي به پتروشيمي

 54385 0 0 0 0 0 0 0 0 54385 پنتان (به پتروشيمي)

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مالچ

 19615830 1174935 605535 686565 2555730 816870 539835 1449050 3051400 8735545 نفت كوره سبك

 8161035 5051235 0 0 323390 496400 0 877825 1412185 0 نفت كوره سنگين

 VB( 0 1625345 508445 0 440555 812855 302220 0 457710 4146765وكيوم باتوم (

 254770 0 0 123735 0 0 0 0 0 130670 انواع قير

 -402230 - 30660 20440 -6935 -160965 - 18250 1095 -9125 -193085 -4745 هاي نيمه نهاييفرآورده

MTBE 552975 0 0 - 45260 - 11315 - 88695 - 43070 0 -6935 -358065 مصرفي- 

OM10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مصرفي 

 بنزين سوپر مصرفي 

 افزايش اكتان جهت
1382985- 1486280- 0 35405 - 6205- 482895- 165710- 0 1850550- 5410030- 

 97281990 18103270 1650530 3214190 13969645 6218505 1295020 9580885 20936400 22313545 هاجمع فرآورده

 114975 47450 0 3285 8395 8030 0 17885 30295 0 در سال)گوگرد (تن 

 2/98 7/98 2/93 1/98 7/97 6/97 5/96 8/98 5/98 1/98 درصد بازيافت حجمي



  91 � فرآورش و تبديل

 

  1389ها در سال  . توليد پااليشگاه3- 12جدول 

  ارقام: مترمكعب در سال

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
امام خميني 

 (ره) شازند
 تبريز كرمانشاه

  د تندگويانشهي

 تهران
 جمع بندرعباس الوان(**) شيراز

 1663263 282894  28451 56113 248299  102558 22019 181475 355532 385921 خام (بشكه درروز)خوراك نفت

 خوراك ميعانات گازي (بشكه درروز)
1717 0 0 0 0 75 5711 0 24438 31941 

 136 0 0 0 0 0 0 0 0 136 )گاز به پتروشيمي (تن در روز

 7665 0 0 0 0 0 0 0 7665 0 هيدروژن به پتروشيمي

 3192655 484720 14235 109135 556260 201480 40515 360985 737300 688755 گاز مايع

  15965100  3149585  413545  711020  2435280  816870  281415  1823905  2991175  3342305  بنزين پايه

 MTBE 3537580 3036800 1823905 301125 853370 2435645 774895 413545 3149585 16326450بنزين پايه و 

  20148365  4024855  413545  846435  2710855  888775  357335  1823905  4261010  4821285  و بنزين سوپر MTBEبنزين پايه و 

 Blending Naphtha( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0نفتاي ممزوج (

 2585295 16425 0 0 109865 389455 0 197100 696785 1176030 نفتاي سبك

 1381890 1010685 0 0 0 24090 0 7300 0 339815 نفتاي سنگين

 170090 0 0 0 0 0 0 0 170090 0 پالتفرميت (به پتروشيمي)

 59860 0 0 6570 0 0 0 0 53290 0 ها حالل

 JP4 0 16425 0 0 0 69350 16060 0 0 101835سوخت سبك 

 ATK 7665 496765 128845 0 0 639845 77015 0 169360 1519495سوخت سنگين 

 5524275 862860 0 70445 767960 721970 196735 843150 984770 1076385 سفيد نفت

 105120 0 0 0 0 0 - 109500 0 214620 0 صنعتي سفيد نفت

 33197115 5151975 565385 1260710 5044665 2028305 378140 3932145 7381760 7454030 گازنفت

 1596145 0 0 0 717955 0 0 111325 650795 116070 روغن خام

 66795 0 0 0 1460 0 0 0 65700 0 آيزوريسايكل

 28105 0 0 0 0 28105 0 0 0 0 گاز اتان ارسالي به پتروشيمي

 76285 0 0 0 0 0 0 0 0 76285 پنتان (به پتروشيمي)

 6205 0 0 0 2920 0 0 0 0 3285 مالچ

 15117935 536915 553705 15330 0 692040 424130 1865880 3533565 7496370 كوره سبكنفت 

 12766970 5838905 0 880380 3275875 573415 0 767595 1230780 200020 نفت كوره سنگين

 VB( 0 1352690 413545 0 337990 735475 321200 0 383250 3544150وكيوم باتوم (

 127020 0 0 66795 0 0 0 0 0 60225 انواع قير

 - 244915 7665 -23725 -18250 - 133590 -35405 730 -1095 - 148920 36500 هاي نيمه نهاييفرآورده

MTBE 361715 0 0 -63875 - 365 -36865 -19710 0 -45625 - 195640 مصرفي - 

OM10 905200 -22630 0 -9855 -3285 0 -4015 0 -93440 - 736935 مصرفي - 

 -2916715 - 852640 0 -61685 - 272290 0 -52195 0 -1130770 - 546770 مصرفي جهت افزايش اكتان بنزين سوپر

 96860415 17612345 1523145 3516410 14223320 5820655 1212165 10450680 20427590 22073740 )*ها(جمع فرآورده

 335 118 0 11 33 28 0 58 87 0 )روزگوگرد (تن در 

 4/98 8/98 3/92 98 1/98 7/98 8/94 2/99 99 1/98 يدرصد بازيافت حجم

* ������	 
��  � ��� �����) � ,��� ����� ,������� ,��� ,����� �� !"# ���� ��MTBE$% (  .�(��  
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  1392ترازنامه هيدروكربوري كشور سال  � 92

  1390ها در سال  . توليد پااليشگاه3- 13جدول 

  ارقام: مترمكعب در سال

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
امام خميني 

 (ره) شازند
 تبريز كرمانشاه

  شهيد تندگويان

 تهران 
 جمع بندرعباس (*)الوان شيراز

 1719602 292277 31975 49753 238432 109267 21246 216721 365547 394384 خام (بشكه درروز)خوراك نفت

 29039 16496 6125 5987 0 0 0 0 0 429 خوراك ميعانات گازي (بشكه درروز)

 139 0 0 0 0 0 0 0 0 139 )گاز به پتروشيمي (تن در روز

 9611 0 0 0 0 0 0 0 9611 0 هيدروژن به پتروشيمي

 3376646 435345 34528 105110 518626 215198 38980 417412 814670 796777 گاز مايع

 16808150 3256045 387746 684732 2462352 900184 283010 2252422 2909899 3671760  بنزين پايه

 MTBE 3937181 2972313 2252422 307359 946297 2470658 744330 387746 3256045 17274351بنزين پايه و 

 19423599 3256045 387746 863395 2598750 995841 380950 2290652 4028136 4622084  و بنزين سوپر MTBEبنزين پايه و 

 Blending Naphtha( 0 0 71336 0 0 0 0 0 0 71336نفتاي ممزوج (

 3016178 59999 192209 0 47347 413443 0 123382 858286 1321512 نفتاي سبك

 1482079 878192 0 0 0 25185 0 8738 0 569964 نفتاي سنگين

 263588 0 0 0 0 0 0 0 263588 0 ت (به پتروشيمي)پالتفرمي

 50444 0 0 3920 0 0 0 0 45351 1173 ها حالل

 JP4 0 6907 0 0 0 30090 22564 0 0 59562سوخت سبك 

 ATK 3560 470959 167143 0 0 456301 66642 0 187731 1352336سوخت سنگين 

 5444432 794649 0 57349 1046606 624324 299681 658165 897541 1066117 سفيد نفت

 - 37247 0 0 0 0 0 -234617 0 197370 0 **صنعتي سفيد نفت

 34556993 5449200 856838 1152659 4666715 2256627 371159 4453298 7905809 7444687 گازنفت

 1637897 39242 0 0 720212 11132 0 72486 674180 120645 روغن خام

 134099 0 0 17989 27251 1139 0 0 87720 0 آيزوريسايكل

 33984 0 0 0 0 33984 0 0 0 0 گاز اتان ارسالي به پتروشيمي

 80070 0 0 0 0 0 0 0 0 80070 پنتان (به پتروشيمي)

 15723 0 0 0 486 0 0 0 0 15237 مالچ

 17865875 445360 567203 592849 2352016 692416 410461 2540368 2936751 7328452 نفت كوره سبك

 10236782 5871982 0 29467 625560 739734 0 1156047 1813093 899 نفت كوره سنگين

 VB( 0 1315743 344366 0 348705 737826 375620 0 283183 3405443وكيوم باتوم (

 86600 0 0 46166 0 0 0 0 0 40434 انواع قير

 -181229 - 27088 39528 9705 -164244 643 371 36349 - 75563 -930 هاي نيمه نهاييفرآورده

MTBE 466201 0 0 - 59598 -8306 - 46113 - 24349 0 - 62414 -265421 مصرفي- 


	اد ا��ود�� ��� 610539- 13432 - 38230 - 0 35624 - 0 29 0 0 697795- 

 -1451453 0 0 -119094 -128092 - 13920 - 73591 0 -1042391 - 74364 بنزين سوپر مصرفي جهت افزايش اكتان

 99725756 17673840 2078052 3164772 13527144 6228730 1169045 12301512 21122304 22460357 ^هاجمع فرآورده

 365 126 0 10 41 32 0 59 97 0 )گوگرد (تن در روز

 30/98 60/98 94 80/97 80/97 20/98 80/94 80/97 60/99 98 درصد بازيافت حجمي

 ) 
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  93 � فرآورش و تبديل

 

  1391ها در سال  . توليد پااليشگاه3- 14جدول 

  ارقام: مترمكعب در سال

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
امام خميني 

 (ره) شازند
 تبريز كرمانشاه

  شهيد تندگويان

 هرانت 
 جمع بندرعباس الوان(*) شيراز

 1763800 301034 37456 52994 238639 109972 21166 247374 365310 389857 خام (بشكه درروز)خوراك نفت

 37071 17728 13166 6167 0 0 0 0 0 10 خوراك ميعانات گازي (بشكه درروز)

 125 0 0 0 0 0 0 0 0 125 )گاز به پتروشيمي (تن در روز

 440 0 0 0 0 0 0 0 440 0 وژن به پتروشيميهيدر

 3322962 464954 25995 97047 547356 216979 30229 510474 776892 653036 گاز مايع

 18237490 3457922 471102 711086 2343293 988370 266775 3016361 2876917 4105664  بنزين پايه

          MTBE 0بنزين پايه و 

 19846638 3457922 471102 814528 2356278 1083630 321145 3022428 3214206 5105399  و بنزين سوپر MTBEبنزين پايه و 

 Blending Naphtha( 0 0 97614 0 0 0 0 0 0 97614نفتاي ممزوج (

 1895800 0 482739 29743 22822 386333 0 38762 899402 35999 نفتاي سبك

 2266326 812017 0 0 0 46790 0 0 0 1407519 نفتاي سنگين

 202877 0 0 0 0 0 0 0 202877 0 پالتفرميت (به پتروشيمي)

 63468 0 0 6998 0 17771 0 0 35665 3034 ها حالل

 JP4 0 9782 0 0 0 41303 14575 0 0 65660سوخت سبك 

 ATK 8789 443031 179471 0 0 480546 71164 0 194093 1377094سوخت سنگين 

 5441014 883303 0 59250 1112403 660080 341944 272130 1075462 1036442 سفيد نفت

 247540 0 0 0 0 0 -316015 0 563555 0 صنعتي** سفيد نفت

 34255675 5839488 1102370 1241838 4512720 2195563 376858 4999338 7309912 6677588 گازنفت

 1532501 0 0 0 739606 42540 0 47935 601895 100525 روغن خام

 152675 0 0 45017 12311 0 0 0 95347 0 آيزوريسايكل

 24124 0 0 8312 0 15812 0 0 0 0 آيزوفيد

 38537 0 0 0 0 38537 0 0 0 0 گاز اتان ارسالي به پتروشيمي

 102134 0 0 0 0 0 0 0 0 102134 پنتان (به پتروشيمي)

 1504 0 0 0 0 0 0 0 0 1504 مالچ

 11480508 815299 710100 684134 2097108 675469 463180 3775794 2259425 0 نفت كوره سبك

 17688332 5408258 0 0 659039 798543 0 387355 2414865 8020272 نفت كوره سنگين

 VB( 0 1503468 501192 0 315799 659602 389134 0 438008 3807203وكيوم باتوم (

 152423 0 0 40019 0 0 0 0 0 112404 انواع قير

 153896 -4586 12029 - 17868 91757 6629 2292 104858 - 28341 - 12874 هاي نيمه نهاييفرآورده

MTBE 449881 0 0 - 65236 -3636 - 42569 - 31567 -1001 -128239 -177633 مصرفي- 


	اد ا��ود�� ��� 828282- 80437 - 5060- 0 31638 - 0 0 0 0 945417- 

 -220752 0 0 - 38927 -9349 - 21062 - 22803 0 -128612 0 اكتان بنزين سوپر مصرفي جهت افزايش

 102568821 18308756 2804335 3380449 13319866 6366678 1165263 13931284 21040154 22252036 هاجمع فرآورده

 132891 33512 0 4091 27002 15549 0 15611 32478 4648  گوگرد (تن در روز)

 90/97 70/98 20/95 20/98 90/95 50/99 00/95 80/96 00/99 10/98 درصد بازيافت حجمي

) 
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  1392ترازنامه هيدروكربوري كشور سال  � 94

  1392ها در سال  . توليد پااليشگاه3- 15جدول 

  ارقام: مترمكعب در سال

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
امام خميني 

 (ره) شازند
 تبريز كرمانشاه

  شهيد تندگويان

 تهران 
 جمع بندرعباس الوان(*) شيراز

 1813200 313394 43850 52510 249075 114188 20961 243339 378426 397457 خام (بشكه درروز)خوراك نفت

 46721 17800 17351 6612 0 315 0 0 0 4643 خوراك ميعانات گازي (بشكه درروز)

 144 0 0 0 0 0 0 0 0 144 )گاز به پتروشيمي (تن در روز

 193 0 0 0 0 0 0 0 193 0 هيدروژن به پتروشيمي

 3589124 488547 12242 100905 545745 211147 30938 987541 721282 490777 گاز مايع

 19204913 3188852 679093 685159 2288507 1221143 255745 3509148 3483200 3894067  بنزين پايه

 350665 0 0 0 0 0 0 323637 27028 0 بنزين سوپر توليدي

  1204536  0  0  0  0  0  0  1204536  0  0  4بنزين با استاندارد يورو 

 22099427 3188852 679093 762491 2337533 1276218 292328 5039236 3650901 4872775  و بنزين سوپر MTBEبنزين پايه و 

 Blending Naphtha( 0 0 36969 0 0 0 0 1305 0 38274نفتاي ممزوج (

 2389271 204634 497462 0 69813 416518 0 31222 838355 331266 نفتاي سبك

 2477983 991826 0 29832 58220 5898 0 0 0 1392207 نفتاي سنگين

 30432 0 0 0 0 0 0 0 30432 0 پالتفرميت (به پتروشيمي)

 122175 9960 0 31677 0 31933 0 0 46012 2593 ها حالل

 JP4 0 10099 0 0 0 33274 10784 0 0 54158سوخت سبك 

 ATK 7350 498460 298288 0 0 376380 56877 0 183642 1420997سوخت سنگين 

 4568971 861302 0 49654 1223812 499448 290014 299318 453894 891529 سفيد نفت

 46691 0 0 0 0 0 - 255747 0 302438 0 **صنعتي سفيد نفت

 35656322 6446460 1297639 1237741 4642594 2396197 375797 4391660 8224628 6643606 گازنفت

 1594828 54739 0 0 756564 30594 0 4103 644579 104249 روغن خام

 148461 5028 0 32416 7025 820 0 0 103172 0 آيزوريسايكل

 12584   9288  3296     آيزوفيد

 32074 0 0 0 0 32074 0 0 0 0 گاز اتان ارسالي به پتروشيمي

 56652 0 0 0 0 0 0 0 0 56652 پنتان (به پتروشيمي)

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مالچ

 8660318 0 833492 109751 2517868 442341 465762 2347025 1944079 0 نفت كوره سبك

 19641820 6152338 0 596515 758813 1036788 0 0 2553516 8543850 نفت كوره سنگين

 VB( 0 1632092 216103 0 309690 731545 356678 0 400573 3646681وكيوم باتوم (

 101547 0 0 17 0 0 0 0 0 101530 انواع قير

 250137 -16097 22086 60497 - 209 -17859 - 3368 127413 58614 19060 هاي نيمه نهاييفرآورده

MTBE 460363 0 0 -74434 0 -27709 -36583 - 1915 - 109353 - 210369 مصرفي - 


	اد ا��ود�� ��� 767928 - 24446- 0 0 27367- 0 0 0 0 819741 - 

 -58832 0 0 - 2898 -49026 0 0 0 - 6908 0 بنزين سوپر مصرفي جهت افزايش اكتان

 105267538 18971804 3343319 3367791 14009950 6587954 1159141 13776963 21571879 22478736 هاجمع فرآورده

 204267 37190 0 3943 35225 13943 0 73142 36829 3994  گوگرد (تن در روز)

 50/97 70/98 10/94 20/98 90/96 10/99 95 60/97 20/98 30/96 درصد بازيافت حجمي
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  95 � فرآورش و تبديل

 

  هاي كشور شگاهها در پاالي بندي خوراك و توليد فرآورده جمع
  

  دهد.    نشان مي 1382-92زماني  دورههاي كشور را در  هاي پااليشگاه روند خوراك و توليد فرآورده 3-2نمودار 
 

   
  

زمـاني   دورهها و تطابق كامل روند آنهـا در   خوراك و توليد فرآوردهافزايشي نمودار فوق نمايانگر روند 

  باشد.  مي 92-1382

توليـد  سـهم  در رابطـه بـا   را  ي كشـور هـا  بنـدي پااليشـگاه   وضعيت رده 3-5 و 3-4و  3-3نمودارهاي

 دهد.    كوره نشان مي گاز و نفت نفت ،هاي بنزين موتور فرآورده

 

 

 

 

  1382-92هاي  سال درها  پااليشگاهو توليد مقايسه خوراك . 3- 2نمودار 



  1392ترازنامه هيدروكربوري كشور سال  � 96

  

   

  

 (درصد) 1392هاي كشور در سال  . سهم توليد بنزين موتور پايه پااليشگاه3- 3نمودار 

 درصد)( 1392هاي كشور در سال  گاز پااليشگاه . سهم توليد نفت3- 4نمودار 

 (درصد) 1392هاي كشور در سال  كوره پااليشگاه نفت. سهم توليد 3- 5نمودار 



  97 � فرآورش و تبديل

 

و بنـدرعباس  آبـادان   هـاي    پااليشـگاه به ترتيب  1392هد كه در سال د الذكر نشان مي نمودارهاي فوق

و همچنـين  گـاز   بيشترين سهم توليـد نفـت   و آبادان اصفهان  پااليشگاه وزين موتور بيشترين سهم را در توليد بن

   .اند را به خود اختصاص دادهكوره  بيشترين سهم توليد نفتپااليشگاه آبادان و بندرعباس 

درصـد   2/26هاي كشور حدود  متوسط درصد استحصال نفت كوره در مجموعة پااليشگاه 1392در سال 

كـوره در   ترين رقم درصد استحصال نفت پايينباالترين و يافته است.  كاهش) 83/27سال قبل ( بوده كه نسبت به

بـوده   امام خميني(ره)و  كرمانشاههاي  درصد مربوط به پااليشگاه 62/16درصد و  29/38به ترتيب با  1392سال 

   است.  

ت كوره را بـه تفكيـك   هاي جت و نف چهار فرآوردة اصلي و سوخت درصد استحصالميزان  3-6نمودار 

  دهد. در مقايسه با سال قبل نشان مي 1392هاي كشور در سال  در هر يك از پااليشگاه

  

   
  باشد. و سوخت جت سبك و سنگين مي سفيد نفتگاز، بنزين موتور و  نفت  گاز مايع،  در اين نمودار منظور از چهار فراورده اصلي،

(درصـد   نظر فرآيند پااليشـي از  1391 در مقايسه با سال 1392در سال  دهد كه نمودار فوق نشان مي

بـه ترتيـب    تـرين پااليشـگاه   مطلـوب  هـاي اصـلي سـبك و درصـد استحصـال نفـت كـوره)        استحصال فرآورده

بندرعباس از نظر شاخص كرمانشاه، آبادان و هاي  . پااليشگاهاند بودهو تبريز  خميني(ره) شازند امام هاي پااليشگاه

  باشند.اليشي از مطلوبيت چنداني برخوردار نميروند پا

و  3-16در جـدول   1382-92زمـاني   ةي كشـور در فاصـل  هـا  پااليشگاهكل ميزان خوراك و توليدات  

  آمده است. 3-17خام در جدول  معادل آن به ميليون بشكه نفت

 1391- 92هاي هاي جت و نفت كوره در سال صال چهار فرآوردة اصلي و سوختدرصد استح .3-6نمودار



  

  

  ي داخلي كشورها پااليشگاههاي نفتي  . خوراك و توليد فرآورده3- 16جدول 

  م: برحسب مترمكعب در سالارقا
  1382 1383 1384 1385 1386 1387  1388 1389  1390 1391 1392 


 96527468 97330170 96220653 95470767 95713759 92720662 91423705 90132243 خام   خوراك نفت

�
�  102642577 105217488 

 2711155 2157310  ������� 1853696 1773535 1382495 770357 517498 664791 820244 1374675 خوراك ميعانات گازي

3589124 3322962  ����		 3192655 3052130 2860682  2818530 2926205 2902845 2993880 3056145 گازمايع   

 20760115 18237490  �������� 15965100 15760335 15743792 15908160 15863265 15086545 14273634 13348780 بنزين پايه 

 4568971 5441014  �	�����/�	 5524275 6759435 7812836  7913200 7682520 7416800 8405190 9031925 سفيد** نفت


����	 33197115 32376230 31094422 29765385 29372645 28913475 28195542 26701210 گاز نفت
	  34255675 35656322 

������� 27884905 27776865 28230345 26652300 27814460 27789275 27362892 28153545 كوره نفت  28302138 29168841 

1475154 1442754  �
����� 1621330 1528255 1287898 1250490 1314000 1069450 1002474  1095000 هاي هوايي سوخت 

 11417536 11002083  �����	��  9903749 10654036 8698263  9570719 9131192 8657357 8321481 7802239 ها  ساير فرآورده



  

  ي داخلي كشورها پااليشگاههاي نفتي  . خوراك و توليد فرآورده3- 17جدول 

  در سالخام  نفتميليون بشكه معادل ارقام:             
  1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388 1389  1390 1391 1392 

 82/661 55/645  65/627 09/607 21/612 23/605 45/600 97/601 15/583 99/574 87/566  خام   خوراك نفت

 59/13 81/10  45/8 29/9 89/8 93/6 86/3 59/2 33/3 11/4 89/6 ميعانات گازي

 28/14 22/13  42/13 69/12 13/12 37/11 2/11 94/11 84/11 21/12 47/12 گازمايع  

 14/114 27/100  41/92 78/87 65/86 56/86 46/87 22/87 95/82 48/78 39/73 بنزين پايه  

 87/26 99/31  01/32 48/32 75/39 94/45 53/46 17/45 61/43 42/49 11/53  سفيد نفت

 21/220 56/211  42/213 03/205 96/199 04/192 83/183 41/181 57/178 14/174 91/164 گاز نفت

 81/199 93/205  40/198 87/196 1/196 31/199 17/188 37/196 19/196 18/193 76/198 كوره نفت

 80/8 61/8  42/8 66/9 11/9 67/7 44/7 82/7 36/6 96/5 49/6 هاي هوايي سوخت

  خوراك پتروشيمي

 )+ بنزن و پروپيلنصنعتي سفيد نفت(نفتا+پالتفرميت+   

21/14 19/15 06/15 66/14 35/15 62/15 38/15 90/14 71/15  34/15 50/16 

 40/0 35/0  82/0 79/0 66/0 70/0 74/0 73/0 65/0 05/1 12/1 خوراك پتروشيمي (گازمايع+هيدروژن+ پنتان+گاز اتان)

  09/52  95/47  14/47  14/45  41/50  91/35  97/43  79/42  01/38  64/34  97/31  زا هاي غيرانرژي مجموع فرآورده
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  كشورنفت ي ها پااليشگاه و ضايعات . سوخت2-1-3

برحسـب   1382-92دوره زمـاني   رها و د به تفكيك پااليشگاه 1392سال  در ها پااليشگاهميزان مصرف سوخت 

 1392 در سـال  ،از جدول مـذكور مشـهود اسـت    كه چنان نشان داده شده است.  3-18 ولنوع سوخت در جد

كه نسبت به سال قبـل   خام بودهميليون بشكه معادل نفت 27/42 ها معادل كل سوخت مصرفي پااليشگاه مقدار

دستي جديد كـه در مـدار توليـد     نييواحدهاي پا برداري از بهره ها و همچنين به علت افزايش خوراك پااليشگاه

خام مربـوط بـه   ميليون بشكه معادل نفت 92/22از اين مقدار . درصد افزايش يافته است 24/8اند،  قرار گرفته

خـام از  ميليون بشكه معادل نفت 35/19شده و بقيه  تامينسوخت گازطبيعي بوده كه از شبكه شركت ملي گاز 

 91/13بـا   كمبـود گـاز  كه به علت هاي نفتي ، گازمايع و فرآوردهپااليشي ها شامل گاز ي پااليشگاهتوليدات داخل

  شده است. تامين همراه بوده، درصد افزايش

بـه علـت    قبـل نسبت به سال  1392در سال  ها پااليشگاهسوخت مصرف كل گاز مايع در سوخت مصرف       

 گاز پااليشـگاه همچنين گاز و  مصرف نفت اين در حالي است كه است.يافته افزايش  درصد 69/194كمبود گاز 

  است.  درصد همراه بوده 91/8و  08/0به ترتيب با افزايش  نيز

ي هـا  سـال در خوراك خام  نفتيك بشكه  يازا هتفكيك ب به ها پااليشگاهانرژي مصرفي  3-19در جدول 

ي ها پااليشگاه كشوري ها پااليشگاهدهد در بين  مي نتايج جدول نشان كه چنانمقايسه شده است.  1392و  1391

يه يـك  به ازاي تصـف را  انرژيترتيب بيشترين مصرف  به امام خميني(ره) شازند، شيراز و شهيد تندگويان تهران

ميليـون   343/0ميـانگين  بـا  در كـل  انـرژي  مصـرف  طوركلي  هليكن ب .اند داشته 1392در سال خام  بشكه نفت

كه مصرف انرژي باالتري برداري از واحدهاي فرآيندي جديد  و بهرهخام ش يك بشكه نفتپاالي يازا هبيو  تي بي

  داشته است. افزايش درصد  76/11 ،يو)  تي ميليون بي308/0( 1391نسبت به سال  ها در پااليشگاهدارند 

نشـان   1392و  1391ي هـا  سـال در خـام   نفتيك بشكه پااليش  ازاي همصرف برق ب 3-19در جدول 

 كشور نسبت به سـال قبـل   يها پااليشگاهشود، مصرف برق  مي از ارقام جدول مشاهده كه چنانه شده است. داد

پااليشـگاه   1392خـواني دارد. در سـال    كه با درصد افـزايش مصـرف انـرژي هـم     افزايش يافتهدرصد  7/11

در مـدار   له بـه طـور كامـ   كه با افزايش خوراك و فرآيندهاي عملياتي پيچيده و پيشرفتخميني(ره) شازند  امام

   داشته است.  را برق بيشترين ميزان مصرفتوليد قرار داشت، 

مالحظـه   هچـ چنانشده است.  ارايهنيز  ها پااليشگاهمقادير درصد وزني سوخت مصرفي  3-19در جدول 

به دالئلي كه در فوق اشاره شـد بـه ترتيـب مربـوط بـه       بيشترين رقم سوخت مصرفي 1392در سال گردد مي

شهيد تندگويان تهران و شيراز بوده كه درصد تغييـرات ميـانگين سـوخت    خميني(ره) شازند،  امامهاي  االيشگاهپ

 .درصد نسبت به سال قبل افزايش داده است 07/8ها را  مصرفي پااليشگاه



 

 ي كشورها پااليشگاه. سوخت مصرفي 3- 18دول ج

  

 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 سال

 پااليشگاه: هزار مترمكعب در سال طبيعي و گاز گاز                                                            هاي نفتي مترمكعب در سال      فرآورده

  886008  301483  206421 43948 16587 111306 109024 105730 9442 100378 116854 گازمايع

  186033  186400  184659 250555 130122 106680 186106 151119 153599 155893 96930 بك)گاز (سوخت مايع س نفت

  502993  628992  430712 367715 492538 490162 709942 731540 442124 411085 627201 سنگين) مايع كوره (سوخت نفت

  1805936  1662742  1438540  1502978  1490525 1718071 1480157 1446669 612245 1072289 1053698 گاز پااليشگاه

  3721446  3592249  3292560  3348644  3401478 3600840 3380694 3281063 3927000 3748008 3497450 گازطبيعي

 خام  ميليون بشكه معادل نفتارقام: 

  53/3  20/1  82/0 17/0 07/0 44/0 43/0 42/0 04/0 4/0 46/0 گازمايع

  15/1  15/1  14/1 55/1 80/0 66/0 15/1 93/0 9/0 1 6/0 گاز نفت

  55/3  44/4  04/3 6/2 48/3 46/3 01/5 16/5 1/3 9/2 4/4 كوره نفت

  12/11  24/10  86/8  26/9  18/9 58/10 12/9 91/8 8/3 6/6 5/6 گاز پااليشگاه

  92/22  13/22  28/20  63/20  95/20 18/22 83/20 21/20 2/24 1/23 5/21 گازطبيعي

  27/42  16/39  15/34  20/34  48/34 33/37 54/36 64/35 9/31 6/33 2/33 جمع

  باشد.بر طبق آمار و اطالعات شركت ملي گاز مي ها پااليشگاهمقدار گاز طبيعي مصرف شده در 



  ي كشورها پااليشگاهدر  و ضايعات سوخت مصرفي، برق انرژي  مصرفي، . انرژي3- 19جدول 

  

  

 اصفهان آبادان سال
تندگويان شهيد

 تهران
 الوان كرمانشاه شيراز تبريز

خميني  امام

 (ره) شازند
 متوسط كشور بندرعباس

ازاي پااليش يك  انرژي مصرفي به

 خام (ميليون بي تي يو) بشكه نفت

1391 233/0 321/0 432/0 359/0 433/0 410/0 214/0 339/0 233/0 308/0 

1392 262/0 334/0 400/0 375/0 418/0 387/0 239/0 592/0 214/0 343/0 

 79/11 -81/7 75,08 94/11 -32/5 -22/3 95/4 -16/7 37/4 43/12 91به   92درصد تغييرات 

ازاي پااليش يك  برق مصرفي به

 خام (كيلووات ساعت) بشكه نفت

1391 18/3 30/1 02/3 78/2 80/2 80/2 83/2 61/4 72/4 20/3 

1392 18/3 99/1 86/2 48/3 78/2 35/2 32/3 20/6 69/4 56/3 

 7/11 -4/0 85/34 74/17 - 68/15 -3/0 49/25 -5 86/52 27/0 91به   92صد تغييرات در

  درصد وزني سوخت مصرفي 

 به مواد ورودي

1391 60/3 14/5 08/8 24/5 64/6 20/6 83/3 68/6 20/4 28/5 

1392 10/4 53/5 64/6 8/5 61/6 2/6 3/4 54/9 2/4 69/5 

 07/8 27/0 21/43 58/12 27/0 -18/0 99/10 -6/17 88/7 2/14  91به   92درصد تغييرات 

  درصد وزني ضايعات
1391*  39/0  75/0  67/2  18/1  95/0  54/0  79/0  74/2  62/0  21/1  

1392  8/0  73/0  91/1  3/1  94/0  55/0  22/1  16/5  75/0  55/1  

  23/28  3/21  84/88  85/54  13/2  -78/0  47/10  - 27/28  -4/2  69/105  91به   92درصد تغييرات 

  .است توجه: اختالف درصد تغييرات ناشي از گرد شدن اعداد

  باشد. ارقام ارائه شده توسط شركت ملي پااليش و پخش ميميانگين وزني ها دراين جدول براساس  ارقام درصد ضايعات پااليشگاه*
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بـه طـور كلـي     ،در سوخت مصرفي و مصرف برق افزايششود كه  نتيجه مي 3-19بندي جدول  از جمع

  به همراه داشته است.را  به دالئلي كه در فوق اشاره شد 1392در سال را ها  انرژي مصرفي در پااليشگاه يشافزا

درصد وزني سـوخت مصـرفي و همچنـين درصـد كـل سـوخت و         درصد وزني ضايعات، 3-20جدول 

يـده، نشـان   هـاي نفـت محاسـبه گرد    ضايعات را به مواد ورودي كه از موازنه مواد ورودي و خروجي پااليشـگاه 

  دهد. مي

  1392هاي نفت در سال  . موزانه مواد ورودي و خروجي در پااليشگاه3- 20جدول 

  ميليون تن در سال

خام و  خوراك نفت  

  مايعات گازي
  جمع  وختس كل  گازطبيعي  موادافزودني  فرآورده

  85/93    58/0  95/0  04/0  28/92  مواد ورودي

  45/92  649/2      80/89    مواد خروجي

  40/1            ضايعات

  49/1            درصد ضايعات

سوخت مصرفي كل پااليشـگاه بـا احتسـاب    

  گاز شركت ملي گاز

        51/5    

سـوخت مصـرفي كـل پااليشـگاه بـا      درصد 

  احتساب گاز شركت ملي گاز

          87/5  

  36/7            درصد سوخت و ضايعات به مواد ورودي

  

ايعات، درصد سـوخت مصـرفي و همچنـين    درصد ض 1392در سال دهد  چنانچه ارقام جدول نشان مي

 وزنـي  درصـد  36/7، 87/5، 49/1هـاي نفـت بـه ترتيـب      درصد سوخت و ضايعات به مواد ورودي پااليشـگاه 

)، كه 3-19جدول ( 1392باشد كه در مقايسه با ارقام ارائه شده توسط شركت ملي پااليش و پخش در سال  مي

 هـا افـزايش آن داليـل  خواني دارد البته  تقريباً هم گرديده  درصد گزارش 24/7و  69/5، 55/1به ترتيب حدود 

هاي  برداري از واحدهاي فرآيندي در طرح توان به شروع بهره ميطور كه اشاره شد،  همانرا  نسبت به سال قبل

ي اي فرآينـد اندازي آزمايشي واحـده  راه ،خميني(ره) شازند ها نظير پااليشگاه امام سازي پااليشگاه توسعه و بهينه

، 3-20الزم به توضيح است كه در جدول موازنه ها نسبت داد.  سازي در ساير پااليشگاه هاي توسعه و بهينه طرح

  ها در نظر گرفته شده است. مقدار توليد بنزن و پروپيلن در مواد خروجي پااليشگاه

شـان  ن 1386-1392 هـاي  هـاي كشـور را در سـال    كلي عمليات پااليشگاه موازنةوضعيت  3-22جدول 

  دهد. مي
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   1386- 1392هاي  در سالهاي كشور  نة كلي عمليات پااليشگاهزموا. 3- 21 جدول

  خام ميليون بشكه معادل نفت

 1386 1387 1388 1389  1390  1391  1392  

  10/653  22/635  76/621  34/605 14/610 12/595 69/584 هاي توليدي پااليشگاه تحويل فرآورده

  35/19  03/17  86/13  58/13 53/13 15/15 71/15 ها سوخت مصرفي پااليشگاه

  47/10  96/7  83/9  4/5 83/5 26/6 78/5 ها تلفات پااليشگاه

  91/682  21/660  46/645  31/624 50/629 52/616 18/606  ها جمع كل توليد پااليشگاه

  41/675  36/656  10/636  38/616 1/621 16/612 31/604  كل خوراك و ميعانات
  وراك و ميعاناتاختالف توليد و خ

  51/7  85/3  36/9  93/7 40/8 36/4 87/1  گيري) (افزايش انبساط حجمي غيرقابل اندازه 

  82/29  99/24  70/23  98/18 36/19 40/21 50/21  ها جمع سوخت مصرفي و تلفات پااليشگاه
  

حاصـل از   مصـرفي جمع سـوخت   1392تا  1386هاي  سالبين ز جدول فوق مشهود است در چنانكه ا

خـوراك و تغييـرات سيسـتمي و    در ميـزان و كيفيـت   به علت تغييرات  ها و تلفات پااليشگاه ليدات فرآورشتو

ميليون بشـكه معـادل    82/29 به 50/21حدود از  با نوساناتي همراه بوده و ن دستييياحداث واحدهاي جديد پا

ها در واحدهاي شكست مولكولي  دهفرآورگيري  غيرقابل اندازهانبساط حجمي ميزان  است. يافتهافزايش خام  نفت

با تغييراتي كه در طي  به دالئل ياد شده شود نيز اد افزودني در تراز منظور ميمو سايركه به عنوان با هيدروژن 

شـايان   .افزايش يافته استخام  ميليون بشكه معادل نفت 51/7 به 87/1داشته است، از  1386-92زماني   دوره

براي سـوخت پااليشـگاه   طبيعي شبكه شركت ملي گاز از گازاستفاده  1392ر سال د ،عالوه بر آنذكر است كه 

در دليلي كه قبال اشاره شـد  ه ب خام ميليون بشكه معادل نفت 92/22 به 83/20از  1392تا  1386هاي  ر سالد

  گردد. ميمصرف گاز كشور منظور كه در تراز كلي  افزايش يافته 1392سال 
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 ي گازها پااليشگاه. 2-3

  . توليد گاز سبك1-2-3

گازمـايع،  و  در كارخانجـات گـاز   ترتيـب  بـه خام و گاز ميادين مستقل غني منابع نفتگازفرآورش گاز سبك از 

  گردد.توليد مي زدايي نم ي گاز و واحدهايها پااليشگاه

  )NGL(. كارخانجات گاز و گازمايع 1-1-2-3

 هـاي غنـي ميـادين نفتـي را انجـام      جنـوب كـه پـااليش گاز    خيـز  نفـت كارخانجات گاز و گازمـايع در منـاطق   

  دهند عبارتند از:مي

) بــه ترتيــب 1600) و (800و  700، 600)، (500و  400)، (300 الــي 100(كارخانجــات گــاز و گازمــايع  -

اهواز و ميدان گازي آغار را پـس از جداسـازي     ه آغاجاري، مارون،ب هاي مربوط گازهاي همراه ميادين حوزه

مايعات گازي جـدا شـده در ايـن     نمايند. ات به گاز سبك تبديل و به شبكه شركت ملي گاز هدايت ميمايع

  شود. خوراك به پتروشيمي بندرامام ارسال مي ه عنوانكارخانجات به وسيله خطوط ارتباطي ب

ازنان، ) به ترتيب گاز كالهك ميدان پ1500) و (1300و  1200)، (1000و  900كارخانجات گاز و گازمايع ( -

پـس از جداسـازي مايعـات بـراي     را حكيمـه، ميـادين نفتـي كـرنج و پارسـي       بي ميادين نفتي گچساران و بي 

ه عنـوان  را بدر اين كارخانجات ميادين مربوطه هدايت نموده و مايعات گازي توليدي به بازگرداني و تزريق 

  .دننماي ارسال مي مواقع صادراتبعضي خوراك پتروشيمي بندرامام، پتروشيمي بوعلي و در 

خيز جنوب، شامل گاز سبك سازند مارون خـامي و گـاز سـبك خروجـي از      نفتمناطق  توليد از ساير منابع  -

و مصارف خانگي و نيروگاه خارك استفاده پتروشيمي خارك است كه به ترتيب براي تزريق در ميدان مارون 

 .شود مي

هاي نفتي منطقـه سـيري در شـركت     ري شده ميدانآو يري كه از فرآورش، گازهاي همراه جمعگاز سبك س -

سيري) توليد ميشود و به وسـيله دو خـط    NGLكارخانه  ( نفت فالت قاره در كارخانه گاز و گاز مايع سيري

  گردد. لوله زيردريايي براي مصرف به جزيره كيش و جزيره قشم ارسال مي

خيز جنوب و شركت  لي مناطق نفتشركت متوليد گازسبك در كارخانجات گاز و گازمايع  3-22 جدول

  دهد.جنوب را نشان مي خيز نفتشركت ملي مناطق ساير منابع گازي همچنين و نفتت فالت قاره 
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  1386- 92هاي سال در . توليد گاز سبك كارخانجات گاز و گاز مايع3- 22جدول 

  روز در  ميليون مترمكعب واحد:   

  كارخانجات گاز و گازمايع
  توليد گازسبك

1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  

100  - -  -  -  -  -  -  

200  01/1 91/1  74/0  54/1  01/1  77/0  15/1  

300  54/2 24/2  93/1  23/1  5/2  37/1  62/0  

400  73/9 48/10  
86/11  

70/8  96/8  88/9  32/9  

500  82/0 8/0  82/0  12/0  -  -  

600  15/11 69/9  74/7  66/10  68/10  21/10  83/8  

700  77/3 22/4  
11/7  

35/5  16/6  17/4  39/3  

800  35/3 3/3  53/2  12/2  29/2  54/2  

900  04/18 44/18  47/19  33/23  71/13  32/18  04/20  

1000  57/9 45/10  49/6  39/10  39/10  89/10  89/7  

1200  9/5 34/5  91/5  67/5  42/5  62/4  5  

1300  71/2 81/2  02/3  13/3  34/2  84/1  94/1  

1500  89/4 4/4  28/4  02/5  7/4  11/2  51/2  

1600  59/8 17/8  04/7  65/10  98/6  97/7  5/9  

  33/0  -  -  -  -  -  -  سيري

  06/73  44/74  09/75  02/89  59/75  25/82  07/82  مايع گازوگاز كارخانجات روجيجمع كل خ

        توليد گاز از ساير منابع                             

  49/0  22/1  12/2  58/1  06/2  2  -  سازند مارون خامي

  17/0  11/0  16/0  23/0  26/0  31/0  -  خارك

  72/73  77/75  37/77  83/90  91/77  56/84  07/82  جمع
  

و شركت خيز جنوب كارخانجات گاز و گازمايع در مناطق نفت درخصوص طوركلي توليد گازسبك بهبه

خـام  توليـد نفـت   1392ه در سـال  كخام داشته لذا باتوجه به اينتوليد نفت مستقيماً بستگي به فالت قاره   نفت

 7/2 نيز حـدود در اين مناطق توليدي  يافته است مقدار گازسبك كاهش درصد 79/0نسبت به سال قبل حدود 

  دهد. نشان مي كاهشدرصد 
  

  زدايي نم ي گازي و واحدهايها پااليشگاه. 2-1-2-3

ـ  1392در سـال   ركت پااليشـي مجموعه سيزده پااليشگاه گازي در قالب هفت شـ برداري از مديريت و بهره ه ب
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گـاز   هايپارس جنوبي و تاسيسات پااليشگاه 10الي  1رداري از فازهاي ب هده شركت ملي گاز و مسئوليت بهرهع

و پااليشگاه آن و بخشـي   12چنين بخشي از فاز  و هم )در عسلويهجمعاً پنج پااليشگاه ( در خشكيها  آن مربوطه

  پارس بوده است.شركت نفت و گاز با خشكي در  16و  15 هاياز پااليشگاه فاز

  از: عبارتند اند دهوگاز ب  ملي  تحت مديريت شركت 1392برداري از آنها در سال  كه بهره گاز هاي پااليشي شركت

ارس بـا دو پااليشـگاه شـماره يـك و دو جمعـاً      محل پااليشگاه در المرد ف پارسيان: گاز پااليششركت 

ميليون متر مكعـب گـاز    85هايي  است كه با انجام اصالحيهمترمكعب در روز  ميليون 83ظرفيت اسمي داراي 

ايـران را بـه عهـده     فرآورش شدهدرصد از كل گاز طبيعي  13حدود  تامين 1392كنند و در سال  دريافت مي

(بـا  دو پااليشگاه و  )ميليون مترمكعب در روز 43 اسمي با ظرفيتپااليشگاه يك از ميدان تابناك (داشته است. 

د. محصوالت توليدي نشو ميليون مترمكعب در روز) از ميادين وراوي، شانول و هما تغذيه مي 40 اسمي ظرفيت

خـوراك  تزريـق در شـبكه سراسـري و    ترتيـب بـراي   تر بـه سنگينمايعات اتان و  گاز سبك، ،اين دو پااليشگاه

ميعانـات   احداث نشده و ر اين پااليشگاهگيري د در حال حاضر واحد اتان .شود مياستفاده هاي پتروشيمي  مجتمع

مورد نياز واحدهاي  ،شود كه به علت شيرين بودن آن مي لبه عسلويه ارسا ياينچ 10با خط لوله  توليدي گازي 

  باشد. پتروشيمي مي

ميليـون   27 اسـمي  (بـا ظرفيـت  اسـتان خوزسـتان   محـل پااليشـگاه در    :1 شركت پااليش گاز بيدبلند

در منـاطق  ) 1600و  300، 200(از گازهاي خروجي واحـدهاي گـاز و گازمـايع     كه باشد ميمترمكعب در روز) 

ايـن   د.شـو  تغذيـه مـي   و بخشي از گاز ترش پارس جنوبي از طريق خط لوله پنجم سراسري گاز جنوب خيزنفت

درصد كل گـاز فـرآورش شـده را بـه عهـده داشـته ولـي در         3/4حدود  تامين، 1392پااليشگاه در طول سال 

و بـا توجـه بـه بـرودت      هدرصدي توليد گاز را نسبت به سال قبل تجربه كرد 11افزايش  1392ستان سال زم

ميليون  28باالتر رفت و به بيش از  نيز توليد گاز در اين پااليشگاه از ظرفيت اسمي ،شديد هوا در اوايل زمستان

پـارس جنـوبي از    8و  7، 6ز فازهاي متر مكعب در روز رسيد. اين افزايش ظرفيت از طريق دريافت گاز ترش ا

موجـب افـزايش توليـد و برداشـت      ،خط لوله پنجم سراسري انجام شده كه عالوه بر افزايش ظرفيت پااليشگاه

   صيانتي از مخزن پارس جنوبي شده است.

در  و باشـند  مـي  در بندرعباس و قشـم به ترتيب ها  محل پااليشگاه :شركت پااليش گاز سرخون و قشم

گورزين قشـم تغذيـه    و سرخون گازي از ميادين ميليون مترمكعب در روز 8/16 توليد اسمي ظرفيت بامجموع 

درصد از كل گاز فرآورش شده كشـور را بـه عهـده داشـته      6/2 تاميناين پااليشگاه  1392در سال  د.نشو مي

ن، در پااليشـگاه  ميليون متر مكعب از گـاز توليـدي روزانـه اسـتان هرمزگـا      14بدين ترتيب كه بيش از  است.

تن گـاز   90شود. عالوه بر آن روزانه  ميليون متر مكعب در پااليشگاه گورزين جزيره قشم توليد مي 2سرخون و 

ميليون متر مكعب گاز  16گردد. از  هزار بشكه ميعانات گازي در پااليشگاه گاز سرخون نيز توليد مي 12مايع و 
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ميليون متر مكعب مـابقي بـه اسـتان     7آن در استان هرمزگان و  ميليون متر مكعب 9توليدي روزانه افزون بر 

  شود. كرمان منتقل مي

 و  واحد فرآورش 5با  باشد كه مي در سرخساين پااليشگاه محل  :نژادهاشمي دركت پااليش گاز شهيش

كـه   Dو شـوريجه   B شوريجه ،از مخزن گازي ترش مزدوران ،ميليون مترمكعب در روز 50بيش از  توان توليد

بـه  در گنبـدلي و شـوريجه جمعـاً    زدايـي   واحد نمعالوه بر آن  .شود تغذيه ميترين نوع گاز كشور است  اسيدي

 .باشند جزء تاسيسات اين شركت مي يميليون مترمكعب در روز و يك واحد پااليشي ميعانات گاز 6/7ظرفيت 

 ،شده كشور را به عهده داشته اسـت  درصد از كل گاز فرآورش 2/8حدود  تامين، 1392اين پااليشگاه در سال 

ميليون متر مكعب در  2/59به ميزان  تأسيسباالترين ركورد فرآورش گاز طبيعي را از بدو  1392ولي در سال 

مقـدار   ،هاي اخير با افزايش چشمگير دماي گاز ورودي بـه واحـدهاي ايـن پااليشـگاه     روز داشته است. در سال

وجهي افزايش يافت كه اين موضـوع موجـب ناپايـداري در سيسـتم شـده و      مايعات همراه گاز به ميزان قابل ت

شد. با اجراي پروژه جداكننده گـاز   افزايش مصرف مواد شيميايي و ايجاد نوسانات در دريافت گاز را موجب مي

تصفيه گاز و جداسازي ميعانات گازي اضافي، راندمان سيستم جداسازي اوليه مايعات  2ورودي در واحد شماره 

مراه گاز افزايش يافت كه در كارايي فرآيند پااليش گاز تاثير به سزايي را ايجـاد كـرد. عـالوه بـر آن پـروژه      ه

هزار متـر مكعـب گـاز در روز     10زدايي گنبدلي انجام شد كه موجب بازيابي  جلوگيري از سوختن گاز واحد نم

كه در افزايش ظرفيت پااليشگاه كمـك   گرديد. انجام اين اصالحات طي چند سال گذشته از جمله اقداماتي بود

هـزار ليتـر    750روزانه  ،در واحد پااليشي ميعانات گازي اين پااليشگاهشايان ذكر است كه ثري كرده است. وم

محصـوالت بـا    وگاز توليدي اين پااليشـگاه جـز   سفيد و نفت شود. نفت گاز و حالل توليد مي سفيد و نفت نفتا، نفت

  رود. به شمار مي PPM 500زير درصد گوگرد كم به ميزان 

از ميـادين گـازي   كـه   باشـد  ميدر بندر طاهري (سيراف) پااليشگاه محل اين  :شركت پااليش فجر جم

درصد گاز فرآورش شده كشور توسـط پااليشـگاه    17حدود و بيش از  شود غذيه ميت و پارس جنوبي كنگاننار،

 85شود. ظرفيـت طراحـي توليـد ايـن پااليشـگاه       مي ينتامترين پااليشگاه گازي كشور  فجر جم به عنوان بزرگ

ميليون مترمكعب  125 توان توليد هاي افزايش ظرفيت در حال حاضر ميليون مترمكعب در روز بود كه با طرح

نگـان از  ك. بخشي از خوراك شركت پااليش گاز فجر جـم عـالوه بـر ميـدان نارو    باشد دارا ميگاز در پااليشگاه 

 تامينشود كه اين موضوع براي سومين سال پياپي ادامه دارد و از نظر  مي تامينس جنوبي پار 8و  7، 6فازهاي 

  مصرف داخلي بسيار حائز اهميت است.

ميليون مترمكعـب گـاز    120شركت پااليش گاز فجر جم با توليد پايدار ميانگين روزانه  1392در سال 

گـاز كشـور    تـامين كمك به سزايي در  ،ب در روزميليون مترمكع 127در زمستان و دستيابي به توليد حداكثر 
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بـه ميـزان    1392در سـال   داشته است. اين پااليشگاه براي افزايش توليد، دريافت و تصفيه گاز پارس جنوبي را

  قرار داد.در برنامه ميليون مترمكعب در روز  28

در كشور در پااليشگاه  هاي افزايش توليد گاز مايع ترين طرح يكي از بزرگ 1392سال  يههاي اول در ماه

ايـن   ،سـازي فرآينـد توليـد    اندازي شد كه برآورد شده با بهينه تن گاز مايع راه 180فجر جم با ظرفيت روزانه 

  تن در روز برسد. 200ميزان به 

ميـدان   گنبديگاز از ميليون مترمكعب در روز  1ظرفيت اين پااليشگاه با  :پااليشگاه گاز مسجد سليمان

د. گاز سبك براي مصـرف  نباش ميشود و محصوالت توليدي آن گاز سبك و ميعانات گازي  ه ميتغذيسفيد نفت

  گردد. خام تزريق مي منطقه و ميعانات گازي توليدي در حال حاضر به نفت

ش از گـاز تـر  ميليون مترمكعـب در روز   8/6 اسمي اين پااليشگاه با ظرفيت :شركت پااليش گاز ايالم

ميليـون   8تـا   7پااليشگاه گـازي ايـالم بـه طـور متوسـط روزانـه بـين         شود. غذيه ميميدان گازي تنگ بيجار ت

انـدازي   ، بـا راه 1392كنـد. در سـال    هزار ليتر ميعانـات گـازي توليـد مـي     200مترمكعب گاز و يك ميليون و 

مكعب  هزار متر 200بازگرداني بيش از  ،كمپرسورهاي واحد تثبيت ميعانات گازي در شركت پااليش گاز ايالم

سال توقف  4پس از  2چنين با بازسازي از واحد گوگردسازي شماره  گاز به شبكه گازرساني كشور انجام شد، هم

 1آغاز شد و پس از آن واحد شماره  1392شركت پااليش ايالم در زمستان سال در واحد اين برداري از  و بهره

يس خارج بود پـس از اصـالحات الزم در مـدار    به دليل مشكالت فني و عملياتي از سرو 1390كه نيز از سال 

شـود كـه بـه كارخانـه      تن گوگرد مذاب توليد مي 200اندازي اين دو واحد در مجموع  توليد قرار گرفت. با راه

زمان دو واحد گوگردسـازي   با قرار گرفتن همبدين ترتيب شود.  بندي براي توليد گوگرد پاستيلي هدايت مي دانه

سـازي ميعانـات گـازي در شـركت      شود. ضمناً واحد شيرين از اسيدي به مشعل ارسال نميگونه گ پااليشگاه هيچ

هزار ليتـر ميعانـات    200استحصال يك ميليون و اندازي اين واحد  راه برداري رسيد. با پااليش گاز ايالم به بهره

هش يافتـه و خـوراك   كا اي به مقدار قابل مالحظه آنتان پمقدار گوگرد و مركا محقق شد و بدين ترتيبگازي 

  گرديد.هاي نفت فراهم  هاي نفتي در پااليشگاه وردهآمناسبي براي صنايع پتروشيمي و توليد فر

)، 3و  2)، (1فاز ( مجتمع گاز پارس جنوبي پنج پااليشگاه مستقل :شركت پااليش مجتمع پارس جنوبي

 در سـال   ترش از ميدان پـارس جنـوبي  برداشت گاز ظرفيت  .شود را شامل مي )10و  9) و (8و  7، 6)، (5و  4(

ميليـون   300تـا   290 ،12بخشـي از فـاز   فـاز پااليشـگاهي و همچنـين     10كامـل   استفاده از ظرفيتبا  1392

سـكوي   11 ازميليون متر مكعب گاز  79/263ه طور متوسط روزانه ب 1392در سال كه  بود مترمكعب در روز

سـال   در شركت پااليش پارس جنـوبي  .رس جنوبي برداشت شدپا 12و بخشي از سكوهاي فاز  10تا  1فازهاي 

 از كل درصد 6/36 تامين با )16و  15) و (12(هاي فازهاي  بخشي از پااليشگاه و پنج پااليشگاه مستقل با 1392

ميليون مترمكعب  47/219 حدود روزانه كه بوده كشوركننده حامل انرژي  تامينترين  عمده ،فرآورش شده گاز
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شـبكه   بـه ميليون متر مكعـب در روز   69/182به ميزان  سازي شيرينفرآورش و  پس از ترش را ز گادر روز 

خطـوط لولـه    ميليون متر مكعب در روز به 32/44ميزان  گاز ترش بهبقيه  در حالي كه هگاز تزريق كرد انتقال

بـراي    مكعب در روزميليون متر 17/25 ،از خط لوله پنجمقابل ذكر است كه ده است. شپنجم سراسري تزريق 

فجـر و    پااليشـگاه  بـه ميليون متر مكعـب در روز   84/8شامل  به ترتيب بقيهتزريق به ميدان نفتي آغاجاري و 

  . است ارسال شدهجهت فرآورش بيدبلند به پااليشگاه  در روز ميليون متر مكعب 31/10

  د:نباش فازهاي پارس جنوبي به شرح زير ميمشخصات عملياتي 

هزار  40( ميعانات گازي) و ميليون مترمكعب در روز 52والت توليدي اين فاز گاز سبك (محص -1فاز 

  .باشدمي )تن در روز 200بشكه در روز) و گوگرد (

 80)، ميعانـات گـازي (  ميليون مترمكعب در روز 50گاز سبك (اين فاز محصوالت توليدي  -3و  2فاز 

  .دنباش مي )در روزتن  400(گوگرد و  ميليون تن در سال) 1)، اتان (هزار بشكه در روز

 80ميعانـات گـازي (   ،)ميليون مترمكعب در روز 50گاز سبك (اين فاز محصوالت توليدي  -5و  4فاز 

در تـن   400(گـوگرد  و  ميليون تن در سال) 05/1( گازمايع ميليون تن در سال)، يك)، اتان (هزار بشكه در روز

  د.نباشمي )روز

سازي گاز بوده و محصـوالت توليـدي آن گـاز سـبك      شيرين تأسيساتفاقد  هاازاين ف  -8و  7و  6فاز 

ميليون تن در  6/1) و گاز مايع (هزار بشكه در روز 158)، ميعانات گازي (ميليون مترمكعب در روز 85(ترش 

بـه   8و  7، 6سازي است. گاز تـرش فازهـاي    شيرين تأسيسات؛ فاقد 8و  7، 6پااليشگاه فازهاي . دنباش ) ميسال

اينچ) براي تزريق به ميدان نفتي آغاجاري از عسلويه  56كيلومتر،  504وسيله خط لوله پنجم سراسري (به طول 

بخشـي از گـاز تـرش     ،هاي احداث شده در مسير اين خـط لولـه   شود. ضمناً با انشعاب به اين ميدان هدايت مي

توليد گاز سبك و تزريق به شبكه سراسـري  فجر جم و بيدبلند جهت فرآورش و  هاي پارس جنوبي به پااليشگاه

  گردد. ارسال مي

هزار بشكه  80ميعانات گازي ( ،)ميليون مترمكعب در روز 50(فاز محصوالت توليدي اين  -10و  9فاز 

 )در روزگوگرد تن  400گوگرد (و  )يك ميليون تن در سالاتان ( )،ميليون تن در سال 05/1گاز مايع ( ،)در روز

   د.نباشمي

بندي شد، توسـعه   توسعه ساير فازهاي ميدان مشترك پارس جنوبي در دو بخش اولويت1392سال در 

واحـد فرآورشـي در    4بـا   18و 17واحـد فرآورشـي و فازهـاي     4با16و 15واحد فرآورشي، فازهاي  6با12فاز 

  زير انجام شد:  شرحالذكر به  برداري و يا پيشرفت فازهاي فوق شد و اقداماتي جهت بهره اولويت نخست قرار داده

بـرداري   پارس جنوبي بـه بهـره   16و  15واحدهاي برق و بخار فازهاي  1392در سال  - 16و  15فاز 
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برداري قـرار گرفـت. در    در مدار بهره ،سازي پااليشگاه در خشكي اين پروژه كامل رسيد و نخستين واحد شيرين

د فرآورش گاز مذكور با استفاده از گـاز توليـدي   ميليون متر مكعب گاز شيرين در واح 10طول زمستان روزانه 

به طوري كه ميـانگين توليـد روزانـه آن در سـال      توليد و به خطوط سراسري تزريق شد، 8و  7، 6در فازهاي 

انـدازي قـرار    در مرحله راه اين فازها سازي ميليون متر مكعب بالغ گرديد. دومين واحد شيرين 34/2به  1392

پـارس   16و  15برداري برسد. برداشت گاز از بخش فراساحلي فازهـاي   ايان سال به بهرهگرفت و قرار بود تا پ

در نيمـه اول سـال آينـده     ،انـدازي سـكوهاي فازهـا    جنوبي متناسب با پيشرفت عمليات حفـاري و نصـب و راه  

  ريزي شده است. برنامه

گاز برداشت شده از ميدان  ،1392در ابتداي زمستان سال  12با آغاز فعاليت سكوي اول فاز   -12فاز 

انـدازي   مراحـل راه  ،1392مشترك پارس جنوبي به پااليشگاه در خشكي انتقال يافت و در اواسط اسـفند سـال   

ترين فاز پارس جنوبي است انجام شد. گاز شيرين اين واحد بـه خـط لولـه سراسـري      كه بزرگ 12فاز  1واحد 

  ميليون متر مكعب بالغ گرديد. 15/0به حدود  1392تزريق گرديد. ميانگين توليد آن روزانه در سال 

ترين فاز منطقه گازي پارس  گذاري و توليد، بزرگ پارس جنوبي از نظر حجم گاز، ميزان سرمايه 12فاز 

و آماده  هاندازي شد سكوي اصلي و يك سكوي كمكي دارد. سكوي اول راه 3جنوبي است. بخش دريايي اين فاز 

است. سكوي دوم و سوم با درصد پيشرفت بااليي در دست ساخت قرار داشت. با  ارسال گاز به خشكي گرديده

ميليون متر مكعب گاز شيرين بـه شـبكه    75ميليارد فوت مكعب معادل  3روزانه  12برداري كامل از فاز  بهره

در سراسري تزريق خواهد شد. سكوي اول و دوم هركدام يك ميليارد فوت مكعب و از سكوي سوم و چهارم نيز 

هـزار   120مجموع يك ميليارد فوت مكعب گاز برداشت خواهد شد. در اين طرح عالوه بر گاز طبيعي روزانـه  

  شود. تن گوگرد نيز توليد مي 75بشكه ميعانات گازي و 

اندازي سكوهاي هـر   و نصب و راه 18و  17بر طبق برنامه واحدهاي فرآورشي فازهاي  – 18و  17فاز 

ترين با ظرفيت توليـد هـر    4داراي  18و  17نده وارد مدار توليد خواهند شد. فازهاي دو فاز در اواسط سال آي

حلقه چاه حفر شـود. در صـورت    44بايد  هاميليون متر مكعب گاز است و براي توليد گاز از اين فاز 5/12يك 

قـال بـه شـبكه    گاز تصـفيه شـده بـراي انت   ميليون متر مكعب  50روزانه  18و  17برداري كامل از فازهاي  بهره

 27ميليون متر مكعب اتان براي تحويل به پتروشيمي و ساالنه يك ميليون تن گاز و گـاز مـايع و    70سراسري، 

   گردد. ميليون بشكه ميعانات گازي توليد مي

  .اند ريزي شده برنامه 1394برداري از ساير فازهاي ميدان در سال  بهره

كه گاز ميادين مسـتقل و همچنـين    زدايي نم گاز و واحدهايي ها پااليشگاهظرفيت خوراك و  تامينمنابع 

نشـان   3-23در جـدول   1392در سـال  سبك  گازتوليد نمايند به همراه ميزان متوسط گاز همراه را پااليش مي

  داده شده است. 
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و توليد گاز سبك  زدايي نم ي گاز و واحدهايها پااليشگاهخوراك و ظرفيت  تامين. منابع 3-23جدول 

  1392در سال  آنها

  روز در  ميليون مترمكعب واحد:   

  زدايي و نم پااليشگاه
ظرفيت 

  1388اسمي

ظرفيت 

  1389اسمي

ظرفيت 

  1390اسمي

ظرفيت 

  1391اسمي

ظرفيت 

  1392اسمي

  توليد گاز سبك

زدايي  نموها پااليشگاه 

  1392در سال 

  خوراك تامينمنابع 

43/85 125 125  125  125  110  فجر  
 8و7و6فاز - و نار كنگان

جنوبي پارس  

34/58 -   98/50  5/41 5/44  خانگيران  17/37  
- مزدوران-DوBشوريجه

  گنبدلي

9/3 -  -   4/7  4/7 5/4  وشوريجه گنبدلي زدايي نم   

2/27  2/27  1/27  5/22  )1(بيدبلند  2/27  *31/10  
1600،NGL300،200،100  

پارس جنوبي 8و7و6فاز   

29/0 1 1  1  1  1  مسجد سليمان دسفي نفتي  منطقه   

6/16  57/14  4/14 4/14  و قشم  سرخون  6/16  96/10 گورزين–سرخون    

89/1 -  -   02/2 1/2 1/2  گورزينزدايي  نم  گورزين 

68/12 20 20  19  19  20  داالن) اينچ30(خطداالن  داالن 

7/0  7/0  7/0  7/0  زدايي سراجه نم  7/0  81/1  سراجه 

7/209  65/209  191  190   جنوبي پارس  7/209  69/182  
متناظر پارس فازهاي ع مناب

  جنوبي
5/82  5/82  5/82  81  )2و  1پارسيان (  5/82  98/64 وراوي- شانول- هما-تابناك   

8/6  8/6  8/6  8/6  ايالم  8/6  73/3  تنگ بيجار 

35/9 -  -   -   -   -   ها گاز مصرفي پااليشگاه   

19/425  8/547  8/547  78/546  45/518  5/497  جمع  -  

  باشد.مي 10و  9 هايو فاز 5تا  1در بر گيرنده فازهاي  1389و  1388 ،1387 هايظرفيت گزارش شده در سال #

منـاطق   1600مربوط به توليد گازسبك در كارخانجات گـاز و گازمـايع   ميليون متر مكعب در روز  27/11ميليون متر مكعب در روز) كه  58/21(* توليد پااليشگاه بيد بلند 

  پارس جنوبي بوده كه به خوراك پااليشگاه بيدبلند تزريق گرديده است. 8و  7، 6مكعب در روز مربوط به گاز ترش فاز  مليون متر 31/10و  باشدجنوب مي خيز نفت
   

  

با مجموعه تاسيسات پااليشـي شـركت ملـي گـاز و      1392در سال  ،ه از جدول فوق مشهود استك اننچ

ميليون متر مكعـب در   8/547زدايي به  هاي گاز و واحدهاي نم توان ظرفيت پااليشگاه ،شركت نفت و گاز پارس

و  هاي گازي است. مجموع گاز پااليش شده در پااليشگاه تغييري نداشته سيد كه در مقايسه با سال گذشتهروز ر

ميليارد متر مكعـب در  19/155ميليون متر مكعب در روز (معادل  19/425، 1392 لدر سا زدايي واحدهاي نم

ايـن   دهد. درصد افزايش نشان مي 9/18ميليون مترمكعب در روز)  31/417سال) بود كه نسبت به سال قبل (

و استفاده بيشـتر   12آغاز توليد از فاز  توان به را ميتوليد گاز در بخش باالدستي نسبت به سال گذشته  افزايش

يشـگاه  چنـين شـروع توليـد در پاال    و هـم  1براي فرآورش در پااليشگاه بيدبلند  8و  7و  6از گاز ترش فازهاي 

  .نسبت داد پارس جنوبي 8و  7و  6با گاز ترش فازهاي  16و  15فازهاي 
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  توليد كل گاز سبك و منابع گاز سبك

زدايـي و كارخانجـات گـاز و گـاز مـايع و       هـاي گـازي، نـم    توليد گاز سبك از پااليشگاهبر اساس ميزان 

بـه شـرح    1392 تا 1390هاي  المجموع كل توليد گاز سبك در كشور در س ،جنوب خيز مناطق نفت تأسيسات

  باشد: جدول زير مي

   1390-92هاي  توليد كل گاز سبك در سال .3- 24جدول 

  ميليون متر مكعب در روزواحد: 

 سال

                                                                        تامينمنابع  
1390  1391  1392  

 گازمايع  توليد گاز سبك كارخانجات گاز و

  خيز جنوب و تاسيسات مناطق نفت
37/77  77/75  72/73  

  19/425  31/417  4/402  هاي گازي توليد گاز سبك پااليشگاه

  91/498  08/493  77/479  جمع توليد گاز سبك

  

سيسـات منـاطق   أاز كارخانجات گاز و گاز مـايع و ت توليد گاز سبك  ،چنانكه از جدول فوق مشهود است

بـه علـت افـزايش     گاز سبك كشـور  كاهش يافته ولي توليد كلخام  كاهش توليد نفتعلت  خيز جنوب به نفت

درصد افزايش يافته  18/1در مقايسه با سال گذشته،  1392در سال هاي گازي پارس جنوبي  توليد در پااليشگاه

  است.

  ي هـا  سـال گـاز سـبك را بـه تفكيـك منـابع طـي       و عرضه وضعيت توليد  3-7و نمودار  3-25جدول  

  دهد.نشان مي 92-1382

  1382- 92ي ها سال تفكيك در . منابع گاز سبك به3- 25جدول 

  واحد: ميليون مترمكعب در روز تقويمي

  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  شرح

  09/36  66/37  46/44  03/45  28/42  2/45  40/44  35/40  77/39  14/40  3/38  همراه سبكتوليد گاز 

هاي گنبدي و توليد گاز
  مارون خامي

3/32  43/33  55/28  56/29  17/28  2/31  96/25  72/33  22/26  43/30  42/28  

  4/434  99/424  09/409  64/406  25/401  57/355  75/327  54/307  41/283  84/269  8/233  گازي مستقل ميدانتوليد

  91/498  08/493  77/479  38/485  49/469  97/431  32/400  45/377  73/351  41/343  4/304  جمع توليد

  72/14  75/12  36/32  64/24  86/15  31/19  93/16  25/17  17/14  12/16  7/15  واردات

  63/513  83/505  13/512  03/510  35/485  28/451  25/417  70/394  9/365  53/359  1/320  جمع منابع
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ي هـا  پااليشـگاه تقل در متوسط توليد گاز سبك از ميـادين مسـ   ،دهدارقام جدول فوق نشان مي كه چنان

ميليـون   4/434 جمعـاً بـه   1392ميليون مترمكعب در روز بـوده كـه در سـال     8/233، 1382گازي در سال 

  مترمكعب در روز رسيده است. 

ميليون مترمكعـب   09/36به  1382ميليون مترمكعب در روز در سال  3/38توليد گاز سبك همراه از 

 تكليفي به علت كاهش) ميليون مترمكعب 66/37(قبل  نسبت به سال يلو يافتهافزايش  1392در روز در سال 

  .دهد نشان مي كاهش درصد 2/4ميزان  هبخام  توليد نفت

كه معموالً براي تزريق گاز در ميادين نفتي مارون يا گچساران و  و سازندي گنبديسبك  هايتوليد گاز

مـورد اسـتفاده قـرار    و جلوگيري از هرزروي نفـت  كه در راستاي صيانت از مخازن بازگرداني به ميدان پازنان 

بنا بـه داليـل    1392ميليون مترمكعب در سال  42/28 به 1382ميليون متر مكعب در سال  3/32از گيرد  مي

 كاهش يافته است. براي تزريق شبكه شركت ملي گاز استفاده بيشتر از گاز سبك 

 تامينبراي گاز  اليلي كه قبالً اشاره شد توليدبه د به طوركلي 1392در سال  ،با توجه به توضيحات فوق

  . يافته استافزايش درصد  18/1كل مصارف داخلي كشور 

 

 

   

 1382- 92هاي  سال درتوليد گاز سبك . 3- 7نمودار 
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 . تحويل گاز سبك  2-2-3

  يهـا  سـال طـي   ،ي مختلـف مصـرف  هـا  بخـش  وضعيت تحويـل گـاز سـبك را در    3-8و نمودار  3-26جدول 

  دهد.نشان مي 92-1382 

خـش  هـاي تزريـق و مصـارف عمليـاتي ب     ورد نياز بخشي از پروژهگاز م تامينگاز سبك توليدي پس از 

  . گردد تزريق ميشركت ملي گاز ايران به شبكه انتقال مابقي  ،دستي صنعت نفت باالدستي و پايين

مصـارف   تـامين جهت  ،گردد كه به شركت ملي گاز تحويل ميبخش اعظم گازسبك توليدي در كشور 

 42/220اين رقـم   1382گردد كه در سال  مي استفادهها  و نيروگاه ي، كشاورزهاي خانگي، تجاري، صنعت بخش

نسبت به سال قبـل   كاهشرصد د 4/1ا ب 1392در سال  به علت كمبود گاز ده كهوبميليون مترمكعب در روز 

  ميليون مترمكعب در روز رسيده است. 36/359 به

ترمكعب در روز بوده كه نسـبت  ميليون م 8/10، 1392گاز مورد نياز براي خوراك پتروشيمي در سال 

درصد  5/5هاي اعمال شده براي صنايع پتروشيمي و همچنين كمبود گاز حدود  محدوديت به علتبه سال قبل 

  كاهش داشته است.

و  سـازي  شامل خوراك واحدهاي هيـدروژن ، گازسبك توليدي كه در واحدهاي عملياتي 1382در سال 

ميليـون   91/22بالغ بـر   ،به مصرف رسيدهها و ايستگاه تقويت فشار  انهخ گاز و تلمبه ،هاي نفت پااليشگاه سوخت

 بـه هاي نفـت   سازي پااليشگاهبا احتساب خوراك واحدهاي هيدروژن 1392مترمكعب در روز بوده كه در سال 

ميليون مترمكعب در روز افزايش يافته است. عمده مصـرف گـازطبيعي در واحـدهاي    ) 4/26+ 16/2( 57/28

باشـد.   مي هاي تقويت فشار گاز و ايستگاهنفت خطوط انتقال  يها خانه هاي نفت و گاز، تلمبه پااليشگاه عملياتي در

برداري كامل از تاسيسات مخزن سراجه به عنـوان اولـين    با تكميل و بهره 1392الزم به ذكر است كه در سال 

ز مخـزن ذخيـره گـاز شـوريجه در     بـرداري زودهنگـام ا   چنين آغاز بهره و هم سازي گاز در كشور مخزن ذخيره

   ميليون متر مكعب در روز انجام شد. 95/1زن به ميزان حدود ا، تزريق گاز به اين مخخانگيران
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  1382- 92هاي  سبك در سال . تحويل گاز3- 26

 واحد: ميليون مترمكعب در روز تقويمي

  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  شرح

  42/65 56/59  44/55  77/62  79/52  34/51  44/42  8/68  28/73  21/78  75/66  زريقت

  36/359 64/364  23/370  49/361  49/340  09/319  43/294  1/270  56/255  93/238  42/220  مصارف بخشي

  4/26 26/26  49/24  39/25  31/24  35/23  61/20  34/19  93/20  56/22  4/18  مصارف عملياتي

  56/14 62/10  08/13  8/11  40/9  10/7  78/6  09/7  55/1  63/4  94/1  آوري جمع قابل بالقوه ميزان

  43/25 44/25  96/25  26/23  59/18  88/12  4/15  69/15  9/12  56/9  35/9  صادرات

  8/10 43/11  65/13  95/12  53/10  79/8  02/8  04/3  -  -  -  #به پتروشيمي  خوراك

  16/2 86/1  02/2  95/1  79/1  59/1  -  -  -  -  -  هپااليشگا سازي هيدروژن خوراك

  -03/0 35/0  31/0  3/0  15/0  5/0  -  -  -  -  -  خط) ذخيره ساير(افزايش

  95/1 29/1  55/0  -  -  -  -  -  -  -  -  گاز ذخيره مخازن به تزريق

  33/3 -  41/4  12/4  -  -  -  -  -  -  - معادل گاز مايع

  98/4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - معادل اتان

  69/0 18/0  16/0  1/0  2/0  4/0  4/0  1/0  81/0  71/5  5/4  تلفات انتقال و توزيع

  07/515 65/501 46/510 35/504  5/458  35/425 78/387 11/384 03/365 62/359 37/321  جمع مصارف

تـا سـال    .مصارف عملياتي منظور شـده اسـت   وجزهاي تقويت فشار ها و ايستگاهخانه ي نفت و گاز و تلمبهها پااليشگاهمصرفي سبك  گازطبيعي 1392در سال 
  منظور شده است.ها  خانه و تلمبه ها پااليشگاهدر مصارف سوخت  ها پااليشگاهسازي خوراك واحدهاي هيدروژن 1386
  .  )4-5(جدول  باشدپتروشيمي ميهاي  خوراك مجتمعمربوط به گازسبك  #
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  117 � فرآورش و تبديل

 

   هاي گازپااليشگاهسوخت 

كنند. ميـزان  گاز خود را براي مصرف سوخت استفاده مي هاي گازي بخشي از توليداتواحدهاي مختلف در پااليشگاه

  نشان داده شده است. 3- 27تفكيك در جدول به 1387- 92هاي گازي در دوره زماني اليشگاهمصرف سوخت گاز پا

  1387- 92هاي هاي فرآورشي گاز در سالستمميزان سوخت گاز مصرفي در سي 3- 27 جدول

  واحد: ميليون مترمكعب در سال

  هاي گاز اهپااليشگ
  سوخت گاز مصرفي

1387  1388  1389  1390  1391  1392  

 16/2615  41/2580  45/2543  78/3036  77/2697  35/1768  فازهاي مختلف پارس جنوبي

 13/58 75/239  77/218  1/238  8/242  5/239  فجر جم

 06/114 74  56/68  4/74  82/69  94/58  پارسيان

 03/88 4/84  32/67  42/36  88/25  41/34  بيد بلند و مسجد سليمان

 9/470 31/442  1/435  71/433  8/475  27/566  نژادهاشمي

 2/36 91/12  0  35/29  32  -  قشم و سرخون

 29/93 106  05/72  58/64  72/34  -  ايالم

 75/3412 2/3539  25/3405  53/3913  78/3578  46/2667  جمع

هاي گازي در پااليشگاهدر ت گاز ميزان مصرف سوخبه طور كلي  ،از جدول فوق مشهود است كه چنان

و فاز فجرجم  هاي بيشترين كاهش مربوط به پااليشگاه كهيافته  كاهش درصد 3/3 نسبت به سال قبل 1392سال 

   .بوده استپارس جنوبي  1

 . توليد مايعات و ميعانات گازي3-2-3

مايعـات  شـوند.   مايع جدا مـي همراه) به صورت  ) از گازهاي توليدي مخازن نفتي (گازNGLمايعات گازطبيعي (

توليـد  مايعات گازي تـرش و شـيرين    به صورتخيز جنوب در مناطق نفتهاي گاز و گازمايع  كارخانهاز گازي 

  ) ترش و مابقي شيرين هستند.300تا  100. مايعات گازي ناحيه آغاجاري (گردند مي

ـ  هـاي غنـي گنبـدي و سـازندي و گـاز     ) از گازCondensateميعانات گازي (  گـازي در  ادين مسـتقل مي

، پااليشگاه سرخون، فجرجمنژاد،  و پااليشگاه گاز شهيد هاشمي 1600و  1000و  900هاي گاز و گازمايع  كارخانه

هـاي فازهـاي مختلـف پـارس      گورزين و پااليشگاه زدايي نمسراجه،  زدايي نمگنبدلي،  زدايي نمپااليشگاه پارسيان، 

  گردند. جنوبي توليد مي

  دهد. ي تابعه نشان ميها شركت تفكيك بهعيت توليد مايعات و ميعانات گازي را وض 3-28جدول 
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  1387- 92هاي  سال در. وضعيت توليد مايعات و ميعانات گازي 3- 28جدول 

  هزار بشكه در سالواحد: 

هاي شركت  

  عملياتي

1387 1388 1389 1390  1391  1392  

  ميعانات 

  5/30112  54/29715  75/29400 55/29444 05/30357 20/30451  شركت ملي گاز

  75/128461  92/119542  5/114500  85/107780  70/93286  75213  شركت ملي نفت

  25/158574  46/149258  25/143901  4/137225  75/123643  20/105664  جمع ميعانات گازي

  85/43102  9/46902  75/55242 7/58246 55/53388 02/58366  خيز مناطق نفت  مايعات

  1/201677  36/196161  199144  1/195472  30/177032  22/164030  لجمع ك

  

  ∗∗∗∗ها نيروگاه .3-3

ـ  برق هايواحد به مگاوات 520 ،و گازي يچرخه تركيب هايبه ظرفيت واحد مگاوات 819، 1392سال  در  و يآب

ـ  ،واحدهاي برق اتمي و تجديدپذير برق ديزلي و افزوده شد. مگاوات به واحدهاي برق بخاري 1 ري نسـبت  تغيي

بـه ايـن ترتيـب     اضـافه شـد.  كشور ي ها نيروگاه ناميظرفيت به مگاوات 1340مجموعاً و به سال قبل نداشتند 

و مگاوات  70280 نسبت به سال قبل به 2/2 با رشد هاي تجديدپذير) (شامل نيروگاه شده كشور صبظرفيت ن

ـ  262193حـدود    بـه  سال قبل  درصدي نسبت به 4/3 حدود انرژي برق با رشد ناويژه توليد كيلـووات   ونميلي

 9/6 شـي افزايد رشـ  با (شب)، حداكثر نياز مصرف همزمان باشده  تامينبار ساعت رسيد. در اين سال حداكثر 

  رسيد.  مگاوات 46474 درصدي نسبت به سال قبل به

  ي كشورها نيروگاه و عملي قدرت نامي 

وات  908 درصدي نسبت به سال قبل به 67/0 حدودشد با رهاي كشور  نيروگاهسرانه   در اين سال قدرت نامي

 1391كه نسبت به سال  گزارش شدهمگاوات  70280، 1392ي كشور در سال ها نيروگاه  قــدرت ناميرسيد. 

ي گـازي و  هـا  نيروگـاه  دهد. از مجموع قدرت نامي بيشترين سهم مربوط بهدرصد رشد را نشان مي 9/1 حدود

گـازي   هـاي  مگاوات آن در حـال حاضـر تـوربين    24715باشد كه   ات قدرت ميمگاو 42565 چرخه تركيبي با

مگاوات قدرت در رده بعدي  15830ي گازي و چرخه تركيبي با ها نيروگاه ي بخاري بعد ازها نيروگاه باشند. مي

 مگاوات در سـال  7/31295 ي كشور ازها نيروگاه ميانگين قدرت عملي 1382-92 يها سالقرار دارند. در طي 

  مگاوات افزايش يافته است.  61907درصد به  1/7 با متوسط رشد 1382

  هـاي  سـال  در ي كشور را بـه تفكيـك نـوع نيروگـاه    ها نيروگاه ، عملي و توليدقدرت نامي 3-29جدول 

  دهد.نشان مي 1382-92هاي  ها را در سال روند تغييرات توليد برق انواع نيروگاه 3-10نمودار و  92-1382 

                                                      
    ارت نيرو در سايت توانير گزارش شده است.گزارش تفضيلي وزبراساس ها آمار و اطالعات مربوط به نيروگاه ∗∗∗∗



          در كل كشور 1382- 92هاي  سال درتوليد برق  قدرت نامي، قدرت عملي و . وضعيت3- 29جدول 

 1384 1383 1382 واحد  
*1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

 70280 68940 65212 61203 56268 52972 49425 45322 41044 2/37300 34329 مگاوات ها نيروگاه قدرت نامي

 10265 9745 8745 8486 7714 7673 7422 6572 9/6043 7/5011 4420 مگاوات آبي

 15830 15829 15821 15704 15704 15598 15598 15577 15577 15229 14904 مگاوات بخاري

 24715 26002 24342 22526 18667 18077 15434 14861 18882 16541 14495 مگاوات گازي

 17850 15744 14780 13984 13664 11117 10478 7836    مگاوات سيكل تركيبي

 439 439 408 408 426 418 418 418 1/493 1/493 6/492 مگاوات ديزلي

 07/0 13/0 07/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 مگاوات خورشيدي
1116 1181 1181 

 93 92 9/89 00/74 80/58 58/47 88/24 85/16 مگاوات بادي

  -   -    -   2  -   -   -   -   -   -   -   مگاوات  زباله سوز
 61907 60723 57522 54069 47589 47617  44582  40995 7/37300 4/33801 7/31295 مگاوات ميانگين قدرت عملي

 10265 9745 8745 8486 7714  7324 7074 6269 5772 4/4609 3/4108 مگاوات آبي

 15315 15312 15323 15221 15221 15184 15185 15142 15155 14862 14537 مگاوات بخاري

 20048 21203 19911 18290 15045 14824 12675 12264 15979 13958 4/12272 مگاوات ازيگ

 14814  12998  12166  11698  11407 9909 9300 6976  -   -   -   مگاوات  سيكل تركيبي

 284 284 262 279 290 286 286 3/285 347 347 361 مگاوات ديزلي

 07/0  13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0  مگاوات  خورشيدي
1116 1181 1181 

 93 92 8/89 62 8/58 58/47 88/24 85/16 مگاوات بادي

  -   -   -  2  -   -   -   -   -   -   -   مگاوات  زباله سوز
 14470 12447 12058 9523 7207 4753 17987 6/18265 2/16100 6/10626 5/11098 ساعت گيگاوات هاي آبي توليد ناويژه نيروگاه

 89664 91788 95901 94073 95771 97201 94229 92481 93383 90716 87670 ساعت گيگاوات ي بخاريها توليد ناويژه نيروگاه

 66039  67364  58716  58400 ���٣٨ 54911 37605 4/41235  7/68322  5/65275  3/54792  ساعت گيگاوات  گازي هاي نيروگاه ناويژه توليد

 87135 80534 72749 70658 64142 57015 53796 40343 -  -  -  تگيگاوات ساع تركيبي سيكل   هاي نيروگاه ناويژه توليد

 71 66 62 128 124 204 8/225 6/231 212 252 3/290 ساعت گيگاوات هاي ديزلي توليد ناويژه نيروگاه

 1/4600 1858 9/358 3/43 072/0 074/0 071/0 079/0 053/0 137/0 119/0  ساعت گيگاوات  هاي فتوولتاييك و اتمي توليد ناويژه نيروگاه

 63/211 6/206 217 6/162 6/224 31/196 35/143 31/125 95/70 26/46 68/27 ساعت گيگاوات  هاي بادي توليد ناويژه نيروگاه

 79/1  5  6/5 97/5  81/1  -   -   -   -   -   -   ساعت گيگاوات  سوز هاي زباله توليد ناويژه نيروگاه

 262192 254265 240064 232994 221316 214280 203986 192682 178089 166917 153879 ساعت گيگاوات جمع توليد ناويژه

.از گزارش تفصيلي سايت توانير استفاده گرديده است 1392سالموجود در ترازنامه انرژي كشور اصالح شده و ارقام آخرين آمار بر اساس  1382-91  سالارقام -  ريزي وزارت نيرو ماخذ:معاونت برنامه
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دوره در ايـن  هـاي كشـور    برق در انواع مختلف نيروگاه ناويژهميانگين نرخ رشد توليد ، 1382- 92طي دوره 

درصـد مصـرف كـل بـرق (شـامل مصـرف داخلـي         7/5بوده كه تقريباً مطابق با ميانگين رشـد   درصد 5/5حدود 

  باشد. ميها و فروش داخلي)  نيروگاه

 دهد.نشان مي 1382-92هاي  سال در ها را . روند تغييرات توليد برق انواع نيروگاه3- 9نمودار 

  
  

  

  . توليد برق1-3-3

و  قرار گرفتـه جهان  14جايگاه  دركه ميليون كيلووات ساعت بوده  262192 بالغ بر 1392توليد برق ناويژه در سال 

يـت  . درصد اسـتفاده از ظرف گيرد در رتبه نخست قرار دارد كشور را در بر مي 40در منطقه خاورميانه كه نزديك به 

درصـد،   7/47 بـا ميـزان   1391درصد بوده كه نسبت به سـال   3/48 ،1392سال  يكشور در ط يها نيروگاه يعمل

كيلووات ساعت گزارش گرديـده   3388، 1392ها در سال  . ضمناً توليد سرانه نيروگاهدرصد افزايش يافته است 6/0 

  ته است.درصد افزايش ياف 9/1 كيلووات ساعت)  3325( كه نسبت به سال قبل

  بـه شـرح جـدول    1391در مقايسه با سـال    نيروگاه ك نوعيبه تفك 1392ها در سال  از نيروگاه يبردار ضريب بهره 

   بوده است. 3- 30

  

 1382-92هاي سال تفكيك در ها به. توليد برق نيروگاه3- 9نمودار 

  1392ماخذ:آمار تفضيلي وزارت نيرو 
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  1392و  1391ي ها سالدر  ها نيروگاه . وضعيت كاركرد3- 30 جدول

  نوع نيروگاه

  1392سال   1391سال 

  برداري بهره  ضريب
  (درصد)

  سكاركردبراسا ساعت
  ميانگين قدرت عملي (ساعت)

  برداري بهره ضريب
  (درصد)

  كاركردبراساس ساعت
ميانگين قدرت عملي 

  (ساعت)
 7/5851 8/66 7/5990 2/68  بخاري

 8/3293 6/37 8/3179 2/36  گازي

 5878 1/67 7/6192 5/70  چرخه تركيبي

 254 9/2 4/228 6/2  ديزلي

 4818 55 6/4813 8/54  جمع حرارتي

 4/1410 1/16 7/1273 5/14  آبي برق

 4/4073 5/46 1748 9/19  اتمي و تجديدپذير

 9/1681 2/19 4/1326 1/15  تجديدپذير جمع

 1/4231 3/48 4190 7/47  ها نيروگاه كل متوسط

  1392ماخذ:آمار تفضيلي وزارت نيرو 

  نشان داده شده است. 1382-92هاي  ها در سال قدرت عملي نيروگاه 3-10در نمودار 
  

  
  

 بـرداري از  ريب بهـره طـوركلي ضـ   بـه گردد  مالحظه مي 3-10و نمودار  3-30 طور كه در جدول همان

بـه دليـل    ايـن امـر   يافتـه كـه  افزايش درصد  6/0نسبت به سال قبل حدود  1392سال  دركشور  يها نيروگاه

 1382-92هاي  برداري از آنها طي سال ها و ضريب بهره . ميانگين قدرت عملي نيروگاه3-10مودار ن
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  . ها بوده است اهدر مقابل كاهش ساير نيروگ گازيآبي و  اتمي،   نيروگاه برداري از ضريب بهره افزايش

وضعيت توليد برق  ،اند بوده يبردار باالترين ضريب بهره يداراتركيبي  چرخههاي  نيروگاه 1392در سال 

ـ دارد،  يو حجم آب ذخيره پشت سدها بسـتگ  يكه به ميزان بارندگ يآب يها نيروگاه و  افـزايش روبـرو بـوده    اب

رونـد  سـال گذشـته    نسبت بـه  ،باشد كشور وابسته مي يشرايط جوكه توليد برق آنها به نيز بادي هاي  نيروگاه

  اند. شي داشتهافزاي

بـا ميـانگين رشـد سـاالنه      1382گيگاوات ساعت در سـال   87670از  يبخار يها نيروگاه برقناويژه  توليد

 رسـيده اسـت. سـهم توليـد بـرق در همـين دوره در ايـن        1392در سال ساعت گيگاوات  89664درصد به  23/0

 كـاهش يافتـه اسـت زيـرا احـداث      1392در سـال  درصـد   2/34حدود  به 1382در سال درصد  57 از ها نيروگاه

 طريـق ايجـاد   زبيشـتر ا ي اخيـر  هـا  سـال هاي توسعه نيروگاهي در طرح و به تدريج كاهش يافتهي بخاري ها نيروگاه

و سـيكل   يگـاز  يهـا  روگـاه ني برق ناويژهتوليد طوري كه  هب و سيكل تركيبي صورت پذيرفته است يي گازها نيروگاه

 گيگـاوات  153174 درصـد بـه   8/10 با متوسط رشد سـاالنه  1382گيگاوات ساعت در سال  3/54792 از يتركيب

حـدود   توليد برق سهم آنها از ،يو گاز يسيكل تركيب يها نيروگاه افزايش يافته است. با توسعه 1392در سال  ساعت

هـاي آبـي    سهم نيروگاه 1382 سال دررسيده است.  1392سال درصد در  4/58 به 1382در سال  يدرصد 6/35

درصد بالغ گرديـده اسـت كـه نمايـانگر      5/5به  1392درصد بوده كه  اين رقم در سال  6در كل توليد برق كشور 

سـهم   هـاي اخيـر بـوده كـه سـبب شـد       و سال 80اي و طوالني مدت به خصوص در دهه  هاي دوره وقوع خشكسالي

  ز توليد كل كشور رقم پاييني را نشان دهد.  هاي آبي ا نيروگاه

هاي بادي، خورشيدي و تجديدپذير كـه در   به استناد آمارهاي توليد برق از منابع تجديد پذير شامل نيروگاه

اتمـي در توليـد     ، بـه علـت ادغـام توليـد نيروگـاه     بـوده  سـاعت  گيگاوات  8/27درصد معادل  018/0، 1382سال 

رسيده است. با وجود ايـن،   1392برابر در سال  173يعني حدود  ساعت گيگاوات 4813ه ب هاي تجديدپذير  نيروگاه

پذير در توليد انرژي كشور نسـبت بـه   ت از آن دارد كه سهم منابع تجديدمقايسه اين آمارها با آمارهاي جهاني حكاي

قرارداد در حالي كه كشـور  وسعه در سطح پاييني تساير كشورهاي توسعه يافته و يا حتي برخي از كشورهاي در حال 

ايران به دليل تنوع اقليمي و آب و هوايي از پتانسيل قابل توجهي در زمينه توليد برق از منابعي همچون خورشيد، باد، 

  ها) برخوردار است. هاي كشور و يا دور ريز سبزيجات و ميوه زمين گرمايي و زيست توده (به دليل حجم زياد زباله
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  ها هنيروگا مصرف سوخت

ـ   ،يبخـار  يهـا  نيروگاه كشور شامل يحرارت يها نيروگاه ـ  يگـاز  ،يسـيكل تركيب توليـد بـرق از    يبـرا  يو ديزل

بـا توجـه بـه رانـدمان و      ،ها نيروگاه كنند. متناسب با افزايش قدرت استفاده مي يمايع و يا گازطبيع يها سوخت

خـام در سـال    نفـت  عادلميليون بشكه م 4/233 از يحرارت هاي سوخت در نيروگاهمصرف  ،يبردار ضريب بهره

هاي  فرآوردهاين مقدار مجموع ( خام ميليون بشكه معادل نفت 9/411 بهدرصد  6 با رشد متوسط ساليانه 1382

 خـام  ميليـون بشـكه معـادل نفـت     56/1و  3/410ترتيـب  بلند و كـك بـه   و مجموع گاز كوره طبيعيو گازنفتي 

ي حرارتي در همـين دوره  ها نيروگاه كه رشد توليد برق در ، در حاليستافزايش يافته ا 1392در سال  )باشد مي

هـا در رابطـه بـا     مطلـوب عملكـرد نيروگـاه   ً نسبتاكه بيانگر وضع  درصد بوده است 5/5طور متوسط ساليانه  به

ي هـا  نيروگاه سوخت درساليانه مصرف متوسط ) رشد 1388-92سال گذشته ( در پنجباشد.  مصرف سوخت مي

درصد  3/4 در همين دورههاي حرارتي  در نيروگاهكه رشد توليد برق  درصد بوده درصورتي 2/3 حدود حرارتي

مصـرف سـوخت   هاي حرارتي در رابطه بـا   نيروگاه تر مطلوب عملكردنمايانگر به طور كلي نيز اين امر  .باشد مي

  بوده است. در دوره پنج ساله اخير  براي توليد برق

در سـال  درصد  2/55 به 1382درصد در سال  3/81 كشور از يها نيروگاه در سوخت يگازطبيع سهم

به  8/3 از گاز نفتسهم  و همچنين درصد 2/26 رصد بهد 9/14 كوره از سهم نفتو  داشته استش كاه 1392

علـت افـزايش مصـرف ايـن     تـوان بـه    مـي  رااند كه اين امـر   روبرو بوده  با افزايش قابل مالحظه درصد 3/18

نسـبت   1382-92جهت جبران كمبود گاز طـي دوره  و سيكل تركيبي گازي  ،هاي بخاري ا در نيروگاهه فرآورده

درصد افزايش يافته اسـت.   4/36 بهرصد د 36 از وزارت نيرو يحرارت يها نيروگاه همين دوره راندماندر  .داد

مشـاهده   ي وزارت نيـرو ها نيروگاه در راندمان هر ساله كاهش تدريجي 1385تا سال  گذشته يها سالالبته در 

تبـديل  كـه نمايـانگر    گرديدروبرو  با روند رشد افزايشيراندمان  1388-91ساله دوره چهاردر  ،ليكنگردد  مي

هـاي چرخـة تركيبـي در تركيـب توليـد بـرق در        از نيروگـاه توليد بيشتر هاي گازي به سيكل تركيبي و  نيروگاه

بـه علـت افـزايش     هـاي حرارتـي وزارت نيـرو    مان نيروگـاه رانـد  1392لـيكن در سـال    ياد شده بود،هاي  سال

 ،درصـد  4/36هاي چرخه تركيبـي بـا    برداري از نيروگاه هاي گازي و ديزلي و كاهش بهره برداري از نيروگاه بهره

  با كاهش روبرو گرديد. ،سال گذشته 5هاي  به راندمان نسبت

جدول در  1387-92دوره زماني در  ها گاهنيرو به تفكيك نوع ي وزارت نيروها نيروگاه وضعيت راندمان

  نشان داده شده است. 31-3
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   ها نيروگاه به تفكيك نوع ي وزارت نيروها نيروگاه . وضعيت راندمان3- 31جدول 

  واحد: درصد                                                         

  1392  1391  1390  1389  1388  1387  نوع نيروگاه

  1/37  8/36  37 4/36 5/36  3/36  بخاري

  3/29  7/29  5/29 1/30 29  9/28  گازي

  6/45  5/45  44 7/44 2/43  5/44  چرخه تركيبي

  4/34  7/34  4/35 7/33 5/32  3/34  ديزلي

  4/36  1/38  8/37 9/36 8/36  5/36 *كل (متوسط)

  1392 وزارت نيروگزارش تفضيلي برق،  ماخذ:

  شود. خارج از شبكه را شامل نميصنايع بزرگ و بخش خصوصي ت هاي وزارت نيرو بوده و اطالعا مربوط به نيروگاه*

  

و راندمان آنها را كشور ي حرارتي ها نيروگاهكل  روند مصرف سوخت در 3-11نمودار و  3-32جدول 

  دهد.نشان مي 1382-92ي ها سالطي 
  

   



 در كل كشور 1382- 92ي ها الدر س ها نيروگاه . وضعيت مصرف سوخت3-32جدول 

 1392 1391 1390 1389 1388  1387 1386 1385 1384 1383 1382 واحد  

 12186 7768 9406 5919 4934  4398 4557 4702 2648 2188 7/1438 ميليون ليتر * گاز نفتمصرف 

 15263 14450 12019 8859 9541  8911 8435 7587 6329 5736 4938 ميليون ليتر مصرف نفت كوره *

 36897 40870 39195 44890 43404  43412 36975 35239 34837 33617 30795 مترمكعب ميليون مصرف گاز **

  34/2  0  0  0001/0  6  13  9/78  5/95  3/98  8/81  - مترمكعب   ميليون گاز كك

  15/2272  8/1994  2120  6/1756  1834  1861  6/2344  2/2184  1/2197  4/1834  - مترمكعب ميليون گاز كوره بلند

 37 2/37 9/36 6/36 8/36  5/36 8/36 9/35 1/36 5/36 2/37 درصد يمتوسط راندمان واحدهاي حرارت

  . ها در تراز منظور گرديده است عنوان ذخيره در مخازن يا برداشت از مخازن ذخيره نيروگاه پخش و آمار اعالم شده وزارت نيرو، به و   هاي مايع تحويلي توسط شركت ملي پااليش اختالف آمار سوخت *

  ايران منظور گرديده است.گاز طبيعي در تراز انرژي ارقام مصرف گاز اعالم شده توسط شركت ملي مبناي مصرف گازليكن  باشدبر اساس ارقام وزارت نيرو ميفوق ز در جدول آمار سوخت گا **

آمار تفضيلي وزارت نيرو :ماخذ
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باشد و ساير موارد اطالعات وزارت نيرو  وسط شركت ملي گاز ايران ميمبناي مصرف انرژي در تراز انرژي، ارقام مصرف گاز براساس ارقام اعالم شده ت

  1392 وزارت نيروآمار تفضيلي  ماخذ:است. 

  

  . ساير واحدهاي فرآورش4-3

 سنگ. توليد زغال1-4-3

شو  هاي دولتي و بخش خصوصي به دو صورت كك سنگ توسط شركت ن زغالدعمليات استخراج از معا

سنگ در كشور بيشتر سنتي است و اغلب معادن مكانيزه  كاري زغال هاي معدن وشگيرد. ر و حرارتي صورت مي

در دسـت اسـت در    1391بر اساس اطالعـاتي كـه از سـال    باشد.  معدن طبس مي ،تنها معدن مكانيزه .نيستند

هـا فعـال و    معـدن از آن  111معدن بزرگ و كوچك زغال سنگ در كشور وجود دارد كه حدود  184مجموع 

 2400، 1392اند. ميزان استخراج زغال سـنگ از معـادن فعـال در سـال      فعال و يا در حال تجهيز بودهبقيه غير

درصد افزايش داشته است. از كل استخراج زغال  4/2 ،هزار تن) 2350( 1391هزار تن بوده كه نسبت به سال 

هزار  1130سال قبل (هزار تن زغال سنگ كنسانتره توليد شده كه نسبت به  1200، 1392سنگ خام در سال 

  دهد.  درصد افزايش نشان مي 25/6تن) 

  

  1382- 92هاي  سال درو راندمان آنها كشور هاي حرارتي  نيروگاه كل . روند مصرف سوخت در3- 11نمودار 
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و  1391هـاي   را در سال كنسانتره توليد زغال سنگاستخراج زغال سنگ خام و وضعيت  .3-33جدول 

  دهد. نشان مي 1392

  1391- 92هاي  عملكرد استخراج زغال سنگ خام و توليد كنسانتره در سال .3-33جدول 

  ارقام: هزار تن در سال

  توليد كنسانتره  استخراج زغال سنگ  الس

1391  2350  1130  

1392  2400  1200  
  ريزي معاونت برنامه معدن و تجارت، عت،وزارت صنماخذ: 

  

  دهد. نشان مي 1382-92هاي  عملكرد ميزان توليد زغال سنگ كنسانتره را طي سال .3-34جدول 

  1382- 92هاي  سال درتوليد زغال سنگ كنسانتره  .3- 34جدول 

  1392  1391 1390  1389  1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 سال

تغييرات 

   92سال 

 91به 

رشد 

ساليانه 

92-82 

  1200  1130 6/1065  7/1044  8/1211 7/1629 5/1671  07/1567  9/1587 6/1253 07/1170  )هزارتن(توليد
5/6  25/0 

  74/5  41/5 1/5  5  8/5 8/7 8 5/7 6/7 6 6/5  خام)نفتمعادل بشكهتوليد(ميليون

  از گزارش صنايع معدني ايران1392و  1391از ترازنامه انرژي وزارت نيرو و ارقام سال  1382-90ارقام ماخذ: 

  

ميليون تن در سال از زغـال سـنگ    5/2هاي اخير حدود  در سال ،چنان كه از جداول فوق مشهود است

لـيكن   ،شود ميليون تن زغال سنگ كنسانتره توليد مي 2/1تا حداكثر  1شود كه از آن حدود  كشور استخراج مي

هاي مختلف فوالدي به روش كوره بلند تا پايان برنامه پنج ساله پـنجم و در نتيجـه نيـاز ايـن      اندازي طرح با راه

سـازد. بـر طبـق     اندازي معادن جديد زغال سنگ را ضروري مي تجهيز و راه ،ميليون تن كك 3/4ها به  كارخانه

گذاري زيادي  احداث واحدهاي زغال شويي سرمايهبراي تجهيز معادن و  ،1400غال سنگ در افق طرح جامع ز

هاي تجهيز معادن زغال سـنگ   بخش قابل توجهي از طرح ،در قالب آن طرحمورد نياز است كه در حال حاضر 

غال سنگ د زرند، تجهيز معدن زاز سوي بخش دولتي و خصوصي در مناطق مختلف شامل: تجهيز معدن خمرو

، تجهيز معدن پروده طبس، احداث دو كارخانه كك سازي در سوادكوه (البرز مركزي) و احداث كارخانـه  تخت

  كك سازي در طبس توسط بخش خصوصي در دست اجرا قرار دارند.
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 . وضعيت جهاني  5-3

  خام. پااليش نفت1-5-3

نشان داده شده  3-36و  3-35جداول مناطق مختلف جهان به ترتيب در  ها در پااليشگاهو خوراك ظرفيت 

  است.

توليد و مصرف  با افزايشهمراه  2012نسبت به سال  2013جهان در سال  هاي پااليشگاهاك و خورظرفيت 

ها در  از كل ظرفيت پااليشگاهدرصد روبرو بوده ليكن  5/0و  5/1افزايشي با رشد به ترتيب در جهان خام  نفت

درصد بيش  20حدود  هاي جهان پااليشگاه ظرفيتكه  معنا بدينشده است، استفاده  درصد 80در حدود جهان 

  بوده است.  2013در سال  پااليشگاهيهاي   براي توليد فرآورده) هزار بشكه در روز 76284( خام نفتاز خوراك 

 

  هاي نفت در جهان . ظرفيت پااليشگاه3-35جدول 

 منطقه
  اليشسهم ظرفيت پا ظرفيت پااليش هزار بشكه در روز

 **درصد
 نسبت خوراك به ظرفيت

  2013سال   2012*سال 

 86/0 5/22 21389 21492 آمريكاي شمالي

  79/0 4/6 6029 5894 امريكاي مركزي و جنوبي

  80/0 2/25 23887 23926 اروپا/ اوراسيا

 72/0 3/9 8822 8255 خاورميانه

 62/0 7/3 3517 3350 آفريقا

  82/0 0/33 31284 30612 حوزه اقيانوس آرام

  80/0 100 94929 93529  جمع كل

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2014 

 از سايت مذكور گزارش گرديده است. استخراج شده 2014سال گزارش  براساس ارقام تجديدنظر شده در 2012ارقام مربوط به سال *

  ايت مذكور  گزارش گرديده است.هاي مندرج در س ها براساس درصد سهم ** ارقام درصد سهم

  

درحالي كه مصرف دهد  نشان مي ،)8-66(جدول  جدول مصارفارقام  با فوق جدولارقام مقايسه 

ظرفيت  ،استميليون بشكه در روز  2/23 ،از كل مصرف جهاندرصد  47/24سهم  باآمريكاي شمالي  خام نفت

كمبود ظرفيت  باشد كه حاكي از ميه در روز بشك ميليون 5/22 آن با داشتن رتبه سوم در جهان يپااليش

  پااليشي در آن منطقه است.

واقعـي ايـن   خـام   نفتمصرف با ميليون بشكه در روز)  8/8هاي پااليشي كشورهاي خاورميانه ( ظرفيت

خام آن  مطابقت دارد. ظرفيت پااليشي اروپا و اوراسيا از مصرف واقعي نفتميليون بشكه در روز)  52/8منطقه (
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مصرف كشورهاي  شود. عمدتاً صادر مي توليدات آنهاكه مازاد بيشتر است   ميليون بشكه در روز) 6/18ه (منطق

 2/31آن منطقـه ( ظرفيـت پااليشـگاهي   ) بـا  در روز ميليـون بشـكه   4/30(با حدود  داًحوزه اقيانوس آرام حدو

  .باشد برو نميروها  وردهآكمبود فربا لذا اين منطقه  ) مطابقت دارددر روز ميليون بشكه

هزار بشكه در روز ذكر شـده كـه از    1970ايران در اين آمار  ظرفيت پااليشي كشور جمهوري اسالمي 

هـاي كشـور در سـال     ، خوراك پااليشگاههزار بشكه در روز 92/1859( فعلبالظرفيت حتي از  و ظرفيت اسمي 

  .زيادتر گزارش شده استي كشور بسيار ها پااليشگاه) 1392

   ي نفت در جهانها پااليشگاه. خوراك 3- 36جدول 

  واحد: هزار بشكه در روز        

*2012 منطقه
 2013  

 15315 14999 آمريكا

 1762 1795 كانادا

 1224 1199 مكزيك

 4786 4657 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

 19142 19538 اروپا و اورآسيا

 6353 6388 خاورميانه

 2177 2206 آفريقا

 735 779 لزيا**استرا

 9648 9199 چين

 4462 4302  هند

 3453 3400 ژاپن

 7227 7436 ساير كشورهاي آسياي پاسفيك

 99/76283 65/75898  جمع دنيا

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2014 

  رش گرديده است.از سايت مذكور گزا ارقام 2014اس ارقام تجديدنظر شده در سال براس 2013ارقام مربوط به سال * 

  باشد. مي آرام گينه نو و جزاير اطراف در اقيانوس  نيوزلند،  استراليا،  **منظور از استرالزيا،

  . گاز طبيعي2-5-3

  نشان داده شده است. 3-37 در جدولجهان توليد گاز در مناطق مختلف 

  داشته است.يش افزا 2012درصد نسبت به سال  78/0توليد گازطبيعي جهان در حدود  2013در سال 
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  جهان. توليد گازطبيعي سبك در مناطق مختلف 3- 37جدول 

 منطقه
 توليد (ميليارد مترمكعب)

 **(درصد) 2013در سال  سهم توليد
  2013سال   2012*سال 

 7/26 1/899 2/894 آمريكاي شمالي

 2/5 4/176 3/174 امريكاي مركزي و جنوبي

 31 6/1053 9/1048 اروپا و اوراسيا

 7/16 2/568 5/545 اورميانهخ

 0/6 3/204 3/216 آفريقا

 4/14 0/489 9/484 حوره اقيانوس آرام

 100 5/3390 1/3364 جهان جمع كل

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2014 

  است.از سايت مذكور گزارش گرديده  2014اس ارقام تجديدنظر شده در سال براس 2012ارقام مربوط به سال *

  هاي مندرج در سايت مذكور  گزارش گرديده است. ها براساس درصد سهم ** ارقام درصد سهم
 

هاي  در سال را ها از توليد گاز جهانيكشورهاي عمده داراي ذخاير گاز و سهم آنگاز توليد  3-38جدول 

  دهد. نشان مي 2013 و 2012

  2013در سال  ز گاز جهانيتوليد كشورهاي عمده داراي گاز و سهم آنها ا. 3-38جدول 

در  (ميليارد متر مكعب)توليد گاز   كشور

  2012سال 

در سال  (ميليارد متر مكعب)توليد گاز 

2013  

در  درصد از كل توليد گاز در جهان

  **2013سال 

 5/20 6/687  2/681 آمريكا

 79/17 8/604  3/592 روسيه 

 90/4 6/166  6/165 ايران 

 55/4 8/154  156 كانادا

 66/4 5/158  8/150 ر قط

 44/3 1/117  2/107  چين

 20/3 7/108  7/114 نروژ

 03/3 0/103  3/99 عربستان سعودي

 31/2 6/78  5/81 الجزاير 

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2014 

  هاي مندرج در سايت مذكور  گزارش گرديده است. ها براساس درصد سهم ** ارقام درصد سهم

درصد افزايش نسبت بـه سـال    6/0و درصد از كل گاز توليدي جهان  9/4با آمار كشور ايران  اين در

بك كشـور  سرا به خود اختصاص داده است. ضمناً آمار توليد گاز سوم رتبه روسيه، و  آمريكاكشور پس از  قبل
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ر جـدول فـوق   از آمار منـدرج د  بيشترميليارد متر مكعب گزارش شده است كه  1/182 حدود 1392در سال 

  .استبوده 

 . برق 3-5-3

 3-40و  3-39در جداول برق در پنج كشور صنعتي و سهم و همچنين توليد توليد برق در مناطق مختلف جهان 

  .شده استنشان داده 

  . توليد برق در مناطق مختلف جهان3-39 جدول

 منطقه
 2013در سال  سهم توليد توليد برق (تراوات ساعت)

  2013سال   2012*سال  **(درصد)

 4/22 8/5180 9/5155 آمريكاي شمالي

 3/5 5/1236 8/1217 امريكاي مركزي و جنوبي

 0/23 1/5324 7/5375 اروپا و اوراسيا

 4/4 8/1012 7/964 خاورميانه

 0/3 0/703 4/696 آفريقا

 8/41 7/9669 7/9224 حوره اقيانوس آرام

 100 0/23127 2/22635  جمع كل

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2014 

  از سايت مذكور گزارش گرديده است. 2014اس ارقام تجديدنظر شده در سال براس 2012ارقام مربوط به سال * 

  هاي مندرج در سايت مذكور  گزارش گرديده است. ها براساس درصد سهم ** ارقام درصد سهم

  

  ق. پنج كشور اول در توليد بر3- 40جدول 

 كشور
 مع برق توليدي (تراوات ساعت)ج

 **(درصد)2013در سال سهم برق 

  2013سال   2012*سال 

 2/23 6/5361 6/4987 چين

 4/18 4/4260 1/4249 اياالت متحده

 7/4 1/1088 9/1106 ژاپن

 6/4 7/1060 3/1069 روسيه

 8/4 9/1102 9/1053  هندوستان

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2014 

  از سايت مذكور گزارش گرديده است. 2014براساس ارقام تجديدنظر شده در سال  2012ارقام مربوط به سال *

  هاي مندرج در سايت مذكور  گزارش گرديده است. ها براساس درصد سهم ** ارقام درصد سهم
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ل قبـل  درصـد نسـبت بـه سـا     17/2 ليد برق در جهـان، تو، 2013در سال  ،دهد جداول فوق نشان مي

درصـد بيشـترين توليـد را بـه خـود       8/41وزه اقيانوس آرام بـا سـهم   افزايش يافته و در مجموع كشورهاي ح

از سـهم توليـد    درصـد  4/18و  2/23 بـا  به ترتيـب آمريكا چين و در كشورهاي  توليد برقاند.  اختصاص داده

 .استساير كشورهاي جهان بيشتر  با اختالف بسيار زياد ازنسبت به سال قبل  3/0و  5/7درصد رشد و جهاني 

كـه در رده  گـزارش شـده   سـاعت  تراوات  4/263حدود اين آمار ايران در  توليد برق كشور جمهوري اسالمي 

وزارت تفضيلي بر طبق آمار  1392كشور در سال ناويژه توليد برق كل در حالي كه  ؛جهاني قرار دارد شانزدهم

  گزارش شده است. تراوات ساعت 262 نيرو
  

 سنگ. زغال4-5-3

  دهد. توليد زغال سنگ را به تفكيك مناطق مختلف جهان نشان مي 3-41جدول 

  افزايش داشته است.  2012درصد نسبت به سال  49/0حدود  2013سنگ در جهان در سال  وليد زغالت

  سنگ در مناطق مختلف جهان . توليد زغال3- 41 جدول

 منطقه
 خام) توليد (ميليون تن معادل نفت

 (درصد) 2013توليد در سال  سهم
  2013سال   2012*سال 

 06/14 6/545  2/561 آمريكاي شمالي

 60/1 0/62 2/63 امريكاي مركزي و جنوبي

 60/11 2/450 0/469 اروپا و اوراسيا

 02/0 7/0 7/0 خاورميانه

 79/3 2/147 1/148 آفريقا

 94/68 7/2675 0/2620 حوزه اقيانوس آرام

 100 4/3881 2/3862  جمع كل

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2014 

  از سايت مذكور گزارش گرديده است. 2014اس ارقام تجديدنظر شده در سال براس 2012ارقام مربوط به سال  *

  هاي مندرج در سايت مذكور  گزارش گرديده است. ها براساس درصد سهم ** ارقام درصد سهم

مركـز ثقـل توليـد    كشـورهاي حـوزه اقيـانوس آرام     2013در سـال   ،گـردد  مـي طور كه مالحظه  همان

سنگ را  درصد از توليد جهاني زغال 94/68 كه اند بودهخام  معادل نفتميليون تن  7/2675سنگ با توليد  زغال

 1840توليـد  بـا   ،كشور چـين  در آن حوزهو  اند به خود اختصاص دادهنسبت به سال قبل  12/2با درصد رشد 

دارا نسبت به سال قبل درصد  1با درصد رشد را درصد توليد جهان  5/47 ،در سالخام  معادل نفتليون تن مي
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درصد و با درصـد رشـد    6/11و  06/14به ترتيب با سهم و اروپا و اوراسيا آمريكاي شمالي . مناطق بوده است

  نسبت به سال قبل در رده بعدي قرار دارند.  درصد -4و  -8/2

بـر طبـق گـزارش وزارت    ايـران   ر جمهوري اسالمي ) در كشو2013(تقريباً مطابق با  1392توليد سال 

درصـد   002/0كـه   بودهسنگ)  ميليون تن زغال 2/1(خام  معادل نفتميليون تن 72/0صنعت، معدن و تجارت 

  شود. توليد جهاني را شامل مي


