
 

 

 

 

 

 

 سومبخش 

 تبديلو  فرآورش

 

 ي نفت  ها پااليشگاه. 1-3

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

كشتور د در   يومنتاق  خشت و د دريتا   ختام   نفتت ي داخل كشور از محل توليدات ها پااليشگاهخوراك خام  نفت

 تتامي  تو )سوآپ( از كشورهاي همستايه شتمالو   دارداخام  نفتنيز بخشو از خوراك از قري   گذشتهي ها سال

هتا از منتاب     قور كامل متوقف گرديد د در نتيجه خوراك پااليشگاه اي  عمليات به يان اخيرلي   در سال ،شد مو

مقاديري نيز ميعانات گازي حاصل از فرآدرش گازقبيعو  ،خام نفتعالده بر گرديده است.  تامي خام داخلو  نفت

  گردد. مو تزري  ها پااليشگاهي سبك تقطيري در خوراك برخو از ها فرآدرده جهت افزايش توليد

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

 توست   قتانون اساستو   44شركت در چارچوب اصل  7 ،شركت پااليشو نفت 9ز همچنان ا 1393پايان سال  تا

االيشگاه آبادان د امام خمينو )ره( شازند در اختيار شركت ملو پااليش د تنها دد پ شد، اداره موبخش خصوصو 

ها به  هاي كلو اي  شركت هاي توليد، تعميرات د سياست در ارتباط با برنامه ها در قول اي  سالالبته  .بودپخش 

ملو پتااليش د  نظارت شركت  ،نياز مورد نفتو هاي فرآدرده تامي دليل پيوستگو در عمليات د مصالح كشور در  

 است.  ادامه داشتههمچنان  پخش همانند قبل از داگذاري

تف يتك هتر پااليشتگاه     بته  1393ها را در مقايسه با خوراك آنها در سال  ظرفيت قراحو پااليشگاه 3-1جددل 

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

           ه در ردز داحد: هزار بش )خوراك درددي( 
 1393در سال  بالفعلظرفيت  ظرفيت طراحي پااليشگاه

 366 350 آبادان

 373 200 اصفهان

 253 150 امام خميني )ره( شازند

 21 25 كرمانشاه

 108 110 تبريز

 246 220 شهيد تندگويان تهران

 3/55 40 شيراز

 1/57 20 الوان

 323 232 بندرعباس

 4/1802 1347 جمع 

 

د ميعانات گازي(  خام نفتهاي كشور بيش از ظرفيت اسمو با متوس  خوراك ) پااليشگاه 1393در سال 

 1/3هزار بش ه در ردز(  92/1859اند كه نسبت به سال قبل ) هزار بش ه در ردز در مدار توليد بوده 4/1802

درصد مربوط  69/20زي با د ميعانات گا خام نفتدهد. بيشتري  سهم پااليش خوراك  نشان مو كاهشدرصد 

 است. عهده داشته درصد را شركت پااليشو كرمانشاه به 16/1 د كمتري  آن با اصفهانبه شركت پااليشو 

عالده بر اجراي  گاز نفتهاي بنزي  د  هاي اخير مسئوالن صنعت پااليش با توجه به نياز به فرآدرده در سال

هاي نفتو به ديژه  كيفو استاندارد فرآدردها كمو د ارتق هاي كنترل د كاهش مصرف، با هدف افزايش برنامه

هاي موجود را مدنظر قرار  سازي د بهبود فرآيند توليد در پااليشگاه هاي توسعه د بهينه ، قرحگاز نفتبنزي  د 

افزايش عدد اكتان  شاملها  كيفيت فرآدرده ارتقا ،ها ضم  افزايش كمو تري  اهداف اجراي اي  قرح دادند. مهم

ها د در نهايت كاهش ميزان گوگرد  هايو همچون بنزن د كاهش آردماتيك نزي ، حذف مواد شيميايو د آاليندهب

در فاز ددم بوده است، به قوري كه كيفيت محصوالت بنزي   PPM 10در فاز ادل د سپس  PPM 40به كمتر از 

 د. ناردپا برس 5د  4گاز به استانداردهاي يورد  د نفت

 باشد: سازي موارد زير انجام شده د يا در دست اقدام مو وسعه د بهينههاي ت در برنامه

جديد  Trainهدف از اي  قرح توسعه، احداث يك  :قرح توسعه د تثبيت ظرفيت پااليشگاه آبادان -

بش ه در ردز د جايگزينو با داحدهاي قديمو، به حداكثر رساندن توليد  210000پااليشو به ظرفيت 

 باشد.مو 5ت با مشخصات د كيفيت بر اسا  استاندارد يوردبنزي  د توليد محصوال
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مجتم ، جايگزينو داحدهاي هدف اصلو از احداث اي   :رح احداث مجتم  كت كراكر پااليشگاه آبادانق -

با توجه به ام ان  4بنزي  توليدي قرح با مشخصات يوردسازي جاي داحدهاي قديمو د حداكثرجديد به

داخل پااليشگاه، كاهش نفت كوره توليدي د همچني  ايجاد ارزش افزدده تامي  خوراك اي  داحد در 

 باشد.مو (HVGO)باشد. خوراك اي  مجتم  گاز ماي  د نفت گاز داحد خالء مو

هدف از اي  قرح افزايش ظرفيت اسمو  كيفيت پااليشگاه امام خمينو )ره(:قرح افزايش ظرفيت د بهبود  -

ردز، تغيير خوراك پااليشگاه، افزايش توليد بنزي  در ازاي كاهش  هزار بش ه در 250به  170از حددد 

فرآدرده بر اسا   هاي محي  زيست د توليدتوليد نفت كوره، گوگردزدايو از محصوالت، كاهش آالينده

 باشد.مو 5استاندارد يورد

ميليون ليتر  3افزايش كمو د كيفو بنزي  به ميزان  تم  بنزي  سازي پااليشگاه اصفهان:قرح احداث مج -

، حذف مواد افزايش دهنده اكتان د ام ان توليد بنزي  سوپر از اهداف احداث 5مطاب  با استاندارد يورد

 باشد.باشد. خوراك اي  مجتم  نفتاي سبك د سنگي  موسازي مواي  مجتم  بنزي 

ميليون ليتر  8/4 از اهداف اي  قرح افزايش توليد حددد توليد بنزي  پااليشگاه بندرعبا : قرح افزايش -

 گازراك اي  مجموعه نفتخو باشد.مو 5گاز مطاب  با استاندارد يوردبنزي  د همچني  بهبود كيفيت نفت

 باشد.د نفتاي سبك د سنگي  مو (High Sulfur) با گوگرد باال

 50000هدف از اي  قرح افزايش ظرفيت پااليشو تا  :سازي پااليشگاه الدانقرح افزايش ظرفيت د بهينه -

د  4استاندارد يورد هاي نفتو با مشخصات، ارتقاء كيفيت فرادردهبش ه در ردز، افزايش توليد بنزي 

 باشد.رعايت استانداردهاي زيست محيطو مو

بش ه در ردز ميعانات گازي  360000پااليش  :قرح احداث پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فار  -

ميعانات  ازبيشتر ستانداردهاي كيفو اردپا، ايجاد ارزش افزدده پار  جنوبو، توليد محصوالت مطاب  ا

خام د اشتغال زايو در  هاي گازي پار  جنوبو، جلوگيري از صادرات موادگازي توليدي در پااليشگاه

 باشد.كشور مو

هدف از احداث اي  پااليشگاه افزايش حداكثر ظرفيت توليد  :قرح احداث پااليشگاه پار  فرآيند شيراز -

هزار 120اي  قرح با ظرفيت  .باشدمو 5هايو مطاب  با استاندارد يوردنزي  د نفت گاز د توليد فرادردهب
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-ازهاي مختلف پار  جنوبو تلقو موفعنوان زنجيره پايي  دست توسعه بش ه در ردز ميعانات گازي به

 گردد.

هاي نفتو استان كرمانشاه د غرب توان به تامي  فرآدردهاز اهداف اي  قرح مو :پااليشگاه آناهيتا احداث -

هاي توليدي به كشور همسايه، تامي  خوراك صناي  پتردشيمو د كشور، ام ان صددر بخشو از فرادرده

هاي نفتو پايي  دست، جايگزي  نمودن پااليشگاه موجود، توسعه فنادري استان كرمانشاه د توليد فرادرده

 اشاره نمود. 5مطاب  با استاندارد يورد

 دهد. نشان مو 1393هاي كشور را كه در سال  سازي پااليشگاه هاي بهينه مشخصات قرح 3-2 جددل

 1393هاي كشور در سال  سازي پااليشگاه هاي بهينه طرح .3-2جدول 

 نام پروژه نام پااليشگاه
 جويو صرفه بينو پيش

 سال( در كيلوكالري )ميليون
 درصد پيشرفت پروژه

 آبادان

 تبديل احدد PE1هاي مبدل تعويض

 Packinoxهاي با مبدل كاتاليستو
 اقدام دردست 114307

 80داحد  در زدا نمك نصب

 
24452 6 

 با 80 تقطير داحد باالسري چگالنده تعويض

 spiralنوع 

 

 اقدام دردست 226497

 هايمشعل به ارسالو گازهاي آدري جم 

 پااليشگاه

 

 اقدام دردست 762033

شماره  گازي يمولدها برردي HRSG نصب

 3 نيردگاه7 د6

 

 اقدام دردست 316650

 با 100 تقطير داحد E118مبدلهاي  تعويض

 اي مبدلهاي صفحه

 

 اقدام دردست 91022

 بندرعبا 

 ادليه سنجو ام ان 497300 (FGR) مشعل گازهاي بازيافت 

 

 

 

 

 تهران

 

 34ردي  بر احتراق گازهاي آنااليزر نصب

 كوره
 نصب پايانو مراحل در 102000

 آب مقطر آدري جم  سيستم ارتقاء پردژه

 برگشتو گرم
16500 

 شركت توس  پردژه

 خطوط انرژي گسترش

 نصب حال در ايران

 باشد  تجهيزات مو
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دستگاه  ظرفيت افزايش د ارتقاء پردژه

 گرم برگشتو مقطر آب از ردغ  حذف
27500 

 تجهيزات نصب حال در

 باشدمو

همراه با  جديد وزس ددگانه توربي  نصب
HRSG 

840000 
 توربي  نصب مرحله در

 قرار دارد. گازي

 اجرا دست در 25000 5د  4، 3، 1هاي كوره مشعل تعويض

 اجرا دست در 42000 بخار ديگ ردي بر اكونامايزر نصب

 تبريز

در  DMبا آب  صنعتو آب جايگزينو

 بويلرها
 17000 شده انجام

 هايبرج در خام مصرفو آب جايگزينو

 ROآب  با خنك كننده
 انجام حال در

 در مالحظه قابل كاهش

 آب مصرف

Flare Gas Recovery 120000 انجام حال در 

 كرمانشاه

 جم  سيستم اصالح د بخارها تله مدريت

 برگشتو هاي مقطرآب آدري
 10000 است شده اجرا

 نصب قري  از هاكوره اضافو هواي كنترل

 آنااليزر اكسيژن

 Draft Gaugeد  

 12000 اجرا حال در

 آدري جم  مخازن از خردجو بخار بازيابو

 كاندنس برگشتو
 1000 اجرا حال در

 4500 بررسو دست در بخار ديگهاي كنترل سيستم تغيير

 15000 بررسو دست در پااليشگاه مشعل به ارسالو گازهاي بازيافت

 گاز سورهاي كمپر كنترل سيستم تغيير

 گردشو
 700 بررسو ستد در

 راندمان نوع با پااليشگاه هايمشعل تعويض

 باال
 10000 بررسو دست در

 شيراز

 مشعل پااليشگاه به ارسالو گازهاي كاهش

 

 اتمام به آن مطالعاتو قرح

 .است رسيده
70000 

 نفت خام گرم پيش دماي افزايش

 

 اتمام به آن مطالعاتو قرح

 .است رسيده
15000 

 اعمال پوشش با انرژي مصرف كاهش

 هاكوره در سرامي و

 

 اتمام به آن مطالعاتو قرح

 .است رسيده
11500 

 نفت اعمال قرح با انرژي مصرف كاهش

 داحد آيزدماكس گردشو گاز

 

 3700 است آمده در اجرا مرحله به

 الوان
 مدادم گذاري هدف د پايش

 energy toolsاز  استفاده با انرژي مصارف
 25000 انجام درحال
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 letdownبجاي  جديد هايتوربي  نصب

 برق د بخار  توليد براي موجود

 

 اتمام به آن مطالعاتو قرح

 است رسيده
62000 

 4 براي بازيافتو بويلر دستگاه دد نصب

 موجود ژنراتور

 اتمام به آن مطالعاتو قرح

 است رسيده
112000 

 اصفهان

 پااليشگاه در آب دمصرف توليد مديريت

 منطقه در آب ودكمب به باتوجه

 

  

 مهاي دسيست خورشيدي انرژي از استفاده

 ساختمانها از برخو در هوشمند كنترل

 

  

 امام خميني )ره( شازند

 پااليشگاه سيستمو فنو جام  انرژي مميزي

 پااليشگاه از خارج تيم توس 

 

  است شده انجام

 زدا نمك از خردجو آب بازيافت پردژه

 
  اقدام دست در

-جهت اندازه online آنااليزر نصب د خريد

 NOx, CO, SOxگيري مقادير 

 

  اقدام دست در

  اقدام دست در  DM آب  ذخيره ظرفيت افزايش قرح

 برج هايدپرك  هاگير قطره تعويض قرح

 كننده خنك
  اقدام دست در

 مشعل به ارسالو گازهاي بازيافت

 Flare Gas (Recovery) 

 توس  بررسو دست در

 ساختمان نفت دسومهن
 

 

نشتان   ،اختصتا  يافتته   1393ها در ستال   هايو را كه براي خوراك پااليشگاه خام نوع نفت 3-3دلدج

 دهد. مو
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 1393در سال  هاي كشور پااليشگاه خوراك  خام انواع نفت .3-3جدول

 خوراك پااليشگاه پااليشگاه

 آبادان
  -ترش اميديه نفت خام -فت خام مخلوط مسجدسليمانن -دارخوي /يادآدران نفت خام -اهواز آسماري

 ميعانات گازي پار  جنوبو

 ماردن نفت خام اصفهان
 نفت خام مخلوط تهران -ماردن نفت خام -نفت خام چشمه خوش )دزفول شمالو( -اهواز آسماري نفت خام شهيد تندگويان تهران

 نفت خام مخلوط تبريز -ماردن نفت خام -مالو(نفت خام چشمه خوش )دزفول ش -اهواز آسماري نفت خام تبريز
 اهواز آسماري نفت خام -نفت خام حوزه سركان د ماله كوه -نفت خام حوزه نفت شهر كرمانشاه
 كنگان- پارسيان -عانات گازي پار  جنوبو مي -نفت خام سيري -نفت خام مخلوط الدان  الدان

 نفت خام مخلوط اراك -فت خام چشمه خوش )دزفول شمالو(ن -اهواز آسماري منفت خا امام خمينو )ره( شازند
 ميعانات گازي فراشبند -نفت خام مخلوط شيراز -گچساران نفت خام -نفت خام سردستان / سعادت آباد شيراز

 سرخون ميعانات گازي -نفت خام مخلوط بندرعبا  -هنگام نفت خام -سنگي  صادراتو نفت خام بندرعبا 

 متوقف بود. همچنان رهاي همسايه شمالوخام سوآپ از كشو نفت داردات 1393در سال 

 

هتتاي اصتتلو را در  دضتتعيت كلتتو ردنتتد ختتوراك د توليتتد د درصتتد استحصتتال فتترآدرده 3-4جتتددل 

 دهد. نشان مو 1393د  1392، 1383هاي  سالهاي كشور در  پااليشگاه

 1393و  1392، 1383هاي  هاي اصلي در سال . روند توليد فرآورده3-4جدول 

 ارقام دردن پرانتز ميليون ليتر در ردز؛ ارقام: هزار مترم عب در سال

 1393سال  1392سال  1383سال  
 1393رشد

 1392به

 رشد متوسط

 93-1383 

خام د ميعانات گازي  خوراك نفت

 )هزاربش ه در ردز(
1585 92/18593.67- 23/1 

 توليد فرآورده
درصد 

 استحصال
 توليد

درصد 

 الاستحص
 توليد

درصد 

 استحصال
 درصد رشد

درصد رشد 

 متوسط

 82/1 2.91 3.55 7/3693 3/3 1/3589 34/3 3084 گاز ماي 

 04/4 5.24 21.01 2/21848 2/19 1/20760 93/15 14697 بنزي  پايه

 -47/5 -9.60 5.30 9/5505 6/5 8/6090 48/10 9666 هاي هوايو سفيد د سوخت نفت

 2/2 -1.71 33.71 9/35045 33 3/35656 57/30 28196 گاز نفت

 -97/0 -12.30 23.87 5/24820 2/26 1/28302 66/29 27363 كوره نفت

 88/0 -3.95 83.89 5/87220 1/84 4/90809 64/86 79922 جم  چهار فرآدرده اصلو*

 جم  پنج فرآدرده اصلو
83006 

(79/226) 
99/89 

5/94398 

(63/258) 
5/87 

2/90914 

(08/249) 
87.4 3.69- 91/0 

 .باشد كوره مو د نفت گاز نفتهاي هوايو،  دسوخت سفيد نفتبنزي  پايه،  در اينجا منظور از چهار فرادرده اصلو،*

ميليون  08/249معادل  1393در سال  پنج فرآدردة اصلومجموع توليد دهد كه  نشان مو 3-4 جددل

ميليون ليتر گازماي ،  00/68د  02/96، 08/15 ،85/59، 12/10 ترتيب با توليد ردزانه به تقويمو ليتر در ردز
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استحصال درصد  1393در سال است. كوره بوده گاز د نفت نفت ،هاي جت د سوخت سفيد ، نفتپايه موتوربنزي 

با  1383-93زمانو  ددرهداشته است. در  كاهش 1392نسبت به سال  درصد1/0اصلو حددد  ةفرآدردپنج 

هاي استحصال فرآدردهدرصد افزايش  ،درصد 23/1قور متوس  در حددد  ها به افزايش رشد خوراك پااليشگاه

هاي  سوخت ،سفيد كاهش درصد استحصال نفت به ازايدرصد  22/8گاز را در حددد  د نفت پايه موتور بنزي 

مورد  هايفرآدرده تامي منظور ه شود كه ب گيري مو بر اي  اسا  نتيجه ،به همراه داشته استكوره  د نفت هوايو

-ها، توليد بنزي  الذكر با افزايش خوراك د تغيير در الگوي توليد پااليشگاه زمانو فوق ددرهاز د مهم كشور در ني

 ددرهدر اصلو  هفرآدردچهار استحصال كلو درصد شايان ذكر است كه  .افزايش يافته استگاز موتور د نفت

توان به دليل عدم توانايو  ي  امر را مودرصدكاهش بوده كه ا 75/2حددد نمايانگر  1383-93 زمانو

 ها نسبت داد.  پااليشگاه برخو ازهاي  از ظرفيت هاي باالتر فرآيندهاي تقطير د تف يك در خوراك

هتاي   ها را در كل توليتد فترآدرده   هاي نفتو هر يك از پااليشگاه ميزان سهم توليد فرآدرده 3-1نمودار 

 دهد. هاي كشور نشان مو نفتو پااليشگاه

 

 1393ها از توليد فرآورده در سال  . سهم هر يك از پااليشگاه3-1نمودار 

 
 

هتا را در ددره   هاي هر يتك از پااليشتگاه   جزييات كامل خوراك د توليد فرآدرده 3-15تا  3-5جدادل 
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يك از دري هر  ها، د بهره دهند. ضمناً در زير شرح مختصري از ميزان توليد فرآدرده نشان مو 1383-93زمانو 

بتر استا     1393 د 1392 هاي ها در سال ها با تاكيد بر درصد استحصال پنج فرآدرده اصلو پااليشگاه پااليشگاه

 ارايه شده است.  ،دهند ها را نشان مو كه جزييات كامل توليد پااليشگاه 3-15د  3-14جدادل 

 پااليشگاه آبادان

بش ه در ردز ميعانات هزار  893/1د خام  نفته در ردز هزار بش  13/364حددد  خوراكبا اي  پااليشگاه       

 متدار توليتد  در  1393در ستال  هاي نفتو كشور  درصد از سهم كل توليد فرآدرده 12/20حددد با سهم گازي 

 شكتاه با  ،درددي كاهشبه علت نسبت به سال قبل هاي اي  پااليشگاه  توليد فرآدرده در مجموع د  قرار داشته

 .رد بوده است ردبه يدرصد 56/8

     

 :باشد موبه شرح ذيل  1392در مقايسه با سال  1393در سال آبادان دري پااليشگاه بهرهدضعيت  
 

 فرآورده
 درصد بازدهي

1392 1393 

 2.55 10/2 *گازماي 

 18.94 69/16 پايهبنزي  موتور

 3.44 85/3 هاي هوايو سفيد د سوخت نفت

 30.20 47/28 گاز نفت

 33.14 62/36 بك د سنگي كوره س نفت

 8.63 60/8 ساير

 96.90 34/96 جمع 

 در ردز گازماي  نيز به صناي  پتردشيمو تحويل گرديده كه در ساير لحاظ شده است.  ت   142*

 

ختوراك متورد نيتاز پتردشتيمو آبتادان،       تتامي   ،هتاي مختلتف   اي  پااليشگاه عالده بر توليد فترآدرده 

پتردشيمو بيستون كرمانشاه را  امام د همچني  بخشو از خوراكپتردشيمو بندرل، سازي ايرانو كارخانجات ردغ 

 عهده دارد.  به

خام  تغيير در تركيب نفت به علت 1393كوره اي  پااليشگاه در سال توليد نفتدرصد استحصال  كاهش

 48/3 ،92نستبت بته ستال     93. درصد استحصال نفت كتوره در ستال   استبوده 1392نسبت به سال خوراك 

هتا  با اي  دجود استحصال اي  فرآدرده بعد از پااليشگاه كرمانشتاه، از بقيته پااليشتگاه    درصد كاهش يافته است.

  باشد. مو بيشتر

برداري از  سازي با شردع بهره پردژه بنزي  3با اجرا د ت ميل مرحله ادل فاز  1389پااليشگاه آبادان از نيمه سال 

برداري از داحدهاي پيچيده  اندازي د بهره با راه 3برداري مرحله ددم فاز  د بهره داحد كت كراكر د همچني  اجرا
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به اي  ارتقا  ارتقا يافت. 1391ال يالسيون به همراه داحدهاي دابسته ايزدمريزاسيون د بازيافت اسيد در سال 

د پيستونو است د در  كه سوخت هواپيماهاي ملخو  100LLميليون ليتر در ردز د توليد بنزي   6افزايش توليد 

برداري  ضم  بهره 1392. ضمناً در سال منجر شدكوره  شد، در ازاء كاهش توليد نفت گذشته از خارج دارد مو

سازي پردپيل ، كار قراحو ادليه اجراي فاز ددم پااليشگاه آبادان در دست انجام بود. فاز ددم اي   از داحد خالص

هزار بش ه در ردز در قالب يك پااليشگاه با توليد  360يشگاه با خوراك پااليشگاه به منظور تثبيت ظرفيت پاال

اي  قرح داحدهاي تقطير در اتمسفر د خالء  خواهد بود. در براي آينده 5د  4هايو با استاندارد يورد  فرآدرده

، يدسف نفتگاز، تصفيه هيدردژنو  نظير تصفيه هيدردژنو نفت يوها كيفيت فرآدرده ارتقاجديد، داحدهاي 

ايزدمريزاسيون، داحدهاي گوگردسازي، داحد هيدردژن، داحد نيتردژن د داحدهاي جانبو برق د بخار در نظر 

بدي  ترتيب جايگزينو درصد داشته است.  12/98اي  قرح با پيشرفت  93در پايان سال گرفته شده است. 

كيفيت  ارتقا ،راندمان توليد ضم  افزايشاي  پااليشگاه،   داحدهاي جديد به جاي داحدهاي قديمو موجود

 همراه خواهد داشت. را بههاي توليدي اي  پااليشگاه  فرآدرده

د همچنتي  تغييتر    خام نفتخوراك  ميزان كاهش به علت 1393به قوركلو عمليات پااليشگاه در سال 

 هشي تقطيتري ستبك د كتا   هتا  فترآدرده استحصال افزايش با  ،خوراك نسبت به سال قبل خام نفتدر تركيب 

تري نستبت بته ستال    ردبرد بوده د در حد مطلوبدرصد بازدهو ش افزايد در نتيجه نفت كوره  درصد استحصال

 آل نيست.تر در حد ايدهقبل قرار گرفته است دلي   به قور كلو نسبت به ساليان پيش

 

 پااليشگاه اصفهان

 73/20ستهم حتددد    د وليد بتوده ت مدار درخام  نفتهزاربش ه در ردز  366خوراك حددد با اي  پااليشگاه 

اي   هاي توليد فرآدرده است. را به خود اختصا  داده 1393هاي نفتو كشور در سال  از كل توليد فرآدرده يدرصد

  .استيافته  كاهشدرصد  28/1نسبت به سال قبل  خام نفتخوراك  كاهشپااليشگاه به علت 

 :باشد موبه شرح جددل ذيل  1392ا سال در مقايسه ب 1393سال  در اصفهان پااليشگاه دري بهره

 فرآورده
 درصد بازدهي

1392 1393 

 3.41 28/3 گازماي 

 20.19 98/15 پايهبنزي  موتور

 6.52 76/5 هاي هوايو سفيد د سوخت نفت

 36.27 45/37 گاز نفت

 19.57 48/20 كوره سبك د سنگي  نفت

 13.87 27/15 ساير

 98 23/98 جمع 
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دستتو    ييخوراك صتناي  پتا   تامي نياز كشور،  مورد مختلف هاي فهان ضم  توليد فرآدردهاص پااليشگاه

 عهده دارد.  ايران را به يوپتردشيمو اصفهان، پتردشيمو اراك، نفت سپاهان، پااليش نفت جو د صناي  شيميا

پتردشتيمو  هتاي مجتادر د مجتمت     خوراك نفتا د پالتفرميت پتردشتيمو  تامي علت بهدر اي  پااليشگاه 

باشتد. ضتمناً بتا    مو اي  پااليشگاهتركيب فرآيندي براي  تر از معمول پايي  ،موتوربنزي  استحصالاراك، درصد 

  كوره در اي  پااليشگاه در حداقل مم   قرار دارد.درصد باالي استحصال مواد تقطيري سبك، درصد نفت

اندازي آن از راهپيش كه سازي(حداث مجتم  بنزي )قرح ا سازي پااليشگاه اصفهان قرح بهبود فرآيند د بهينه

منظور  داردات آن به كشور را به نه افزايش توليد بنزي  سوپر د كاهشزمي ،اغاز شده است 1391سال 

 .صورت پذيرفت 93در سال  اي  قرح فاز ادل كامل از برداري اندازي د بهره راه .افزايو فراهم نمود اكتان

هزار بش ه در ردز بتا هتدف حتذف     60حد تصفيه هيدردژنو نفتا با ظرفيت اي  قرح مشتمل بر سه دا

داحد تبديل كاتاليستو با احياي مدادم بتا نتام    د ، نيتردژن د فلزات از نفتاي سبك د سنگي گوگردهاي  ناخالصو

. بتا  هزار بش ه در ردز با هدف افزايش عدد اكتان نفتاي سبك تصفيه شده است 30تجاري اكتانايزر با ظرفيت 

ميليتون ليتتر بته     6/9حتددد   ميليون ليتر در ردز، توليد بنزي  پااليشگاه از 2حددد اجراي اي  قرح با افزايش 

د در ايت    يافته ارتقا 95د  90ميليون ليتر در ردز رسيد، ضم  آن كه كيفيت بنزي  توليدي نيز به اكتان  4/11

 شود.  فراهم مو 5د يورد  4اي يورد رابطه زمينه براي توليد محصوالت مطاب  با استاندارده

ميليون ليتر در ردز افزايش خواهد يافت د محصتول   1/2با اجراي كامل اي  قرح مقدار توليد گاز ماي  

توان به  گردد. از مزاياي كيفو اجراي اي  قرح مو ميليون ليتر در ردز توليد مو 2/1جديد پردپيل  نيز به ميزان 

براي هتر يتك از    PPM 40توليدي به  سفيد نفتهاي بنزي ، گازدئيل د  رآدردهكاهش چشمگير ميزان گوگرد، ف

داحدهاي تصفيه هيدردژنو قرح در  ر است كه داحد تبديل كاتاليستو دشايان ذكمحصوالت مذكور اشاره نمود. 

راه انتدازي شتده د عمليتات نصتب د      CCRد NHT داحد  93در سال  .در مدار توليد قرار گرفتند 1392سال 

بردار شده است د پس از تتامي  كاتاليستت ايت  داحتد توست       پايان يافته د تحويل د بهره ISO اني ال داحد م

 برداري خواهد شد. پااليشگاه بهره

استحصتال  افتزايش   ضتم  نسبت به سال قبل  1393بازدهو كل عمليات پااليشگاه در سال  درصد     

  .باشد در حد مطلوب مو همچنان ته دداش درصدي 23/0 كاهش ،زي  موتورقابل مالحظه بن

 خميني)ره( شازند  امامپااليشگاه 

 26/14حتددد   ستهم بتا   1393در ستال  خام  نفتهزاربش ه در ردز  860/252حددد خوراك با اي  پااليشگاه 

گاه پااليشت اي  هاي  فرآدردهتوليد  ،خوراك د با افزايشدر مدار توليد قرار داشته ها  درصد از توليد كل فرآدرده
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 .دهد نشان مو افزايشدرصد  38/6نسبت به سال قبل 

ذيتل  جتددل  بته شترح    1392در مقايسه با ستال   1393در سال  امام خمينو پااليشگاه دري بهرهدضعيت       

 باشد: مو

 فرآورده
 درصد بازدهي

1392 1393 
 7.29 99/6 گازماي  

 36.25 67/35 بنزي  موتور

 3.94 23/4 هاي هوايو سفيد د سوخت نفت

 31.58 10/31 گاز نفت

 15.31 62/16 كوره سبك د سنگي  نفت

 5.04 94/2 ساير

 99.40 57/97 جمع

كنتد د متازاد بنتزي  ستوپر      متو  تامي اي  پااليشگاه بخشو از خوراك نفتاي سبك د سنگي  پتردشيمو اراك را 

 نمايد. تهران به اي  پااليشگاه ارسال مو توليدي را براي افزايش توليد بنزي  موتور پااليشگاه شهيد تندگويان

اندازي داحدهاي فرآيندي جديد به قور كامل به  با راه 1391امام خمينو )ره( شازند كه در سال  پااليشگاهدر 

به  7/4هزار بش ه در ردز، توليد بنزي  از  250به  170برداري رسيد، عالده بر افزايش ظرفيت پااليشو از  بهره

كيفيت  ارتقاميليون ليتر د  4/2ميليون ليتر به  6تر در ردز در ازاء كاهش ردزانه نفت كوره از ميليون لي 9/15

 ( فراهم شد.5د  4اردپا )يورد  2005محصوالت به استانداردهاي 

گاز بتا   ميليون ليتر در ردز نفت 7/12گاز،  برداري از داحد تصفيه هيدردژنو نفت در اي  پااليشگاه با بهره

هاي نفتو در اي  پااليشگاه بتا   توليد شد. درصد استحصال فرآدرده PPM  50 د گوگرد كمتر از 4يورد ستاندارد ا

، سوخت هواپيما سفيد نفتاي  د مقادير قابل مالحظه 4گاز يورد  درصد نفت 31د  4درصد بنزي  يورد  36توليد 

درصد كه در مقايسه  15حددد و كوره بر حسب شراي  عمليات نفتپائي  درصد استحصال  د مرغوبد گاز ماي  

باشد، اي  پااليشگاه را به داحد پااليشو نمونه در كشور  هاي نفت كشور در حد بسيار پايينو مو با ساير پااليشگاه

درصتد از توليتدات پااليشتگاه     29 ،91در ستال   تبديل نموده است. شايان ذكر است كه قبل از اجتراي قترح  

 93در ستال   درصتد  15هاي سبك تقطيري بته   زان در ازاء افزايش فرآدردهكوره بود كه هم اكنون اي  مي نفت

 كاهش يافته است. 

قرح افزايش ظرفيت د بهبود كيفيت اي  پااليشگاه با اهداف بيان شده به ظرفيت  1393در پايان سال 

ه قترار داشتت   بدرصدي در مرحله تحويل قطعتو د تستويه حستا    73/99بش ه در ردز، با پيشرفت  هزار 250

با اجراي اي  قرح افزايش توليد بنزي  در ازاي كاهش توليد نفت كوره، گتوگرد زدايتو از محصتوالت د     است.



   79 بديلفرآورش و ت
 

 را شاهد خواهيم بود. 5ها بر اسا  استاندارد يورد هاي محي  زيست د توليد فرآدردههمچني  كاهش آالينده

ي كامتل از داحتد ش ستت    بتردار  بهتره علتت  بته  1393درصد بازدهو كل عمليات پااليشگاه در سال 

بنزي  موتور  د درصد استحصال گاز ماي قابل مالحظه افزايش  خالء باتقطير در مانده سنگي  برج  تهكاتاليستو 

به قور كلتو  د  رد بوده ردبه افزايشبا نسبت به سال قبل  كوره درصد استحصال نفت هشها د كا دهآدرد ساير فر

 باشد. مودر حد مطلوب 

 شاهپااليشگاه كرمان

سهم كه  توليد قرار داشته مداردر  1393در سال خام  نفتبش ه در ردز  هزار 778/20با خوراك اي  پااليشگاه 

هاي آن نستبت بته    د توليد فرآدردهدرصد بوده  11/1ها حددد  هاي آن از كل توليدات پااليشگاه توليد فرآدرده

 .تكاهش يافته اسدرصد  65/1حددد به علت كاهش خوراك سال قبل 

 :باشد به شرح جددل ذيل مو 1392در مقايسه با سال  1393در سال  كرمانشاه دري پااليشگاه بهره    
 

 فرآورده
 درصد بازدهي

1392 1393 

 2.98 54/2 گازماي 

 20.83 03/21 پايهبنزي  موتور 

 6.67 82/2 سفيد  نفت

 28.01 90/30 گاز نفت

 38.47 29/38 كوره  نفت

 2.41- - ساير 

 6/94 3/95 جمع 

به شركت پتردشيمو بيستون را  سفيد نفتهاي نفتو بخشو از خوراك  بر توليد فرآدرده  اي  پااليشگاه عالده

استحصال نفت كوره در اي  پااليشگاه كه از  درصد نمايد. مو تامي از پااليشگاه آبادان  ارسالو سفيد نفتهمراه 

نسبت به ساير  ،يندي پيچيده د پيشرفته( برخوردار استيك سيستم پااليشو ساده )بددن داحدهاي فرآ

 ها در حد بااليو قرار دارد. پااليشگاه

درصد استحصال  افزايشدر تركيب خوراك د تغيير  علت به، درصد بازدهو كل پااليشگاه 1393در سال 

ر كلو با توجه به قوبه .است ردبرد بوده كاهشبا  كوره نسبت به سال گذشته نفت د ميان تقطيرهاي  فرآدرده

 .داردنامطلوبو قرار در حد  آندرصد بازدهو  ،پااليشگاهاي  فرآيندي  پااليشو سادهسيستم 
 

 پااليشگاه تبريز

 1393در ستال  بش ه در ردز ميعانات گازي  62د خام  نفتهزار بش ه در ردز  51/105حددد  خوراكبا اي  پااليشگاه 

توليتد   دبتوده  درصتد   05/6 هتاي پااليشتو   از كتل توليتد فترآدرده   آن  هاي هدسهم توليد فرآدركه  بوده توليد مداردر 
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درصتد   48/6حتددد  خام خوراك،  د تغيير در تركيب نفتخوراك  كاهش نسبت به سال قبل به علتهاي آن  فرآدرده

             .  دهد مو  نشانكاهش نسبت به سال قبل 

 باشد: مو  ذيل  به شرح جددل 1392يسه با سال درمقا 1393در سال  تبريز دري پااليشگاه بهره      
 

 

 فرآورده
 درصد بازدهي

1392 1393 

 2.71 18/3 گازماي 

 19.90 38/18 پايه بنزي  موتور

 6.24 52/7 سفيد  نفت

 35.97 06/36 گاز نفت

 24.41 26/22 كوره سبك د سنگي  نفت

 11.71 75/11 ساير

 7/98 15/99 جمع

 

خوراك ايت  پااليشتگاه از     ،كشورهاي همساية شمالواز خام  آپ نفتسو توقف كاملبه علت ، هاي اخيردر سال

د  در اي  پااليشگاه عالده بر نفتاي ستبك د ستنگي ، گتاز اتتان     گرديده است. تامي هاي داخلو  خام مخلوط نفت

 شود. موتحويل  تبريزبه پتردشيمو عنوان خوراك  بهنيز توليد د  بنزن

سازي فرآيند د بهبود كمو د كيفو بنزي  قراحو شده شامل سه  شگاه تبريز كه با هدف بهينهقرح توسعه پاالي

داحد فرآيندي جداسازي بنزن، گوگردزدايو نفتا د اكتان افزايو بنزي  د همچني  داحدهاي جانبو مخازن ذخيره 

داحد  داحد استخراج بنزن، زدايو، برداري از داحد گوگرد به قور كامل با بهره ،باشد. اي  قرح د نيردگاه مو

در مدار توليد قرار  1392در سال هاي جانبو  نيردگاه، داحدهاي برق د بخار د ساير پردژه (،Bensat) ست ب 

 5توليد بنزي  با عدد اكتان باال مطاب  با استاندارد يورد  93در سال  برداري كامل از اي  قرح . با بهرهگرفت

 58/0ميليون ليتر در ردز بوده كه  34/3كلو بنزي  در پااليشگاه تبريز  توليد 93در سال ميسر بوده است. 

بش ه بنزن از  750عالده بر آن ردزانه  شايان ذكر است كه .باشدميليون ليتر در ردز آن بنزي  اصالح شده مو

هد شود كه از آن به عنوان خوراك پتردشيمو تبريز استفاده خوا هاي بنزي  موتور استخراج مو فرآدرده

بدي   بش ه بنزن از پااليشگاه تبريز به عنوان خوراك تحويل پتردشيمو تبريز شده است.(276)ردزانه شد.

درصد د ميزان  5/0ميزان بنزن در اي  فرآدرده به كمتر از  ،موتور ترتيب با استخراج بنزن از فرآدرده بنزي 

 درصد خواهد رسيد.  34آردماتيك به 

نسبت به سال به علت تغيير در تركيب خوراك  1393يشگاه در سال درصد بازدهو كل عمليات پاال

  .دهدنسبت به سال قبل كاهش نشان موافزايش درصد استحصال بنزي ،  دجود قبل با
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 تهران شهيد تندگويان پااليشگاه

 شتته قترار دا  مدار توليددر  1393در سال خام  نفتهزار بش ه در ردز  23/245حددد با خوراك اي  پااليشگاه 

هاي ايت    درصد بوده د توليد فرآدرده 52/13هاي پااليشو كشور در حددد  كه سهم آن از كل توليدات فرآدرده

 يافته است. كاهش درصد 26/1خوراك،  افزايشپااليشگاه نسبت به سال قبل به علت 

 بته شترح جتددل ذيتل     1392در مقايسه بتا ستال    1393در سال  شهيد تندگويان دري پااليشگاه بهره

 :باشد مو

 فرآورده
 درصد بازدهي

1392 1393 

 3.75 78/3 گازماي 

 17.14 83/15 پايهموتور بنزي 

 8.74 30/11 هاي هوايو  سفيد د سوخت نفت

 35.09 12/32 گاز نفت

 19.66 67/22 كوره سنگي  نفت

 12.83 23/11 ساير

 9/96 93/96 جمع 
 

ي اهت  ختام  ، خوراك پااليشگاه از مخلتوط نفتت  همساية شمالو از كشورهاي خام سوآپ نفت توقف كاملبه علت 

توجهو  همچنان مقدار قابل 1393در سال  گرديده است. تامي  خام خوراك داخلو همراه با تغيير در تركيب نفت

تبريتز از قريت  ايت     -فترآدردة تهتران    خطتوط لولتة   خوراك نفتاي سبك پتردشيمو تبريز، به دستيلة  تامي از 

هزار بش ه در ردز نفتاي سبك د سنگي  از پااليشگاه تهران  4/2ردزانه  93در سال  شده است. ي تامپااليشگاه 

 پتردشيمو تبريز فرستاده شده است.به 

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

، تصفيه هيدردژنو ايزدمريزاسيونصفيه هيدردژنو نفتاي سبك، داحد اندازي داحدهايو از قبيل ت با راهكه 

 8ميليون ليتر بنزي  د  8/2ردزانه  ،صورت گرفت TGTگاز د همچني  داحد  ، تصفيه هيدردژنو نفتسفيد نفت

در اي   1392. در سال استهاي نفتو كشور افزدده  به توليد فرآدرده 4گاز با كيفيت يورد  ميليون ليتر نفت

با يك سري تغييرات فرآيندي  410د  402سازي، چاپ د ...، دد حالل  نياز صناي  رنگ تامي يشگاه با هدف پاال

 كشو در پااليشگاه به توليد رسيد. د تجهيزات د لوله

تركيب علت تغيير در  نسبت به سال قبل به  1393درصد بازدهو كل عمليات پااليشگاه در سال 

-نسبت به سال قبل تغيير چندانو نشان نمو گاز د نفت ش استحصال بنزي  موتورافزاي دجود با، خام خوراك نفت

 . قرار نداردبه قور كلو در حد مطلوب دهد د 

 پااليشگاه شيراز
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ميعانتات   در ردز هتزار بشت ه   089/8 د ختام نفتت هزار بش ه در ردز  182/47حددد  خوراكبا اي  پااليشگاه 

درصتد   09/3هتاي پااليشتو    سهم آن در توليد كل فرآدرده كه داشته قرار توليد مداردر  1393در سال گازي 

هاي ايت    در مجموع توليد فرآدرده د كاهش خوراك نفت خام خوراك خام نفتبه علت تغيير در تركيب بوده د 

  . دهد را نشان مو درصدي 28/6كاهش  ،بت به سال قبلپااليشگاه نس

 :باشد موبه شرح جددل ذيل  1392در مقايسه با سال  1393در سال  شيراز پااليشگاه دري بهره       
 

 فرآورده
 درصد بازدهي

1392 1393 

 2.84 94/2 گازماي 

 23.13 97/19 پايهبنزي  موتور

 5.12 42/3 هاي هوايو  سفيد د سوخت نفت

 35.91 08/36 گاز نفت

 19.79 59/20 كوره سبك د سنگي  نفت

 11.62 17/15 ساير

 98.4 16/98 جمع 
 

اينچ د قول  8ميعانات گازي توليدي پااليشگاه گازي فراشبند با قطر  انتقالبرداري از خ  لوله با احداث د بهره

برداري رسيد د  به بهره 92دستگاه ال تردپمپ كه در سال  3گيري از  كيلومتر با يك مركز انتقال د بهره 240

دهد، پايداري  گازي فراشبند را به پااليشگاه شيراز انتقال موهزار بش ه ميعانات گازي از پااليشگاه  10ردزانه 

هاي اي   كيفيت فرآدرده ارتقاهزار بش ه در ردز محق  شد. قرح  60خوراك در پااليشگاه شيراز در حد  تامي 

هزار بش ه در ردز خوراك ميعانات  120قرار است در قرح پااليشگاه جديدي كه با ظرفيت كه پااليشگاه 

 در نظر گرفته شده است. ،گردد اليشگاه پار ( در مجادرت پااليشگاه شيراز احداث گازي )پا

خوراك  عليرغم تغيير در تركيب .1393به قور كلو درصد بازدهو كل عمليات پااليشگاه در سال 

د به قور  دهدافزايش نشان مونسبت به سال  ،ي سبكها در درصدهاي استحصال فرآدرده افزايشد خام  نفت

 .در حد مطلوب قرار داشته استكلو 
 

 پااليشگاه الوان

هتزار بشت ه در ردز    977/16د ختام   نفتت هتزار بشت ه    03/40 حددد با خوراك 1393اي  پااليشگاه در سال 

درصد  3پااليشو حددد  هاي سهم آن از توليد كل فرآدردهكه  توليد قرار داشته مدارخوراك ميعانات گازي در 

 24/8 ،ميعانات گازيخام د  نفتخوراك  كاهش هاي آن نسبت به سال قبل به علت ردهبوده د ميزان توليد فرآد

 .دهد نشان مو كاهش درصد

 باشد: به شرح جددل ذيل مو 1392در مقايسه با سال  1393در سال  الدان دري پااليشگاه بهره       
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 فرآورده
 درصد بازدهي

1392 1393 

 0.56 34/0 گازماي 

 24.05 12/19 بنزي  موتور

 0.00 0 سفيد  نفت

 33.10 54/36 گاز نفت

 24.55 47/23 كوره سبك نفت

 10.48 67/14 هاي نيمه نهايو(ساير )فرآدرده

 92.6 14/94 جمع

 

ها با افزايش ظرفيت پااليشو  كيفيت فرآدرده ارتقاقرح توسعه افزايش ظرفيت د  ،در شركت پااليش نفت الدان

هزار بش ه ميعانات گازي پار  جنوبو به عنوان  20زار بش ه در ردز با استفاده از ه 50هزار بش ه به  30از 

بخشو از خوراك پااليشگاه، با احداث داحد تقطير در خالء، داحد تصفيه هيدردژنو د تبديل كاتاليستو نفتاي 

 4يد برق )(، داحدهاي جديد تولهزار بش ه 500به  260سازي خوراك ) از  مخزن ذخيره 12سنگي ، احداث 

مگادات، داحد توليد د  40مگادات به  12مگادات( براي افزايش توليد از  7دستگاه توربي  بخار به ظرفيت 

توزي  آب شيري ، داحد توليد د توزي  بخار د آب مقطر برگشتو، توليد د توزي  هواي فشرده، شب ه برداشت د 

ساير تاسيسات جنبو ديگر، به قور كامل به  آدري د سوزاندن گازهاي مشعل د توزي  آب دريا، شب ه جم 

 2به  91در سال  در ردز هزار ليتر 80ها توليد بنزي  از يك ميليون د  برداري رسيد. با اجراي اي  پردژه بهره

 87هزار ليتر آن با اكتان  300)كه يك ميليون د  4د  2مطاب  با استاندارد يورد  در ردز هزار ليتر 18ميليون د 

 هزار ليتر 400ميليون د  2گاز از  د نفت 93در سال  باشد( از داحدهاي قديمو پااليشگاه مو 2رد يورد با استاندا

د  يافتهت  در ردز افزايش  200به  حدددا د گاز ماي  93در سال  ميليون ليتر در ردز 3به  91در سال در ردز 

 4از  ،شراي  عملياتو داحدها داده شدهدر ه شود. ضمناً با تغييراتو ك ت  گوگرد نيز توليد مو 30 حدددا ردزانه

گردد. با افزايش ظرفيت پااليش  يك ميليون ليتر آن به سوخت جت تبديل مو ،گاز توليدي ميليون ليتر نفت

 24در گذشته به  درصد 37سهم نفت كوره در اي  داحد پااليشو از  ،گازنفتنفت د افزايش توليد بنزي  د 

 است.  كاهش يافته 93در سال  درصد

ميعانتات گتازي در تركيتب    ختام د   خوراك نفتت  كاهش، با توجه به 1393در سال در اي  پااليشگاه  

انتدازي داحتدهاي فرآينتدي     به علت راه همراه بوده،بنزي  موتور  با افزايش قابل مالحظه استحصالخوراك كه 

 مطلوب قرار نداشته است.حد سال گذشته در  سهد به قور كلو در يافته كاهش درصد بازدهو كل  ،جديد

 پااليشگاه بندرعباس
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همتراه بتا   ايتران  ستنگي   ختام  نفتهزاربش ه در ردز  697/304 حدددبا خوراك  1393اي  پااليشگاه در سال 

هاي آن از مجمتوع   سهم توليد فرآدردهكه  توليد قرار داشته مدار در ميعانات گازيدر ردز هزار بش ه  21/18

هاي اي  پااليشگاه نسبت به سال قبل به  درصد بوده د توليد فرآدرده 12/18 حددد رهاي پااليشو كشو فرآدرده

 يافته است. كاهشدرصد  28/2در حددد خام  خام همچني  تغيير در تركيب نفت خوراك نفت كاهشعلت 

 باشد: به شرح جددل ذيل مو 1392در مقايسه با سال  1393دري اي  پااليشگاه در سال  بهره
 

 فرآورده
 صد بازدهيدر

1392 1393 

 2.74 54/2 گازماي 

 16.57 59/16 بنزي  موتور

 5.04 44/5 سفيد د سوخت جت  نفت

 34.76 54/33 گاز نفت

 27.62 01/32 كوره سبك د سنگي  نفت

 12.22 59/8 ساير 

 9/98 72/98 جمع

 

 هزار بش ه در ردز( 373هان )از پااليشگاه اصف هزار بش ه در ردز پس 323پااليشگاه بندرعبا  با ظرفيت 

ردد د بيشتري   ، سومي  پااليشگاه بزرگ كشور به شمار مو(هزار بش ه در ردز 366پااليشگاه آبادان )د 

تري  داحد تقطير  هاي كشور بزرگ كند. اي  پااليشگاه در ميان پااليشگاه هاي ميان تقطير را توليد مو فرآدرده

تري  داحد هيدردكراكر را از  تري  داحد كاهش گرانردي د بزرگ د بزرگ بنزي  با ردش احياي مدادم كاتاليست

 نظر ميزان خوراك د توان بيشتر درصد تبديل خوراك به بنزي  موتور داراست.

كيفيت د  ارتقاقرح افزايش ظرفيت توليد بنزي  پااليشگاه بندرعبا  كه عالده بر افزايش توليد بنزي ، 

داحد اصلو است كه  9د، مشتمل بر د صيانت از محي  زيست را در پو دارهاي نفتو د حفظ  كميت فرآدرده

هزار بش ه،  25سازي )اكتانايزر( با ظرفيت  هزار بش ه، داحد بنزي  25داحد تصفيه هيدردژنو نفتا با ظرفيت 

اسيون نفتاي سبك با يزبش ه، داحد ايزدمر 700هزار د  19احد تصفيه هيدردژنو نفتاي سبك با ظرفيت د

هزار بش ه در ردز د داحد بازيافت گوگرد  50گاز با ظرفيت  هزار بش ه، داحد تصفيه هيدردژنو نفت 20فيت ظر

سازي  ت  در ردز از داحدهاي مهم د تحت ليسانس اي  قرح هستند. با ت ميل قرح بنزي  120با ظرفيت 

با ارزش افزدده باال افزايش  يابد بل ه توليد محصوالت ظرفيت پااليشگاه افزايش نمو ،پااليشگاه بندرعبا 

  خواهد يافت.

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

ميليون بش ه ت ميل شده د دد مخزن كردي  3هاي نفتو به ظرفيت  اند د مخازن فرآدرده برداري رسيده بهره
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كننده د بخشو از  ار متر م عب، داحدهاي آب شيري  د داحد آب خنكهز 6سازي گاز ماي  به ظرفيت  ذخيره

 باشند.  داحدهاي آب، برق د بخار داحدها در دست اجرا مو

هزار ليتر بنزي   473ميليون د  3هزار ليتر بنزي  سبك،  498ميليون د  2ظرفيت توليد اي  قرح شامل 

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

 درصدي داشته است. 36/96پيشرفتو  93اي  پردژه تا پايان سال باشد.  مودر ردز ت  هيدردژن 

تغيير در د همچني   خام در اي  پااليشگاه نسبت به سال قبل خوراك نفت د كاهش ميعانات گازي افزايشبا 

هتا   ستاير فترآدرده   دگتاز   نفتدرصد استحصال  دكاهش با كوره  ل نفت، درصد استحصاخام نفت تركيب خوراك

به قور كلو  دتغيير محسوسو ايجاد نشده پااليشگاه  كل درصد بازدهودر  ،در مجموع در نتيجه ؛افزايش داشته

 درصد بازدهو كل در حد مطلوب قرار داشته است.

 
 
 



86   1393ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 1383ها در سال  . توليد پااليشگاه3-5جدول 

 م عب در سالارقام: متر

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
 امام خميني )ره(

 شازند 
 تبريز كرمانشاه

 شهيد تندگويان

 تهران 
 جمع كل بندرعباس الوان شيراز

 خام  خوراك نفت

 )بش ه در ردز(
335735 350821 179808 21995 110649 242052 47727 29615 252613 1571016 

 خوراك ميعانات گازي 

 ز()بش ه در رد
0 0 0 0 0 668 3501 0 9927 14095 

 27816 0 0 0 0 0 0 0 0 27816 سال( در پتردشيمو)ت  به گازماي 

 19398 0 0 0 0 0 0 0 19398 0 پتردشيمو به هيدردژن

 3084282 417972 90402 112362 509106 242658 43554 349896 768966 550098 گازماي 

 14696730 3087942 339282 669414 2342400 959286 301950 1643706 2757810 2595672 بنزي  معمولو

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بنزي  سوپر

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

 331596 0 0 0 0 50874 0 31476 0 249246 نفتاي سنگي 

 183000 0 0 0 0 0 0 0 183000 0 پتردشيمو 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  سنگي   سوخت

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

 258762 0 0 0 0 0 42822 0 215940 0 يد صنعتوسف نفت

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

 1634556 0 0 0 641964 0 0 124440 755058 112728 ردغ  خام

 110898 0 0 0 0 0 0 0 110898 0 آيزدريساي ل

 32574 0 0 0 0 32574 0 0 0 0 يموپتردش گاز اتان ارسالو به 

 137982 0 0 0 0 0 0 0 0 137982 پتردشيمو 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 سنگي  نفت

 2292258 0 0 0 591822 0 0 356484 1343952 0 دكيوم باتوم

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

 -228750 19398 0 23058 -116388 18300 0 31476 -203862 -1098 نهايو نيمه هاي  فرآدرده

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

 بنزي  سوپر مصرفو  

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

 90329532 15097134 1668594 2855898 13801494 6379380 1237446 10269228 19988724 19032000 ها جم  فرآدرده

 291 96 0 8 25 25 0 43 93 0 گوگرد ت  در ردز

 2/98 1/99 1/97 1/96 98 3/99 9/96 4/98 2/98 7/97 افت حجميدرصد بازي

 است. شده درنظرگرفتهردز 366باشد كه در محاسبات سال كبيسه مو 1383سال  ها مصرف شده كه گزارش نگرديده است. مصرفو در ساير پااليشگاه MTBEمابعد تفادت جم  كل 
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 1384ها در سال  . توليد پااليشگاه3-6جدول 

 مترم عب در سال ارقام: 

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
 امام خميني )ره(

 شازند 
 تبريز كرمانشاه

 شهيد تندگويان

 تهران 
 جمع كل بندرعباس الوان شيراز

 خام    خوراك نفت

 )بش ه در ردز(
340285 375871 165698 24052 109836 241583 49202 27945 263196 1597668 

 خوراك ميعانات گازي

 ر ردز()بش ه د
0 0       1032 3171   7252 11455 

 گازماي  به پتردشيمو

 )ت  در ردز(
73 0 0 0 0 0 0 0 0 73 

 11315 0 0 0 0 0 0 0 11315 0 هيدردژن به پتردشيمو

 2994460 384345 91615 99645 488370 227030 45625 334340 805190 518300 گازماي 

 15453735 3511665 341640 650795 2349140 1052660 347480 1525335 2927300 2747355 بنزي  معمولو

 18250 0 0 0 0 0 0 18250 0 0 نفتاي ممزدج

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

 360985 0 0 0 0 62415 0 38690 0 259880 نفتاي سنگي 

 160965 0 0 0 0 0 0 0 160965 0 پتردشيمو 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 سنگي  

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

 231045 0 0 0 0 0 18615- 0 249660 0 سفيد صنعتو نفت

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

 1524240 0 0 0 595680 0 0 125925 697150 105120 ردغ  خام

 95995 0 0 0 12045 0 0 0 83950 0 آيزدريساي ل

 24455 0 0 0 0 24455 0 0 0 0 وپتردشيم گازارسالو به

 66430 0 0 0 0 0 0 0 0 66430 پنتان به پتردشيمو

 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 سنگي   كوره نفت

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

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

 -239075 -16425 0 -9855 -50370 -45260 365 -18615 -99645 365 نهايو هاي نيمه فرآدرده

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

 بنزي  سوپر مصرفو  

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

 91610255 15579660 1571325 2961610 13581650 6361220 1311445 9450215 21462365 19330765 ها جم  فرآدرده

 310 111 0 6 21 26 0 47 99 1 گوگرد ت  در ردز

 1/98 3/99 9/96 4/97 5/96 8/99 94 3/98 4/98 9/97 صد بازيافت حجميدر



88   1393ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 1385ها در سال  . توليد پااليشگاه3-7جدول 
 ارقام: مترم عب در سال  

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
امام خميني 

 )ره( شازند
 تبريز كرمانشاه

 شهيد تندگويان

 تهران
 جمع بندرعباس الوان شيراز

 خام    خوراك نفت
 )بش ه درردز(

370762 363810 181280 24024 109332 248305 54025 30310 267394 1649242 

 خوراك ميعانات گازي 
 )بش ه درردز(

0 0 0 0 0 1168 4868 0 2881 8917 

 گاز به پتردشيمو 
 )ت  در ردز(

133 0 0 0 0 0 0 0 0 133 

 10585 0 0 0 0 0 0 0 10585 0 هيدردژن به پتردشيمو

 3023660 386535 97455 106945 459535 199655 46720 378505 772705 575240 اي گاز م

 MTBE 3335370 2762320 1737400 415005 1052660 2550985 695325 360255 3393040 16302360بنزي  پايه د 

 نفتاي ممزدج 
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 سنگي 

 181770 0 0 0 0 0 0 0 181770 0 پتردشيمو( 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 سنگي  

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

 75555 0 0 0 0 0 166440- 0 241630 0 سفيد صنعتو نفت

 29372645 4502275 643495 1199390 4698280 2263730 301490 3298505 6571825 5893290 نفتگاز

 1653450 0 0 0 685470 0 0 131400 742775 91136 ردغ  خام

 113515 0 0 0 10950 0 0 0 102565 0 آيزدريساي ل

 23725 0 0 0 0 23725 0 0 0 0 پتردشيمو به ارسالو گاز اتان

 66065 0 0 0 0 0 0 0 0 66065 پنتان )به پتردشيمو(

 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 سنگي  نفت

 0 1623885 510270 0 317550 788400 317915 0 284700 3842720 (VBدكيوم 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 نهايو فرادرده

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

 بنزي  سوپر مصرفو  
 جهت افزايش اكتان

832930 1281515 0 54385 0 0 125195 0 0 2294025 

 94016700 15508120 1710025 3275510 14008335 6216315 1335170 10305045 20676520 20981295 ها رآدردهجم  ف

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

 7/97 9/98 2/97 8/95 8/96 98 8/95 98 9/97 5/97 درصد بازيافت حجمي
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 1386ا در سال ه . توليد پااليشگاه3-8جدول 

 ارقام: مترم عب در سال  

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
امام خميني 

 )ره( شازند
 تبريز كرمانشاه

 شهيد تندگويان

 تهران 
 جمع بندرعباس الوان شيراز

 1645055 263041 31077 54238 232950 104493 22452 176848 375560 384396 خوراك نفتخام )بش ه درردز(

 13274 6655 0 4166 2453 0 0 0 0 0 ت گازي )بش ه درردز(خوراك ميعانا

 127 0 0 0 0 0 0 0 0 127 )گاز به پتردشيمو )ت  در ردز

 10585 0 0 0 0 0 0 0 10585 0 هيدردژن به پتردشيمو

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

 MTBE 3254340 3100310 1734480 351860 1026380 2371405 674155 387265 3553640 16454200بنزي  پايه د 

 0 0 44165 0 0 0 0 0 0 44165 (Blending Naphthaنفتاي ممزدج )

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

 328865 0 0 0 0 14600 0 13870 0 300395 نفتاي سنگي 

 201480 0 0 0 0 0 0 0 201480 0 يت )به پتردشيمو(پالتفرم

 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 سنگي  

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

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

 29765385 4161000 628895 1173475 4565055 2144010 344925 3452535 6748120 6547735 نفتگاز

 1614760 0 0 0 660285 0 0 117165 736205 100740 ردغ  خام

 91615 0 0 0 1460 0 0 0 90155 0 آيزدريساي ل

 14235 0 0 0 0 14235 0 0 0 0 گاز اتان ارسالو به پتردشيمو

 71905 0 0 0 0 0 0 0 0 71905 پنتان )به پتردشيمو(

 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 كوره سنگي  نفت

 0 1716230 533265 0 320835 716860 320105 0 363540 3970835 (VBدكيوم باتوم )

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

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

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

OM10 1460 0 0 0 0 0 -1460 0 0 0 مصرفو- 

 بنزي  سوپر مصرفو  

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

 93765945 15457385 1732655 3189370 13048020 5940740 1252315 10093710 21241540 21822985 هاجم  فرادرده

 109500 36865 0 2920 10585 5840 0 19710 33580 0 گوگرد )ت  در سال(

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

  



90   1393ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 1387ها در سال  . توليد پااليشگاه3-9جدول 

 ارقام: مترم عب در سال  

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
امام خميني 

 )ره( شازند
 تبريز كرمانشاه

 شهيد تندگويان

 تهران 
 جمع بندرعباس الوان شيراز

 1653628 264852 30956 53494 232621 111777 22190 173321 360507 403910 )بش ه درردز(خام خوراك نفت

 23759 16360 0 5231 2168 0 0 0 0 0 خوراك ميعانات گازي )بش ه درردز(

 119 0 0 0 0 0 0 0 0 119 )گاز به پتردشيمو )ت  در ردز

 10672 0 0 0 0 0 0 0 10672 0 هيدردژن به پتردشيمو

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

 MTBE 3609624 2880449 1639941 310565 1047129 2417841 641882 372590 3355144 16275164بنزي  پايه د 

 0 0 100215 0 0 0 0 0 0 100215 (Blending Naphthaنفتاي ممزدج)

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

 471659 207360 0 0 0 4705 0 31913 0 227681 نفتاي سنگي 

 200429 0 0 0 0 0 0 0 200429 0 پالتفرميت )به پتردشيمو(

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

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

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

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

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

 31094422 4442150 643687 1200810 4703277 2301667 372767 3357035 6953456 7119573 نفتگاز

 1391503 0 0 0 519089 0 0 103071 667397 101946 ردغ  خام

 62025 0 0 0 0 0 0 0 62025 0 آيزدريساي ل

 16985 0 0 0 0 16985 0 0 0 0 و به پتردشيموگاز اتان ارسال

 67996 0 0 0 0 0 0 0 0 67996 پنتان )به پتردشيمو(

 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 سنگي 

 0 1422150 444010 0 331350 564463 321458 0 294463 3377894 (VBدكيوم باتوم )

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

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

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

OM10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مصرفو 

 بنزي  سوپر مصرفو  

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

 95506504 16048638 1726200 3240170 13164004 6379960 1241635 9942379 20612514 23151006 هاجم  فرادرده

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

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

 درنظر گرفته شده است.ردز  366باشد كه در محاسبات سال كبيسه مو 1387سال 
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 1388سال  ها در . توليد پااليشگاه3-10جدول 

 ارقام: مترم عب در سال  

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
امام خميني 

 )ره( شازند
 تبريز كرمانشاه

 شهيد تندگويان

 تهران 
 جمع بندرعباس الوان شيراز

 1677280 292144 30532 50954 245424 109758 23127 167046 366201 392093 خام )بش ه درردز(خوراك نفت

 30563 23948 0 5527 1089 0 0 0 0 0 ازي )بش ه درردز(خوراك ميعانات گ

 129 0 0 0 0 0 0 0 0 129 )گاز به پتردشيمو )ت  در ردز

 12045 0 0 0 0 0 0 0 12045 0 هيدردژن به پتردشيمو

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

 MTBE 3316390 3078775 1597970 323755 961410 2350965 748615 369745 3565685 16313310بنزي  پايه د 

 0 0 56210 0 0 0 0 0 0 56210 (Blending Naphthaنفتاي ممزدج )

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

 1093175 668315 0 0 0 6570 0 76650 0 341275 نفتاي سنگي 

 164980 0 0 0 0 0 0 0 164980 0 رميت )به پتردشيمو(پالتف

 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 سنگي  

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

 21900 0 0 0 0 0 -183595 0 205495 0 صنعتو سفيد نفت

 32376230 5375355 636195 1136975 5225340 2254240 386900 3244850 7358035 6758340 گازنفت

 1577895 0 0 0 693500 0 0 91250 711385 81760 ردغ  خام

 79935 0 0 0 5840 0 0 0 74095 0 آيزدريساي ل

 21900 0 0 0 0 21900 0 0 0 0 گاز اتان ارسالو به پتردشيمو

 54385 0 0 0 0 0 0 0 0 54385 پنتان )به پتردشيمو(

 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 سنگي 

 0 1625345 508445 0 440555 812855 302220 0 457710 4146765 (VBدكيوم 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 نهايوفرآدرده

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

OM10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مصرفو 

 بنزي  سوپر مصرفو  

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

 97281990 18103270 1650530 3214190 13969645 6218505 1295020 9580885 20936400 22313545 هاجم  فرآدرده

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

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



92   1393ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 1389ها در سال  . توليد پااليشگاه3-11جدول 

 ارقام: مترم عب در سال

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
امام خميني 

 )ره( شازند
 تبريز كرمانشاه

 شهيد تندگويان

 تهران
 جمع بندرعباس الوان)**( شيراز

 1663263 282894 28451 56113 248299 102558 22019 181475 355532 385921 خام )بش ه درردز(خوراك نفت

 31941 24438 0 5711 75 0 0 0 0 1717 خوراك ميعانات گازي )بش ه درردز(

 136 0 0 0 0 0 0 0 0 136 )گاز به پتردشيمو )ت  در ردز

 7665 0 0 0 0 0 0 0 7665 0 هيدردژن به پتردشيمو

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

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

 MTBE 3537580 3036800 1823905 301125 853370 2435645 774895 413545 3149585 16326450بنزي  پايه د 

 20148365 4024855 413545 846435 2710855 888775 357335 1823905 4261010 4821285 د بنزي  سوپر MTBEبنزي  پايه د 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Blending Naphthaنفتاي ممزدج )

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

 1381890 1010685 0 0 0 24090 0 7300 0 339815 نفتاي سنگي 

 170090 0 0 0 0 0 0 0 170090 0 پالتفرميت )به پتردشيمو(

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

 JP4 0 16425 0 0 0 69350 16060 0 0 101835خت سبك سو

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

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

 105120 0 0 0 0 0 -109500 0 214620 0 صنعتو سفيد نفت

 33197115 5151975 565385 1260710 5044665 2028305 378140 3932145 7381760 7454030 گازنفت

 1596145 0 0 0 717955 0 0 111325 650795 116070 ردغ  خام

 66795 0 0 0 1460 0 0 0 65700 0 آيزدريساي ل

 28105 0 0 0 0 28105 0 0 0 0 گاز اتان ارسالو به پتردشيمو

 76285 0 0 0 0 0 0 0 0 76285 پنتان )به پتردشيمو(

 6205 0 0 0 2920 0 0 0 0 3285 مالچ

 15117935 536915 553705 15330 0 692040 424130 1865880 3533565 7496370 نفت كوره سبك

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

 0 1352690 413545 0 337990 735475 321200 0 383250 3544150 (VBدكيوم 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 نهايوفرآدرده

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

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

 -2916715 -852640 0 -61685 -272290 0 -52195 0 -1130770 -546770 بنزي  سوپر مصرفو جهت افزايش اكتان

 96860415 17612345 1523145 3516410 14223320 5820655 1212165 10450680 20427590 22073740 (*ها)جم  فرآدرده

 335 118 0 11 33 28 0 58 87 0 (ردزگوگرد )ت  در 

 4/98 8/98 3/92 98 1/98 7/98 8/94 2/99 99 1/98 درصد بازيافت حجمو

MTBE

LPG

BIPCVB



   93 بديلفرآورش و ت
 

 1390ها در سال  . توليد پااليشگاه3-12جدول 

 ارقام: مترم عب 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 )بش ه درردز(خوراك نفت

 29039 16496 6125 5987 0 0 0 0 0 429 خوراك ميعانات گازي )بش ه درردز(

 139 0 0 0 0 0 0 0 0 139 )گاز به پتردشيمو )ت  در ردز

 9611 0 0 0 0 0 0 0 9611 0 هيدردژن به پتردشيمو

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

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

 MTBE 3937181 2972313 2252422 307359 946297 2470658 744330 387746 3256045 17274351بنزي  پايه د 

 19423599 3256045 387746 863395 2598750 995841 380950 2290652 4028136 4622084 د بنزي  سوپر MTBEبنزي  پايه د 

 0 0 71336 0 0 0 0 0 0 71336 (Blending Naphthaنفتاي ممزدج )

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

 1482079 878192 0 0 0 25185 0 8738 0 569964 نفتاي سنگي 

 263588 0 0 0 0 0 0 0 263588 0 پالتفرميت )به پتردشيمو(

 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 سنگي  

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

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

 34556993 5449200 856838 1152659 4666715 2256627 371159 4453298 7905809 7444687 گازنفت

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

 134099 0 0 17989 27251 1139 0 0 87720 0 آيزدريساي ل

 33984 0 0 0 0 33984 0 0 0 0 گاز اتان ارسالو به پتردشيمو

 80070 0 0 0 0 0 0 0 0 80070 پنتان )به پتردشيمو(

 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 سنگي 

 0 1315743 344366 0 348705 737826 375620 0 283183 3405443 (VBدكيوم 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 نهايوفرآدرده

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

 -697795 0 0 29 0 -35624 0 -38230 -13432 -610539 ساير مواد افزودني

 -1451453 0 0 -119094 -128092 -13920 -73591 0 -1042391 -74364 ايش اكتانبنزي  سوپر مصرفو جهت افز

 99725756 17673840 2078052 3164772 13527144 6228730 1169045 12301512 21122304 22460357 ^هاجم  فرآدرده

 365 126 0 10 41 32 0 59 97 0 (گوگرد )ت  در ردز

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

LPG

MTBE



94   1393ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 1391ها در سال  . توليد پااليشگاه3-13جدول 

 ارقام: مترم عب در سال

 اصفهان بادانآ ها پااليشگاه
امام خميني 

 )ره( شازند
 تبريز كرمانشاه

 شهيد تندگويان

 تهران 
 جمع بندرعباس الوان)*( شيراز

 1763800 301034 37456 52994 238639 109972 21166 247374 365310 389857 خام )بش ه درردز(خوراك نفت

 37071 17728 13166 6167 0 0 0 0 0 10 خوراك ميعانات گازي )بش ه درردز(

 125 0 0 0 0 0 0 0 0 125 )گاز به پتردشيمو )ت  در ردز

 440 0 0 0 0 0 0 0 440 0 هيدردژن به پتردشيمو

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

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

          MTBE 0بنزي  پايه د 

 19846638 3457922 471102 814528 2356278 1083630 321145 3022428 3214206 5105399 د بنزي  سوپر MTBEبنزي  پايه د 

 0 0 97614 0 0 0 0 0 0 97614 (Blending Naphthaنفتاي ممزدج )

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

 2266326 812017 0 0 0 46790 0 0 0 1407519 نفتاي سنگي 

 202877 0 0 0 0 0 0 0 202877 0 پالتفرميت )به پتردشيمو(

 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 سنگي  

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

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

 34255675 5839488 1102370 1241838 4512720 2195563 376858 4999338 7309912 6677588 گازنفت

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

 152675 0 0 45017 12311 0 0 0 95347 0 آيزدريساي ل

 24124 0 0 8312 0 15812 0 0 0 0 آيزدفيد

 38537 0 0 0 0 38537 0 0 0 0 گاز اتان ارسالو به پتردشيمو

 102134 0 0 0 0 0 0 0 0 102134 پنتان )به پتردشيمو(

 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 سنگي 

 0 1503468 501192 0 315799 659602 389134 0 438008 3807203 (VBدكيوم 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 نهايوفرآدرده

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

 -945417 0 0 0 0 -31638 0 -5060 -80437 -828282 ساير مواد افزودني

 -220752 0 0 -38927 -9349 -21062 -22803 0 -128612 0 بنزي  سوپر مصرفو جهت افزايش اكتان

 102568821 18308756 2804335 3380449 13319866 6366678 1165263 13931284 21040154 22252036 هاجم  فرآدرده

 132891 33512 0 4091 27002 15549 0 15611 32478 4648 گوگرد )ت  در ردز(

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

LPG

MTBE



   95 بديلفرآورش و ت
 

 1392ها در سال  . توليد پااليشگاه3-14جدول 

 ارقام: مترم عب 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 )بش ه درردز(خوراك نفت

 46721 17800 17351 6612 0 315 0 0 0 4643 خوراك ميعانات گازي )بش ه درردز(

 144 0 0 0 0 0 0 0 0 144 )گاز به پتردشيمو )ت  در ردز

 193 0 0 0 0 0 0 0 193 0 هيدردژن به پتردشيمو

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

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

 350665 0 0 0 0 0 0 323637 27028 0 بنزي  سوپر توليدي

 1204536 0 0 0 0 0 0 1204536 0 0 4بنزي  با استاندارد يورد 

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

 0 0 36969 0 0 0 0 1305 0 38274 (Blending Naphthaنفتاي ممزدج )

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

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

 30432 0 0 0 0 0 0 0 30432 0 پالتفرميت )به پتردشيمو(

 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 سنگي  

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

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

 35656322 6446460 1297639 1237741 4642594 2396197 375797 4391660 8224628 6643606 گازنفت

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

 148461 5028 0 32416 7025 820 0 0 103172 0 يزدريساي لآ

 12584   9288  3296     آيزدفيد

 32074 0 0 0 0 32074 0 0 0 0 گاز اتان ارسالو به پتردشيمو

 56652 0 0 0 0 0 0 0 0 56652 پنتان )به پتردشيمو(

 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 سنگي 

 0 1632092 216103 0 309690 731545 356678 0 400573 3646681 (VBدكيوم 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 نهايوفرآدرده

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

 -819741 0 0 0 0 -27367 0 0 -24446 -767928 ساير مواد افزودني

 -58832 0 0 -2898 -49026 0 0 0 -6908 0 بنزي  سوپر مصرفو جهت افزايش اكتان

 105267538 18971804 3343319 3367791 14009950 6587954 1159141 13776963 21571879 22478736 هاجم  فرآدرده

 204267 37190 0 3943 35225 13943 0 73142 36829 3994 گوگرد )ت  در ردز(

 50/97 70/98 10/94 20/98 90/96 10/99 95 60/97 20/98 30/96 درصد بازيافت حجمو

LPG

MTBE



96   1393ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 1393ها در سال  . توليد پااليشگاه3-15جدول 

 ارقام: مترم عب در سال

 اصفهان آبادان ها پااليشگاه
امام خميني 

 )ره( شازند
 تبريز كرمانشاه

 شهيد تندگويان

 تهران 
 جمع بندرعباس الوان)*( شيراز

 1746411 304697 40029 47182 245230 105508 20778 252860 365997 364130 خام )بش ه درردز(خوراك نفت

 45231 18209 16977 8089 0 62 0 0 0 1893 خوراك ميعانات گازي )بش ه درردز(

 142 0 0 0 0 0 0 0 0 142 )گاز به پتردشيمو )ت  در ردز

 913 0 0 0 0 0 0 0 913 0 هيدردژن به پتردشيمو

 3693647 513625 18575 91053 533506 166174 35896 1069569 724136 541112 گاز ماي 

 21447851 3105000 795692 648822 2411975 1185261 219851 5318487 4119194 3643569 بنزي  پايه

 400381 0 0 0 0 0 0 307666 92715 0 بنزي  سوپر توليدي

 22181961 3105000 795692 741839 2438387 1219159 251123 5318487 4288814 4023460 د بنزي  سوپر MTBEد  بنزين پايه

 770406 0 0 0 0 0 0 0 0 770406 (Blending Naphtha)نفتاي ممزدج 

 2220719 242042 342463 0 89747 291372 0 108573 453650 692872 نفتاي سبك

 1621837 958561 0 42746 156327 2700 0 5755 0 455748 نفتاي سنگي 

 128668 0 0 0 0 0 0 0 128668 0 پالتفرميت )به پتردشيمو(

 276811 14687 2674 102323 0 101853 0 0 53512 1762 ها حالل

 JP4 0 17806 0 0 0 33667 19905 0 0 71378سوخت سبك 

 ATK 11485 519229 252052 0 0 470500 65977 0 168394 1487637سوخت سنگي  

 3828142 775729 0 78259 738971 382364 176065 325665 632811 718279 سفيد نفت

 118733 0 0 0 0 0 95585- 0 214318 0 صنعتو* سفيد نفت

 35045945 6512744 1094980 1151651 4994038 2203724 337681 4634209 7703205 6413712 گازنفت

 1662657 136005 0 0 757729 41298 0 0 632403 95222 ردغ  خام

 128999 4119 0 21819 2902 0 0 0 100159 0 آيزدريساي ل

 26869 0 0 25771 0 1098 0 0 0 0 آيزدفيد

 12334 0 0 0 0 12334 0 0 0 0 گاز اتان ارسالو به پتردشيمو

 94686 0 0 0 0 0 0 0 0 94686 پنتان )به پتردشيمو(

 94 0 0 0 0 0 0 0 0 94 مالچ

 17891516 0 812068 634845 2288565 704227 463872 2246005 4087274 6654660 نفت كوره سبك

 6928996 5174825 0 0 509114 791312 0 0 68541 385204 نفت كوره سنگي 

 0 1727547 379563 0 285144 872259 303707 0 909427 4477647 (VBدكيوم باتوم )

 77693 0 0 12138 0 1763 0 0 0 63792 انواع قير

 -10739 24452 1502 -42843 -26499 -9271 2236 8326 20028 11330 هاي نيمه نهايوفرآدرده

MTBE 498299 0 0 -93017 0 -33245 -31272 0 -98352 -242413 مصرفو- 

 -94875 0 0 0 0 0 0 0 0 -94875 ساير مواد افزددنو

 -140712 0 0 0 -26412 0 0 0 -71699 -42601 بنزي  سوپر مصرفو جهت افزايش اكتان

 102290400 18539610 3067955 3156173 13832800 6184225 1140016 14585254 21202483 20581884 **هاجم  فرآدرده

 255983 39151 0 2946 44831 15906 0 110822 37279 5047 گوگرد )ت  در ردز(

  8/97 98.90 92.60 98.40 96.90 98.70 6/94 4/99 98 9/96 ***درصد بازيافت حجمو

 .باشد مو نيز جنوب از دريافتو سفيد نفت شامل ،(  برگشتو منهاي ارسالو)كرمانشاه نفت پااليش شركت صنعتو سفيد نفت *رقم

 .باشد مو اكتان افزايش جهت افزددنو مواد د گازها،هيدردژن. گوگرد احتساب بددن هافرآدرده جم  **

 .است گرديده لحاظ پايه بنزي  ، حجمو بازيافت درصد محاسبه ر***



   97 بديلفرآورش و ت
 

 

 هاي كشور ها در پااليشگاه بندي خوراك و توليد فرآورده جمع
 

 دهد.    نشان مو 1383-93زمانو  ددرههاي كشور را در  هاي پااليشگاه ردند خوراك د توليد فرآدرده 3-2نمودار 
 

  
 

زمتانو   ددرهها د تطاب  كامل ردند آنهتا در   خوراك د توليد فرآدردهافزايشو نمودار فوق نمايانگر ردند 

به علت كتاهش   هاي كشورتوليد پااليشگاه 1393اي  در حالو است كه بطور كلو در سال باشد.  مو 93-1383

 توليد نفت خام د متعاقباً كاهش در خوراك درددي، با كاهش شديد مواجه شده است.

هتاي   توليد فترآدرده سهم با  ارتباطدر را  ي كشورها بندي پااليشگاه دضعيت رده 3-7 تا 3-3نمودارهاي

 دهد.    كوره نشان مو گاز د نفت نفت ،بنزي  موتور

 

 

 

 

  1383-93هاي  سال درها  پااليشگاهو توليد مقايسه خوراك . 3-2نمودار 



98   1393ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 

 )درصد( 1393هاي كشور در سال . سهم توليد بنزين موتور پايه پااليشگاه3-3نمودار 

 

 )درصد( 1393هاي كشور در سال گاز پااليشگاه. سهم توليد نفت3-4نمودار 



   99 بديلفرآورش و ت
 

 
 )درصد( 1393كشور در سال  هاي. سهم توليد نفت كوره پااليشگاه3-5نمودار 

 

 
 )درصد( 1393هاي كشور در سال . سهم توليد نفت سفيد و سوخت جت پااليشگاه3-6نمودار 
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 )درصد( 1393هاي كشور در سال . سهم توليد گاز مايع پااليشگاه3-7نمودار 

 

 اصتفهان امتام خمينتو د   هاي   پااليشگاهبه ترتيب  1393هد كه در سال د الذكر نشان مو نمودارهاي فوق

د گتاز   بيشتري  سهم توليد نفت د بندر عبا  آبادان ،اصفهان  پااليشگاه دبيشتري  سهم را در توليد بنزي  موتور 

  .اند را به خود اختصا  دادهكوره  بيشتري  سهم توليد نفتهمچني  پااليشگاه آبادان د بندرعبا  

درصد  87/23هاي كشور حددد  مجموعة پااليشگاه متوس  درصد استحصال نفت كوره در 1393در سال 

كتوره در   تري  رقم درصد استحصتال نفتت   پايي باالتري  د يافته است.  كاهش( 2/26بوده كه نسبت به سال قبل )

بتوده   امام خمينو)ره(د  كرمانشاههاي  درصد مربوط به پااليشگاه 31/15درصد د  47/38به ترتيب با  1393سال 

  است. 

  هاي امام خمينو اصفهان د آبادان به ترتيب بيشتري  سهم را در توليد گتاز متاي  پااليشگاه 1393در سال 

 5/7حتددد   92نسبت بته ستال    93هاي كشور در سال اند. ميانگي  درصد استحصال گاز ماي  در پااليشگاهداشته

 درصد رشد داشته است.

نزي  موتور، نفتت ستفيد، نفتت گتاز د     ب سبك شامل چهار فرآدردة درصد استحصالميزان  3-8نمودار 

در  1393هتاي كشتور در ستال     نفت كوره را به تف يك در هر يك از پااليشگاه فرآدرده سنگي  دسوخت جت 

  دهد. مقايسه با سال قبل نشان مو
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 باشد. بك د سنگي  مود سوخت جت س سفيد نفتگاز، بنزي  موتور د  نفت  گاز ماي ،  ،  نمودار منظور از چهار فرادرده سبكدر اي

 1392-93هاي هاي جت و نفت كوره در سال درصد استحصال چهار فرآوردة اصلي و سوخت .3-8نمودار

 

از نظر فرآيند پااليشتو )درصتد    1392در مقايسه با سال  1393دهد كه در سال  نمودار فوق نشان مو

ي  پااليشتگاه بته ترتيتب    تتر  هتاي اصتلو ستبك د درصتد استحصتال نفتت كتوره( مطلتوب         استحصال فرآدرده

هتاي كرمانشتاه، آبتادان د بنتدرعبا  از نظتر       اند. پااليشتگاه  بودهد اصفهان خمينو)ره( شازند  هاي امام پااليشگاه

 باشند.شاخص ردند پااليشو از مطلوبيت چندانو برخوردار نمو

 

 ها آدرده شده است.هاي اصلو پااليشگاهدردهسهم هر يك از فرآ 3-9 در نمودار

 

 





  

 هاهاي اصلي پااليشگاه. سهم هر يك از فراورده3-9ودار نم

   

   

   

 





 38هاي كشور بتا ستهم   هاي پااليشگاههمانطور كه در نمودار فوق مشهود است بيشتري  سهم توليد در فرادرده

درصتد   16ايو به سهم درصد متعل  به پااليشگاه اراك بوده د كمتري  سهم نفت كوره توليدي از محصوالت نه

هاي كشتور  د اي  امر اي  پااليشگاه را در زمره بهتري  پااليشگاه گرددنيز متعل  به پااليشگاه اراك محسوب مو

درصتد نفتت    40هاي سبك قرار داده است. اي  درحالو است كه پااليشگاه كرمانشاه بتا  از لحاظ توليد فرادرده

بنزي  از اي  لحاظ بته عنتوان پااليشتگاه باتركيتب نامناستب توليتد       درصد  21كوره از محصوالت نهايو د تنها 

-گردد. البت الزم به توضح است كه ظرفيت خوراك ردزانه اي  پااليشگاه نسبت به ساير پااليشگاهمحسوب مو

 شود.هاي كوچك محسوب موباشد د جزد پااليشگاههاي كشور بسيار كمتر مو

د  3-16در جتددل   1383-93زمتانو   ةي كشتور در فاصتل  هتا  پااليشگاهكل ميزان خوراك د توليدات 

 آمده است. 3-17خام در جددل  معادل آن به ميليون بش ه نفت



 

 

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

 ارقام: برحسب مترم عب در سال

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 101341789 105217488 102642577 96527468 97330170 96220653 95470767 95713759 92720662 91423705 خام  خوراك نفت

 2624672 2711155 2157310 1853696 1773535 1382495 770357 517498 664791 820244 خوراك ميعانات گازي

 3693647 3589124 3322962 3192655 3052130 2860682 2818530 2926205 2902845 2993880 گازمايع 

 22181961 20760115 18237490 15965100 15760335 15743792 15908160 15863265 15086545 14273634 بنزين پايه 

 3828142 4568971 5441014 5524275 6759435 7812836 7913200 7682520 7416800 8405190 سفيد** نفت

 35045945 35656322 34255675 33197115 32376230 31094422 29765385 29372645 28913475 28195542 گاز نفت

 24820512 28302138 29168841 27884905 27776865 28230345 26652300 27814460 27789275 27362892 كوره نفت

 1559015 1475154 1442754 1621330 1528255 1287898 1250490 1314000 1069450 1002474 يهاي هواي سوخت

 11695470 11417536 11002083 9903749 10654036 8698263 9570719 9131192 8657357 8321481 ها  ساير فرآورده



 

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

 در سالخام  نفتميليون بش ه معادل ارقام:       
  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 637.44 82/661 55/645 65/627 09/607 21/612 23/605 45/600 97/601 15/583 99/574 خام   خوراك نفت

 13.16 59/13 81/10 45/8 29/9 89/8 93/6 86/3 59/2 33/3 11/4 ميعانات گازي

 14.70 28/14 22/13 42/13 69/12 13/12 37/11 2/11 94/11 84/11 21/12 گازمايع 

 121.96 14/114 27/100 41/92 78/87 65/86 56/86 46/87 22/87 95/82 48/78 بنزين پايه 

 22.51 87/26 99/31 01/32 48/32 75/39 94/45 53/46 17/45 61/43 42/49 سفيد نفت

 216.44 21/220 56/211 42/213 03/205 96/199 04/192 83/183 41/181 57/178 14/174 گاز نفت

 175.23 81/199 93/205 40/198 87/196 1/196 31/199 17/188 37/196 19/196 18/193 كوره نفت

 9.30 80/8 61/8 42/8 66/9 11/9 67/7 44/7 82/7 36/6 96/5 هاي هوايي سوخت

 روشيميخوراك پت

 سفيد صنعتي+ بنزن و پروپيلن( )نفتا+پالتفرميت+ نفت 
19/15 06/15 66/14 35/15 62/15 38/15 90/14 71/15 34/15 50/16 24.69 

 0.39 40/0 35/0 82/0 79/0 66/0 70/0 74/0 73/0 65/0 05/1 خوراك پتروشيمي )گازمايع+هيدروژن+ پنتان+گاز اتان(

 46.28 09/52 95/47 14/47 14/45 41/50 91/35 97/43 79/42 01/38 64/34 زا هاي غيرانرژي مجموع فرآورده
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 كشورنفت ي ها پااليشگاه و ضايعات . سوخت2-1-3

برحستب   1383-93ددره زمتانو   ها د در به تف يك پااليشگاه 1393سال  در ها پااليشگاهميزان مصرف سوخت 

 1393 در ستال  ،از جتددل متذكور مشتهود استت     كه چنان نشان داده شده است. 3-18 دلنوع سوخت در جد

كه نسبت به سال قبتل   خام بودهميليون بش ه معادل نفت 65/43 ها معادل كل سوخت مصرفو پااليشگاه مقدار

درصد افزايش يافته  26/3اند،  دستو جديد كه در مدار توليد قرار گرفته  ييداحدهاي پا برداري از بهرهبه علت 

هتا بتا انتدكو    هاي ماي  در پااليشگاهگازي صورت گرفته د مصرف سوختدر سوخت  اي  افزايش عمدتا .است

خام مربتوط بته ستوخت گتازقبيعو     ميليون بش ه معادل نفت 58/24از اي  مقدار  هش نيز همراه بوده است.اك

لتو  ختام از توليتدات داخ  ميليون بش ه معادل نفتت  09/19شده د بقيه  تامي بوده كه از شب ه شركت ملو گاز 

شتده   تتامي   همراه بوده، درصد كاهش 45/1با  كههاي نفتو ، گازماي  د فرآدردهپااليشو ها شامل گاز پااليشگاه

 است.

بته علتت    قبتل نسبت به سال  1393در سال  ها پااليشگاهسوخت مصرف كل گاز ماي  در سوخت مصرف       

 درصد كتاهش  3/18 گاز مصرف نفت كهاي  در حالو است  است.يافته  كاهش درصد 6/28گاز  تامي  مناسب

 است.  درصد همراه بوده 14/12با افزايش  د گاز پااليشگاه

ي هتا  ستال در خوراك خام  نفتيك بش ه  يازا هتف يك ب به ها پااليشگاهانرژي مصرفو  3-19در جددل 

ي ها پااليشگاه ركشوي ها پااليشگاهدهد در بي   مو نتايج جددل نشان كه چنانمقايسه شده است.  1393د  1392

يه يتك  به ازاي تصتف را  انرژيترتيب بيشتري  مصرف  به شهيد تندگويان تهران د شيراز امام خمينو)ره( شازند،

ميليتون   360/0ميتانگي   بتا  در كتل  انترژي  مصترف  قوركلو  هلي   ب .اند داشته 1393در سال خام  بش ه نفت

كه مصرف انرژي باالتري اري از داحدهاي فرآيندي جديد برد د بهرهخام پااليش يك بش ه نفت يازا هبيو  تو بو

 داشته است. افزايش درصد 06/5 ،يو(  تو ميليون بو343/0) 1392نسبت به سال  ها در پااليشگاهدارند 

د  1392ي هتا  ستال در  نيتز  ختام  نفتيك بش ه پااليش  ازاي همصرف برق ب 3-19در جددل همچني  

كشور نستبت   يها پااليشگاهشود، مصرف برق  مو از ارقام جددل مشاهده كه چناننشان داده شده است.  1393

 1393ختوانو دارد. در ستال    كه با درصد افزايش مصترف انترژي هتم    افزايش يافتهدرصد  22/6 به سال قبل

در  لكه با افزايش خوراك د فرآيندهاي عملياتو پيچيده د پيشرفته به قور كامخمينو)ره( شازند  پااليشگاه امام

  داشته است.  به ازاي پااليش يك بش ه نفت خام را برق بيشتري  ميزان مصرفار توليد قرار داشت، مد

مالحظته   هچچنانشده است.  ارايهنيز  ها پااليشگاهمقادير درصد دزنو سوخت مصرفو  3-19در جددل 

ب مربتوط بته   لو كه در فوق اشاره شتد بته ترتيت   يبه دال بيشتري  رقم سوخت مصرفو 1393در سال گردد مو

درصتد   شهيد تندگويان تهران د شيراز بوده كه درصتد تغييترات ميتانگي    خمينو)ره( شازند،  امامهاي  پااليشگاه
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 .درصد نسبت به سال قبل افزايش داده است 55/5را  به مواد درددي ها سوخت مصرفو پااليشگاه دزنو



 

 ي كشورها پااليشگاه. سوخت مصرفي 3-18دول ج

 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 سال

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

 633972 886008 301483 206421 43948 16587 111306 109024 105730 9442 100378 گازمايع

 152460 186033 186400 184659 250555 130122 106680 186106 151119 153599 155893 گاز )سوخت مايع سبك( نفت

 444638 502993 628992 430712 367715 492538 490162 709942 731540 442124 411085 سنگين( مايع كوره )سوخت نفت

 2024861 1805936 1662742 1438540 1502978 1490525 1718071 1480157 1446669 612245 1072289 گاز پااليشگاه

 3989652 3721446 3592249 3292560 3348644 3401478 3600840 3380694 3281063 3927000 3748008 گازطبيعي

 خام  ميليون بشكه معادل نفتارقام: 

 52/2 53/3 20/1 82/0 17/0 07/0 44/0 43/0 42/0 04/0 4/0 گازمايع

 94/0 15/1 15/1 14/1 55/1 80/0 66/0 15/1 93/0 9/0 1 گاز نفت

 14/3 55/3 44/4 04/3 6/2 48/3 46/3 01/5 16/5 1/3 9/2 كوره نفت

 47/12 12/11 24/10 86/8 26/9 18/9 58/10 12/9 91/8 8/3 6/6 گاز پااليشگاه

 58/24 92/22 13/22 28/20 63/20 95/20 18/22 83/20 21/20 2/24 1/23 گازطبيعي

 65/43 27/42 16/39 15/34 20/34 48/34 33/37 54/36 64/35 9/31 6/33 جمع

 باشد.بر قب  آمار د اقالعات شركت ملو گاز مو ها پااليشگاهمقدار گاز قبيعو 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 مصرفو به

 خام )ميليون بو تو يو( بش ه نفت

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

1393 0.268 0.354 0.451 0.405 0.425 0.353 0.243 0.581 0.222 0.360 

 5.06 4.03 -1.81 1.69 -8.63 1.55 7.87 12.63 6.07 2.37 92به  93درصد تغييرات 

ازاي پااليش يك  برق مصرفو به

 خام )كيلودات ساعت( بش ه نفت

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

1393 2.93 2.11 3.53 4.20 2.89 2.11 3.97 6.47 4.80 3.79 

 6.22 2.44 4.29 19.43 -10.52 3.71 20.55 23.43 6.40 -7.95 92به  93درصد تغييرات 

 درصد دزنو سوخت مصرفو 

 به مواد درددي

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

1393 4.29 5.58 7.50 6.08 6.49 5.74 5.89 9.64 4.32 6.01 

 5.55 2.86 1.10 36.98 -7.49 -1.80 4.83 12.95 0.90 4.63 92به  93درصد تغييرات 

 درصد دزنو ضايعات
1392* 8/0 73/0 91/1 3/1 94/0 55/0 22/1 16/5 75/0 55/1 

1393 0.70 0.74 1.90 0.96 0.77 0.55 1.62 3.49 0.54 1.29 

 -17.05 -28.40 -32.37 32.79 0.54 -17.98 -26.49 -0.52 1.37 -12.63 92به  93درصد تغييرات 

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

 باشد. ارقام ارائه شده توس  شركت ملو پااليش د پخش موميانگي  دزنو ها دراي  جددل براسا   ارقام درصد ضايعات پااليشگاه*
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بته قتور كلتو     ،ر سوخت مصرفو د مصرف برقد افزايششود كه  نتيجه مو 3-19بندي جددل  از جم 

 به همراه داشته است.را  لو كه اشاره شديبه دال 1393در سال را ها  انرژي مصرفو در پااليشگاه افزايش

درصد دزنو ستوخت مصترفو د همچنتي  درصتد كتل ستوخت د         درصد دزنو ضايعات، 3-20جددل 

هتاي نفتت محاستبه گرديتده، نشتان       ردجو پااليشتگاه ضايعات را به مواد درددي كه از موازنه مواد درددي د خ

 دهد. مو

 1393هاي نفت در سال  . موزانه مواد ورودي و خروجي در پااليشگاه3-20جدول 

 ميليون ت  در سال

خام و  خوراك نفت 

 مايعات گازي
 جمع وختس كل گازطبيعي موادافزودني فرآورده

 76/95 63/5 62/0 44/0 1/0 96/88 مواد ورودي

 63/91 63/5   01/86  خروجي مواد

 51/1      ضايعات

 57/1      درصد ضايعات

درصد سووخت مصورفي كول پااليشوگاه بوا      

 به خوراك احتساب گاز شركت ملي گاز

     88/5 

 45/7      درصد سوخت و ضايعات به مواد ورودي

 

صترفو د همچنتي    درصد ضايعات، درصد ستوخت م  1393در سال دهد  چنانچه ارقام جددل نشان مو

 دزنتو  درصتد  45/7، 88/5، 51/1هتاي نفتت بته ترتيتب      درصد سوخت د ضايعات به مواد درددي پااليشتگاه 

(، كه 3-19جددل ) 1393باشد كه در مقايسه با ارقام ارائه شده توس  شركت ملو پااليش د پخش در سال  مو

نستبت بته    هاافزايش آنداليل رد البته خوانو دا همدرصد گزارش گرديده  3/7د  01/6، 29/1به ترتيب حددد 

هاي توستعه د   برداري از داحدهاي فرآيندي در قرح توان به شردع بهره موقور كه اشاره شد،  همانرا  سال قبل

هتاي   اي فرآيندي قترح اندازي آزمايشو داحده راه ،خمينو)ره( شازند ها نظير پااليشگاه امام سازي پااليشگاه بهينه

، مقتدار  3-20الزم به توضيح است كه در جتددل موازنته   ها نسبت داد.  در ساير پااليشگاه سازي توسعه د بهينه

 ها در نظر گرفته شده است. توليد بنزن د پردپيل  در مواد خردجو پااليشگاه

نشتان   1386-1393 هتاي  هتاي كشتور را در ستال    كلو عمليات پااليشگاه موازنةدضعيت  3-21جددل 

 دهد. مو
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  1386-1393هاي  در سالهاي كشور  نة كلي عمليات پااليشگاهزموا. 3-21 جدول

 خام ميليون بش ه معادل نفت

 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 35/642 10/653 22/635 76/621 34/605 14/610 12/595 69/584 هاي توليدي پااليشگاه تحويل فرآورده

 *ها سوخت مصرفي پااليشگاه

 طبيعي( )به غير از گاز 

17/15 15/15 53/13 58/13 86/13 03/17 35/19 08/19 

 39/8 47/10 96/7 83/9 4/5 83/5 26/6 78/5 ها تلفات پااليشگاه

 82/669 91/682 21/660 46/645 31/624 50/629 52/616 18/606 ها جمع كل توليد پااليشگاه

 6/650 41/675 36/656 10/636 38/616 1/621 16/612 31/604 كل خوراك و ميعانات گازي

 اختالف توليد و خوراك و ميعانات

)افزايش انبساط حجمي غيرقابل  

 گيري( اندازه

87/1 

36/4 40/8 93/7 36/9 85/3 51/7 22/19 

جمع سوخت مصرفي و تلفات 

  ها پااليشگاه

50/21 40/21 36/19 98/18 70/23 99/24 82/29 47/27 

 ز قبيعو لحاظ نگشته است.ها، گا* در سوخت مصرفو پااليشگاه
 

حاصتل از   مصترفو جم  ستوخت   1393تا  1386هاي  سالبي  ز جددل فوق مشهود است در چنان ه ا

ختوراك د تغييترات سيستتمو د    در ميتزان د كيفيتت   به علت تغييرات  ها د تلفات پااليشگاه توليدات فرآدرش

ميليون بشت ه معتادل    47/27 به 50/21حددد از  با نوساناتو همراه بوده د   دستويياحداث داحدهاي جديد پا

ها در داحدهاي ش ست مول ولو  فرآدردهگيري  غيرقابل اندازهانبساط حجمو ميزان  است. يافتهافزايش خام  نفت

با تغييراتو كه در قو  به دالئل ياد شده شود نيز اد افزددنو در تراز منظور مومو سايركه به عنوان با هيدردژن 

 .افتزايش يافتته استت   ختام   ميليون بش ه معادل نفتت  22/19 به 87/1داشته است، از  1386-93زمانو   ددره

بتراي ستوخت   قبيعو شب ه شتركت ملتو گتاز    از گازاستفاده  1393در سال  ،عالده بر آنشايان ذكر است كه 

قتبال   دليلتو كته  ه بت  خامميليون بش ه معادل نفت 58/24 به 83/20از  1393تا  1386هاي  ر سالدپااليشگاه 

 گردد. مومصرف گاز كشور منظور كه در تراز كلو  افزايش يافته 1392در سال اشاره شد 
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 هاي گاز . پااليشگاه2-3

 . توليد گاز سبك1-2-3

ترتيتب در كارخانجتات گتاز د گازمتاي ،      خام د گاز ميادي  مستقل بته غنو مناب  نفتگاز سبك از فرآدرش گاز

 گردد.زدايو توليد مو اي نمهاي گاز د داحده پااليشگاه

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

 خيتز جنتوب كته پتااليش گازهتاي غنتو ميتادي  نفتتو را انجتام           كارخانجات گاز د گازمتاي  در منتاق  نفتت   

 دهند عبارتند از:مو

ترتيتتب ( بتته 1600( د )800د  700، 600(، )500د  400(، )300التتو  100كارخانجتتات گتتاز د گازمتتاي  ) -

اهواز د ميدان گازي آغار را پتس از جداستازي     هاي مربوط به آغاجاري، ماردن، گازهاي همراه ميادي  حوزه

مايعات گازي جتدا شتده در ايت      نمايند. مايعات به گاز سبك تبديل د به شب ه شركت ملو گاز هدايت مو

 شود. امام ارسال موكارخانجات به دسيله خطوط ارتباقو به عنوان خوراك به پتردشيمو بندر

( به ترتيب گاز كالهك ميدان پازنان، 1500( د )1300د  1200(، )1000د  900كارخانجات گاز د گازماي  ) -

ح يمه، ميتادي  نفتتو كترنج د پارستو را پتس از جداستازي مايعتات بتراي          بو ميادي  نفتو گچساران د بو 

ات گازي توليدي در اي  كارخانجات را به عنتوان  بازگردانو د تزري  به ميادي  مربوقه هدايت نموده د مايع

 نمايند.  خوراك پتردشيمو بندرامام، پتردشيمو بوعلو د در بعضو مواق  صادرات ارسال مو

خيز جنوب، شامل گاز سبك سازند ماردن ختامو د گتاز ستبك خردجتو از      توليد از ساير مناب  مناق  نفت  -

د مصارف خانگو د نيردگاه خارك استفاده در ميدان ماردن پتردشيمو خارك است كه به ترتيب براي تزري  

 شود. مو

هاي نفتو منطقته ستيري در شتركت     آدري شده ميدان گاز سبك سيري كه از فرآدرش، گازهاي همراه جم  -

شود د به دسيله دد خت   سيري( توليد مو NGLنفت فالت قاره در كارخانه گاز د گاز ماي  سيري ) كارخانه 

 گردد. براي مصرف به جزيره كيش د جزيره قشم ارسال مو لوله زيردريايو

خيز جنوب د شركت  توليد گازسبك در كارخانجات گاز د گازماي  شركت ملو مناق  نفت 3-22جددل 

 دهد.خيز جنوب را نشان مو نفتت فالت قاره د همچني  ساير مناب  گازي شركت ملو مناق  نفت
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 1386-93هاي سال در گاز و گاز مايع. توليد گاز سبك كارخانجات 3-22جدول 

 ردز در  ميليون مترم عب داحد:   

 كارخانجات گاز و گازمايع
 توليد گازسبك

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

100 - - - - - - - - 

200 01/1 91/1 74/0 54/1 01/1 77/0 15/1 13/0 

300 54/2 24/2 93/1 23/1 5/2 37/1 62/0 16/2 

400 73/9 48/10 
86/11 

70/8 96/8 88/9 32/9 98/9 

500 82/0 8/0 82/0 12/0 - - 2/0 

600 15/11 69/9 74/7 66/10 68/10 21/10 83/8 99/7 

700 77/3 22/4 
11/7 

35/5 16/6 17/4 39/3 33/3 

800 35/3 3/3 53/2 12/2 29/2 54/2 71/2 

900 04/18 44/18 47/19 33/23 71/13 32/18 04/20 71/15 

1000 57/9 45/10 49/6 39/10 39/10 89/10 89/7 96/10 

1200 9/5 34/5 91/5 67/5 42/5 62/4 5 37/4 

1300 71/2 81/2 02/3 13/3 34/2 84/1 94/1 22/1 

1500 89/4 4/4 28/4 02/5 7/4 11/2 51/2 78/2 

1600 59/8 17/8 04/7 65/10 98/6 97/7 5/9 68/11 

 33/0 33/0 - - - - - - سيري

 55/73 06/73 44/74 09/75 02/89 59/75 25/82 07/82 گازوگازمايع  كارخانجات جمع كل خروجي

     توليد گاز از ساير منابع                             

 49/0 49/0 22/1 12/2 58/1 06/2 2 - سازند ماردن خامو

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

 34/74 72/73 77/75 37/77 83/90 91/77 56/84 07/82 جمع
 

خيز جنوب د شركت خصو  در كارخانجات گاز د گازماي  در مناق  نفتقوركلو توليد گازسبك بهبه

ختام نستبت بته    توليد نفتت  1393كه در سال داشته لذا باتوجه به اي  خامتوليد نفت فالت قاره بستگو به  نفت

درصتد   84/0حددد نيز توليدي در اي  مناق   مقدار گازسبك .يافته است اهشدرصد ك 64/0سال قبل حددد 

 دهد. افزايش نشان مو
 

 زدايي هاي گازي و واحدهاي نم . پااليشگاه2-1-2-3

بته   1393برداري از مجموعه سيزده پااليشگاه گازي در قالب هفت شتركت پااليشتو در ستال    مديريت د بهره
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هاي گتاز  پار  جنوبو د تاسيسات پااليشگاه 10الو  1رداري از فازهاي ب هرهعهده شركت ملو گاز د مسئوليت ب

د پااليشگاه آن د بخشتو   12چني  بخشو از فاز  ها در خش و )جمعاً پنج پااليشگاه در عسلويه( د هم مربوقه آن

 در خش و با شركت نفت د گاز پار  بوده است. 16د  15از پااليشگاه فازهاي 

 از: عبارتند اند گاز بوده  ملو تحت مديريت شركت  1393برداري از آنها در سال  كه بهره ازگ هاي پااليشي شركت

محل پااليشگاه در المرد فار  بتا دد پااليشتگاه شتماره يتك د دد جمعتاً       شركت پااليش گاز پارسيان:

تر م عتب گتاز   ميليون م 85هايو  ميليون مترم عب در ردز است كه با انجام اصالحيه 83داراي ظرفيت اسمو 

درصد از كل گاز قبيعو فرآدرش شتده ايتران را بته عهتده      13تامي  حددد  1393كنند د در سال  مودريافت 

ميليون مترم عب در ردز( د پااليشگاه دد )بتا   43داشته است. پااليشگاه يك از ميدان تابناك )با ظرفيت اسمو 

شوند. محصوالت توليتدي   ، شانول د هما تغذيه موميليون مترم عب در ردز( از ميادي  درادي 40ظرفيت اسمو 

ترتيتب بتراي تزريت  در شتب ه سراستري د ختوراك       تر بته اي  دد پااليشگاه، گاز سبك، اتان د مايعات سنگي 

عانات گيري در اي  پااليشگاه احداث نشده د مي شود. در حال حاضر داحد اتان هاي پتردشيمو استفاده مو مجتم 

شود كه به علت شيري  بودن آن، مورد نياز داحدهاي  اينچو به عسلويه ارسال مو 10وله توليدي با خ  ل گازي

 باشد. پتردشيمو مو

ميليتون   27: محتل پااليشتگاه در استتان خوزستتان )بتا ظرفيتت استمو        1شركت پااليش گاز بيدبلند 

( در منتاق   1600 د 300، 200باشد كه از گازهاي خردجو داحتدهاي گتاز د گازمتاي  )    مترم عب در ردز( مو

شتود. ايت     خيز جنوب د بخشو از گاز ترش پار  جنوبو از قري  خ  لوله پنجم سراسري گاز تغذيه متو نفت

 درصد كل گاز فرآدرش شده را به عهده داشته است.  3/4دد ، تامي  حد1393پااليشگاه در قول سال 

باشتند د در   درعبا  د قشتم متو  ها به ترتيب در بن : محل پااليشگاهشركت پااليش گاز سرخون د قشم

ميليون مترم عب در ردز از ميادي  گازي سرخون د گورزي  قشتم تغذيته    8/16مجموع با ظرفيت توليد اسمو 

كل گاز فرآدرش شده كشتور را بته عهتده داشتته      درصد از 3/2اي  پااليشگاه تامي   1393شوند. در سال  مو

 است. 

داحد فرآدرش د  5باشد كه با  اي  پااليشگاه در سرخس مو: محل نژادشركت پااليش گاز شهيد هاشمو

كته   Dد شتوريجه   Bميليون مترم عب در ردز، از مخزن گازي ترش مزددران، شوريجه  58توان توليد بيش از 

زدايتو در گنبتدلو د شتوريجه جمعتاً بته       شود. عالده بر آن داحد نم تري  نوع گاز كشور است تغذيه مو اسيدي

باشتند.   مترم عب در ردز د يك داحد پااليشو ميعانات گازي جزء تاسيسات اي  شركت مو ميليون 20ظرفيت 

درصد از كل گاز فرآدرش شده كشور را به عهده داشته استت،   5/7، تامي  حددد 1393اي  پااليشگاه در سال 

عات همراه گتاز بته   هاي اخير با افزايش چشمگير دماي گاز درددي به داحدهاي اي  پااليشگاه، مقدار ماي در سال
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ميزان قابل توجهو افزايش يافت كه اي  موضوع موجب ناپايداري در سيستتم شتده د افتزايش مصترف متواد      

شد. با اجراي پردژه جداكننده گاز درددي در داحد شماره  شيميايو د ايجاد نوسانات در دريافت گاز را موجب مو

سيستم جداسازي ادليه مايعات همراه گاز افزايش يافت  تصفيه گاز د جداسازي ميعانات گازي اضافو، راندمان 2

كه در كارايو فرآيند پااليش گاز تاثير به سزايو را ايجاد كرد. عالده بر آن پردژه جلوگيري از سوخت  گاز داحد 

هزار متر م عب گاز در ردز گرديد. انجام اي  اصتالحات قتو    10زدايو گنبدلو انجام شد كه موجب بازيابو  نم

ال گذشته از جمله اقداماتو بود كه در افزايش ظرفيت پااليشگاه كمك موثري كرده است. شتايان ذكتر   چند س

گاز د حتالل   سفيد د نفت هزار ليتر نفتا، نفت 750است كه در داحد پااليشو ميعانات گازي اي  پااليشگاه، ردزانه 

 500ت با درصد گوگرد كم به ميزان زير گاز توليدي اي  پااليشگاه جزد محصوال سفيد د نفت شود. نفت توليد مو

PPM ردد به شمار مو. 

باشتد كته از ميتادي  گتازي      : محل اي  پااليشگاه در بندر قاهري )سيراف( موشركت پااليش فجر جم

درصد گاز فرآدرش شده كشور توست  پااليشتگاه    17شود د بيش از حددد  نار،كنگان د پار  جنوبو تغذيه مو

 85شود. ظرفيتت قراحتو توليتد ايت  پااليشتگاه       تري  پااليشگاه گازي كشور تامي  مو فجر جم به عنوان بزرگ

ميليون مترم عب  125هاي افزايش ظرفيت در حال حاضر توان توليد  ميليون مترم عب در ردز بود كه با قرح

دكنگتان از  باشد. بخشو از خوراك شركت پااليش گاز فجر جتم عتالده بتر ميتدان نار     گاز در پااليشگاه دارا مو

شود كه اي  موضوع براي سومي  سال پياپو ادامه دارد د از نظر تامي   پار  جنوبو تامي  مو 8د  7، 6فازهاي 

 مصرف داخلو بسيار حائز اهميت است.

، ميليون مترم عب گاز 9/88شركت پااليش گاز فجر جم با توليد پايدار ميانگي  ردزانه  1393در سال 

 گاز كشور داشته است. كمك به سزايو در تامي  

ميليون مترم عب در ردز از گاز گنبدي ميدان  1: اي  پااليشگاه با ظرفيت پااليشگاه گاز مسجد سليمان

باشند. گاز سبك براي مصترف   شود د محصوالت توليدي آن گاز سبك د ميعانات گازي مو سفيد تغذيه مونفت

 گردد. م تزري  موخا منطقه د ميعانات گازي توليدي در حال حاضر به نفت

ميليون مترم عتب در ردز از گتاز تترش     8/6: اي  پااليشگاه با ظرفيت اسمو شركت پااليش گاز ايالم

ميليتون   5تتا   4شود. پااليشگاه گازي ايتالم بته قتور متوست  ردزانته بتي         ميدان گازي تنگ بيجار تغذيه مو

  كند. مو ميليون ليتر ميعانات گازي توليد 16/6د گاز مترم عب 

(، 3د  2(، )1مجتم  گاز پار  جنوبو پنج پااليشگاه مستقل فاز ) :شركت پااليش مجتمع پارس جنوبي

 ترش از ميدان پتار  جنتوبو در ستال    شود. ظرفيت برداشت گاز ( را شامل مو10د  9( د )8د  7، 6(، )5د  4)

ميليتون مترم عتب در    210، 12فاز پااليشگاهو د همچني  بخشو از فاز  10با استفاده از ظرفيت كامل  1393

د بخشتو از   10تتا   1س وي فازهاي  11ميليون متر م عب گاز از  49/226ردز بود كه به قور متوس  ردزانه 
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پتنج پااليشتگاه   بتا   1393پار  جنوبو برداشت شد. شركت پااليش پتار  جنتوبو در ستال     12س وهاي فاز 

درصد از كل گتاز فترآدرش شتده،     5/45تامي   ( با16 د 15( د )12هاي فازهاي ) مستقل د بخشو از پااليشگاه

مترم عب در ردز گاز ترش را ميليون  25/308كننده حامل انرژي كشور بوده كه ردزانه حددد  تري  تامي  عمده

ميليون متر م عب در ردز به شب ه انتقال گاز تزريت  كترده    49/226سازي به ميزان  فرآدرش د شيري  پس از

ميليون متر م عب در ردز به خطوط لوله پتنجم سراستري تزريت      76/81به ميزان  از ترشدر حالو كه بقيه گ

 شده است. 

 باشند: مشخصات عملياتو فازهاي پار  جنوبو به شرح زير مو

 32ميليون مترم عب در ردز( د ميعانتات گتازي )   2/25محصوالت توليدي اي  فاز گاز سبك ) -1فاز 

 باشد.ت  در ردز( مو 137هزار بش ه در ردز( د گوگرد )

ميليتون مترم عتب در ردز(، ميعانتات گتازي      5/52محصوالت توليدي اي  فاز گاز سبك ) -3د  2فاز 

 باشند. ت  در ردز( مو 360د گوگرد )( هزار بش ه در ردز 8/70)

ميليتون مترم عتب در ردز(، ميعانتات گتازي      4/50محصوالت توليدي اي  فاز گاز سبك ) -5د  4فاز 

ميليون ت  در ستال( د گتوگرد    778/0) ميليون ت  در سال(، گازماي  733/0(، اتان )زار بش ه در ردزه 3/74)

 باشند.ت  در ردز( مو 273)

سازي گاز بوده د محصتوالت توليتدي آن گتاز ستبك      اي  فازها فاقد تأسيسات شيري  -8د  7د  6فاز 

ميليون ت   46/0ار بش ه در ردز( د گاز ماي  )هز 109ميليون مترم عب در ردز(، ميعانات گازي ) 3/72ترش )

به  8د  7، 6سازي است. گاز ترش فازهاي  ؛ فاقد تأسيسات شيري 8د  7، 6. پااليشگاه فازهاي باشند در سال( مو

اينچ( براي تزري  به ميدان نفتو آغاجاري از عسلويه  56كيلومتر،  504دسيله خ  لوله پنجم سراسري )به قول 

هاي احداث شده در مسير اي  خت  لولته، بخشتو از گتاز تترش       شود. ضمناً با انشعاب هدايت موبه اي  ميدان 

هاي فجر جم د بيدبلند جهت فرآدرش د توليد گاز سبك د تزري  به شب ه سراستري   پار  جنوبو به پااليشگاه

 گردد. ارسال مو

هتزار   80ميعانتات گتازي )  ميليون مترم عب در ردز(،  6/51محصوالت توليدي اي  فاز ) -10د  9فاز 

تت    8/153ميليون ت  در سال( د گتوگرد )  745/0ميليون ت  در سال(، اتان ) 794/0بش ه در ردز(، گاز ماي  )

 باشند. گوگرد در ردز( مو

بنتدي   توسعه ساير فازهاي ميدان مشترك پار  جنوبو در دد بخش ادلويت 1393د  1392در سالهاي

داحتد   4بتا   18د 17داحتد فرآدرشتو د فازهتاي     4بتا 16د 15درشو، فازهتاي  داحد فرآ 6با12شد، توسعه فاز 

التذكر بته    برداري د يا پيشترفت فازهتاي فتوق    شد د اقداماتو جهت بهره فرآدرشو در ادلويت نخست قرار داده
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 زير انجام شد:  شرح

رداري بت  پار  جنتوبو بته بهتره    16د  15داحدهاي برق د بخار فازهاي  1392در سال  - 16د  15فاز 

برداري قترار گرفتت. در    سازي پااليشگاه در خش و اي  پردژه، در مدار بهره كامل رسيد د نخستي  داحد شيري 

ميليون متر م عب گاز شيري  در داحد فرآدرش گاز مذكور با استفاده از گتاز توليتدي    10قول زمستان ردزانه 

كته ميتانگي  توليتد ردزانته آن در ستال       قوريتوليد د به خطوط سراسري تزري  شد، به  8د  7، 6در فازهاي 

 م عب بالغ گرديد. ميليون متر 65/18به  1392م عب توليد شده در سال  ميليون متر 34/1از  1393

، گاز برداشت شده از ميتدان  1392در ابتداي زمستان سال  12با آغاز فعاليت س وي ادل فاز  -12فاز 

تري  فتاز   كه بزرگ 12فاز  1، داحد 1393د در سال نتقال يافت مشترك پار  جنوبو به پااليشگاه در خش و ا

ميليتون متتر    15/0حتددد  از  1393ي  توليد آن ردزانه در سال . ميانگبرداري رسيدبه بهرهپار  جنوبو است 

 بالغ گرديد. ميليون مترم عب در ردز 8/26به  92توليد شده در سال  م عب

تري  فاز منطقه گازي پار   گذاري د توليد، بزرگ زان سرمايهپار  جنوبو از نظر حجم گاز، مي 12فاز 

اندازي شده د آماده  س وي اصلو د يك س وي كم و دارد. س وي ادل راه 3دريايو اي  فاز جنوبو است. بخش 

ارسال گاز به خش و گرديده است. س وي ددم د سوم با درصد پيشرفت بااليو در دست ساخت قرار داشت. با 

ميليون متر م عب گاز شتيري  بته شتب ه     75ميليارد فوت م عب معادل  3ردزانه  12كامل از فاز برداري  بهره

سراسري تزري  خواهد شد. س وي ادل د ددم هركدام يك ميليارد فوت م عب د از س وي سوم د چهارم نيز در 

 مجموع يك ميليارد فوت م عب گاز برداشت خواهد شد. 

اندازي س وهاي هتر   د نصب د راه 18د  17حدهاي فرآدرشو فازهاي ر قب  برنامه داب – 18د  17فاز 

تري  با ظرفيتت توليتد هتر يتك      4داراي  18د  17دارد مدار توليد شد. فازهاي  1393دد فاز در اداس  سال 

ميليتون متتر    50ردزانته   18د  17برداري كامل از فازهاي  ميليون متر م عب گاز است. در صورت بهره 5/12

ميليون متر م عب اتان براي تحويل به پتردشتيمو د   70صفيه شده براي انتقال به شب ه سراسري، م عب گاز ت

توليتد   1393 گتردد. در ستال   ميليون بش ه ميعانات گازي توليد مو 27ساالنه يك ميليون ت  گاز د گاز ماي  د 

 ميليون متر م عب در ردز بوده است.  28/1 تنها گاز سبك اي  فاز

 اند. ريزي شده برنامه 1394از ساير فازهاي ميدان در سال برداري  بهره

زدايو كه گاز ميادي  مستتقل د همچنتي     هاي گاز د داحدهاي نم مناب  تامي  خوراك د ظرفيت پااليشگاه

نشتان   3-23در جتددل   1393نمايند به همراه ميزان متوس  توليد گاز سبك در سال گاز همراه را پااليش مو

 داده شده است. 

 

 



82   1393ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

زدايي و توليد گاز سبك  هاي گاز و واحدهاي نم . منابع تامين خوراك و ظرفيت پااليشگاه3-23جدول 

 1393آنها در سال 
 ردز در  ميليون مترم عب داحد:   

 زدايي و نم پااليشگاه
ظرفيت 

 1388اسمي

ظرفيت 

 1389اسمي

ظرفيت 

 1390اسمي

ظرفيت 

 1391اسمي

ظرفيت 

 1392اسمي

ظرفيت 

 1393اسمي

  د گاز سبكتولي

زدايي  هاونم پااليشگاه 

 1393در سال 

 منابع تامين خوراك

88/88 125 125 125 125 125 110 فجر  
 8د7د6فاز -كنگان د نار

جنوبو پار   

34/58 - 98/50 5/41 5/44 خانگيران  34/58  53/37  
-مزددران-DدBشوريجه

 گنبدلو

22/2 20 - - 4/7 4/7 5/4 دشوريجه گنبدلو زدايو نم   

2/27 2/27 1/27 5/22 (1)دبلندبي  2/27  2/27  *04/21  
1600،NGL300،200،100 

پار  جنوبو 8د7د6فاز   

30/0 1 1 1 1 1 1 مسجد سليمان سفيد ي نفت منطقه   

6/16 57/14 4/14 4/14 د قشم سرخون  6/16  6/16  37/11 گورزي –سرخون    

 گورزي  0 - - - 02/2 1/2 1/2 گورزي زدايو  نم

05/14 20 20 20 19 19 20 داالن( نچاي30)خ داالن  داالن 

7/0 7/0 7/0 7/0 زدايو سراجه نم  7/0  8/9  33/2  سراجه 

7/209 65/209 191 190  جنوبو پار   7/209  210 49/226  
مناب  فازهاي متناظر پار  

 جنوبو
5/82 5/82 5/82 81 (2د  1پارسيان )  5/82  5/82  16/68 درادي-شانول-هما-تابناك   

8/6 8/6 8/6 8/6 ايالم  8/6  8/6  55/4  تنگ بيجار 

  0 - - - - - - ها گاز مصرفو پااليشگاه

2/577 8/547 8/547 78/546 45/518 5/497 جمع  93/476  - 
 باشد.مو 10د  9د فازهاي  5تا  1در بر گيرنده فازهاي  1389د  1388، 1387هاي ظرفيت گزارش شده در سال #

منتاق    1600ميليون متر م عب در ردز مربوط به توليد گازسبك در كارخانجات گاز د گازمتاي    27/11ميليون متر م عب در ردز( كه  58/21* توليد پااليشگاه بيد بلند )

 رديده است.پار  جنوبو بوده كه به خوراك پااليشگاه بيدبلند تزري  گ 8د  7، 6مليون متر م عب در ردز مربوط به گاز ترش فاز  31/10باشد د خيز جنوب مو نفت
  

 

با مجموعه تاسيسات پااليشو شتركت ملتو گتاز د     1393كه از جددل فوق مشهود است، در سال  چنان

ميليون متر م عب در  2/577زدايو به  هاي گاز د داحدهاي نم شركت نفت د گاز پار ، توان ظرفيت پااليشگاه

مجمتوع گتاز پتااليش شتده در     استت.   درصتدافزايش داشتته   4/5 ردز رسيد كه در مقايسه بتا ستال گذشتته   

 08/174ميليون متر م عب در ردز )معتادل   93/476، 1393زدايو در سال  هاي گازي د داحدهاي نم پااليشگاه

درصتد   2/12ميليتون مترم عتب در ردز(    19/425ميليارد متر م عب در سال( بود كه نسبت به ستال قبتل )  

توان به آغاز توليتد   باالدستو نسبت به سال گذشته را موتوليد گاز در بخش دهد. اي  افزايش  افزايش نشان مو

چنتي    د هتم  1براي فرآدرش در پااليشتگاه بيدبلنتد    8د  7د  6د استفاده بيشتر از گاز ترش فازهاي  12از فاز 

د  17د شردع توليتد فازهتاي   پار  جنوبو  8د  7د  6با گاز ترش فازهاي  16د  15توليد در پااليشگاه فازهاي 
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 داد. نسبت 18

 توليد كل گاز سبك و منابع گاز سبك

زدايتو د كارخانجتات گتاز د گتاز متاي  د       هتاي گتازي، نتم    بر اسا  ميزان توليد گاز سبك از پااليشگاه

بته شترح    1393تا  1390هاي  خيز جنوب، مجموع كل توليد گاز سبك در كشور در سال تأسيسات مناق  نفت

 باشد: جددل زير مو

  1390-93هاي  گاز سبك در سال. توليد كل 3-24جدول 

 ميليون متر م عب در ردزداحد: 

 سال

 منابع تامين                                                                         
1390 1391 1392 1393 

 توليد گاز سبك كارخانجات گاز د گازماي  

 خيز جنوب د تاسيسات مناق  نفت
37/77 77/75 72/73 34/74 

 04/485 19/425 31/417 4/402 هاي گازي توليد گاز سبك پااليشگاه

 38/559 91/498 08/493 77/479 جمع توليد گاز سبك

 

چنان ه از جددل فوق مشهود است، توليد گاز سبك از كارخانجات گاز د گاز متاي  د تأسيستات منتاق     

كشتور بته علتت افتزايش توليتد در       توليتد كتل گتاز ستبك    د  درصتدي داشتته   8/0افزايشو خيز جنوب  نفت

 درصد افزايش يافته است. 12/12در مقايسه با سال گذشته،  1393هاي گازي پار  جنوبو در سال  پااليشگاه

 هتاي   دضعيت توليد د عرضه گتاز ستبك را بته تف يتك منتاب  قتو ستال        3-7د نمودار  3-25جددل  

 دهد.نشان مو 93-1383

 1383-93هاي  سال كيك درتف . منابع گاز سبك به3-25جدول 

 داحد: ميليون مترم عب در ردز تقويمو

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح

 35 09/36 66/37 46/44 03/45 28/42 2/45 40/44 35/40 77/39 14/40 همراه سبكتوليد گاز 

هاي گنبدي د توليد گاز
 ماردن خامو

43/33 55/28 56/29 17/28 2/31 96/25 72/33 22/26 43/30 42/28 67/26 

 71/497 4/434 99/424 09/409 64/406 25/401 57/355 75/327 54/307 41/283 84/269 گازي مستقل ميدانتوليد

 38/559 91/498 08/493 77/479 38/485 49/469 97/431 32/400 45/377 73/351 41/343 جم  توليد

 21 72/14 75/12 36/32 64/24 86/15 31/19 93/16 25/17 17/14 12/16 داردات

 38/580 63/513 83/505 13/512 03/510 35/485 28/451 25/417 70/394 9/365 53/359 جمع منابع
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هتاي   دهد، متوس  توليد گاز سبك از ميتادي  مستتقل در پااليشتگاه   كه ارقام جددل فوق نشان مو چنان

ميليتون   71/497جمعتاً بته    1393ترم عب در ردز بوده كه در ستال  ميليون م 84/269، 1383گازي در سال 

  مترم عب در ردز رسيده است.

ميليون مترم عب در  35 به 1383ميليون مترم عب در ردز در سال  14/40توليد گاز سبك همراه از 

و توليتد  ميليون مترم عب( به علت كاهش ت ليف 09/36قبل ) نسبت به سالد  يافتهكاهش  1393ردز در سال 

 .دهد نشان موكاهش  درصد 02/3ميزان  هبخام  نفت

توليد گازهاي سبك گنبدي د سازندي كه معموالً براي تزري  گاز در ميادي  نفتو ماردن يا گچساران د 

بازگردانو به ميدان پازنان كه در راستاي صيانت از مخازن د جلوگيري از هترزردي نفتت متورد استتفاده قترار      

بنا به داليتل   1393ميليون مترم عب در سال  67/26به  1383ميليون متر م عب در سال  43/33گيرد از  مو

  استفاده بيشتر از گاز سبك شب ه شركت ملو گاز براي تزري  كاهش يافته است.

 به قوركلو به داليلو كه قبالً اشاره شد توليد گاز براي تامي  1393با توجه به توضيحات فوق، در سال 

 درصد افزايش يافته است. 12/12خلو كشور كل مصارف دا

 
 1383-93هاي  سال درتوليد گاز سبك . 3-10نمودار 
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 . تحويل گاز سبك 2-2-3

 هتاي  هتاي مختلتف مصترف، قتو ستال      دضعيت تحويل گاز ستبك را در بختش   3-11د نمودار  3-26جددل 

 دهد.نشان مو 93-1383 

ختش  هتاي تزريت  د مصتارف عمليتاتو ب     از بخشو از پردژهگاز سبك توليدي پس از تامي  گاز مورد ني

 . گردد تزري  موشركت ملو گاز ايران مابقو به شب ه انتقال  ،دستو صنعت نفت باالدستو د پايي 

جهتت تتامي  مصتارف    گردد،  كه به شركت ملو گاز تحويل موبخش اعظم گازسبك توليدي در كشور 

 93/238اي  رقتم   1383گردد كه در سال  مو استفادهها  ردگاهد ني ، كشادرزيهاي خانگو، تجاري، صنعت بخش

درصد افزايش نستبت بته ستال     15/17ا ب 1393سال  ده است. مصارف بخشو دروبميليون مترم عب در ردز 

 ميليون مترم عب در ردز رسيده است. 421 قبل به

ر ردز بوده كه نسبت ميليون مترم عب د 91/13، 1393گاز مورد نياز براي خوراك پتردشيمو در سال 

 داشته است. افزايشدرصد  8/28به سال قبل حددد 

ستازي د   شامل خوراك داحدهاي هيتدردژن ، گازسبك توليدي كه در داحدهاي عملياتو 1383در سال 

ميليتون   56/22بالغ بر  ،به مصرف رسيدهها د ايستگاه تقويت فشار  خانه هاي نفت، گاز د تلمبه سوخت پااليشگاه

 بته هاي نفتت   سازي پااليشگاهبا احتساب خوراك داحدهاي هيدردژن 1393ر ردز بوده كه در سال مترم عب د

ميليون مترم عب در ردز افزايش يافته استت. عمتده مصترف گتازقبيعو در داحتدهاي      ( 21/31+  1) 21/32

باشتد.   مو يت فشار گازهاي تقو د ايستگاهنفت خطوط انتقال  يها خانه هاي نفت د گاز، تلمبه عملياتو در پااليشگاه

برداري كامل از تاسيسات مخزن سراجه به عنتوان ادلتي     با ت ميل د بهره 1393الزم به ذكر است كه در سال 

برداري از مخزن ذخيره گاز شوريجه در خانگيران، تزري  گتاز   چني  بهره سازي گاز در كشور د هم مخزن ذخيره

  ر م عب در ردز انجام شد.ميليون مت 01/4به اي  مخازن به ميزان حددد 
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 1383-93هاي  سبك در سال . تحويل گاز26-3

 داحد: ميليون مترم عب در ردز تقويمو

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح

 72/65 42/65 56/59 44/55 77/62 79/52 34/51 44/42 8/68 28/73 21/78 تزري 

 004/421 36/359 64/364 23/370 49/361 49/340 09/319 43/294 1/270 56/255 93/238 مصارف بخشو

 31/31 4/26 26/26 49/24 39/25 31/24 35/23 61/20 34/19 93/20 56/22 مصارف عملياتو

 809/5 56/14 62/10 08/13 8/11 40/9 10/7 78/6 09/7 55/1 63/4 آدري جم  قابل بالقوه ميزان

 56/26 43/25 44/25 96/25 26/23 59/18 88/12 4/15 69/15 9/12 56/9 صادرات

 91/13 8/10 43/11 65/13 95/12 53/10 79/8 02/8 04/3 - - #به پتردشيمو  خوراك

 0/1 16/2 86/1 02/2 95/1 79/1 59/1 - - - - هپااليشگا سازي هيدردژن خوراك

 2/0 -03/0 35/0 31/0 3/0 15/0 5/0 - - - - خ ( ذخيره ساير)افزايش

 01/4 95/1 29/1 55/0 - - - - - - - گاز ذخيره مخازن به تزري 

 85/6 33/3 - 41/4 12/4 - - - - - - معادل گاز ماي 

 07/5 98/4 - - - - - - - - - معادل اتان

 1/0 69/0 18/0 16/0 1/0 2/0 4/0 4/0 1/0 81/0 71/5 تلفات انتقال د توزي 

 64/581 07/515 65/501 46/510 35/504 5/458 35/425 78/387 11/384 03/365 62/359 جمع مصارف

هاي تقويت فشار جزد مصارف عملياتو منظور شده استت. تتا ستال    ها د ايستگاهخانههاي نفت د گاز د تلمبه گازقبيعو سبك مصرفو پااليشگاه 1393در سال 
 ها منظور شده است. خانه ها د تلمبه پااليشگاه ها در مصارف سوخت شگاهسازي پااليخوراك داحدهاي هيدردژن 1386

 (. 4-5باشد )جددل هاي پتردشيمو مو مربوط به گازسبك خوراك مجتم  #
 

 



   87 بديلفرآورش و ت
 

 

 

 هاي گاز سوخت پااليشگاه

كنند. ميتزان  هاي گازي بخشو از توليدات گاز خود را براي مصرف سوخت استفاده موداحدهاي مختلف در پااليشگاه

 نشان داده شده است. 3-27تف يك در جددل به 1387-93هاي گازي در ددره زمانو اليشگاهمصرف سوخت گاز پا

 1387-93هاي هاي فرآورشي گاز در سالميزان سوخت گاز مصرفي در سيستم 3-27جدول 
 داحد: ميليون مترم عب در سال

 هاي گاز پااليشگاه
 سوخت گاز مصرفي

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 3014 16/2615 41/2580 45/2543 78/3036 77/2697 35/1768 زهاي مختلف پار  جنوبوفا

 283 13/58 75/239 77/218 1/238 8/242 5/239 فجر جم
 113 06/114 74 56/68 4/74 82/69 94/58 پارسيان

 93 03/88 4/84 32/67 42/36 88/25 41/34 بيد بلند د مسجد سليمان
 449 9/470 31/442 1/435 71/433 8/475 27/566 نژادهاشمو

 34 2/36 91/12 0 35/29 32 - قشم د سرخون
 68 29/93 106 05/72 58/64 72/34 - ايالم
 4058 75/3412 2/3539 25/3405 53/3913 78/3578 46/2667 جمع

 1383-93هاي  سال درتحويل گاز سبك . 3-11نمودار 
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 هاي گازي دركه از جددل فوق مشهود است، به قور كلو ميزان مصرف سوخت گاز در پااليشگاه چنان

هاي فجرجم د  افته كه بيشتري  افزايش مربوط به پااليشگاهي افزايشدرصد  9/18 نسبت به سال قبل 1393سال 

  پار  جنوبو بوده است. 1فاز 

 . توليد مايعات و ميعانات گازي3-2-3

شتوند. مايعتات    همراه( به صورت ماي  جتدا متو   ( از گازهاي توليدي مخازن نفتو )گازNGLمايعات گازقبيعو )

توليتد  مايعات گازي تترش د شتيري     به صورتخيز جنوب در مناق  نفتهاي گاز د گازماي   كارخانهاز گازي 

 ( ترش د مابقو شيري  هستند.300تا  100. مايعات گازي ناحيه آغاجاري )گردند مو

 گتازي در  ميتادي  مستتقل   هتاي غنتو گنبتدي د ستازندي د گتاز     ( از گازCondensateميعانات گازي )

، پااليشگاه سرخون، فجرجمنژاد،  د پااليشگاه گاز شهيد هاشمو 1600د  1000د  900هاي گاز د گازماي   هكارخان

هاي فازهتاي مختلتف پتار      زدايو گورزي  د پااليشگاه زدايو سراجه، نم زدايو گنبدلو، نم پااليشگاه پارسيان، نم

 گردند. جنوبو توليد مو

 دهد. هاي تابعه نشان مو تف يك شركت ت گازي را بهدضعيت توليد مايعات د ميعانا 3-28جددل 

 

 1387-93هاي  سال در. وضعيت توليد مايعات و ميعانات گازي 3-28جدول 
 هزار بش ه در سالداحد: 

هاي شركت 

 عملياتي
1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 ميعانات 
 30283.85 5/30112 54/29715 75/29400 55/29444 05/30357 20/30451 شركت ملو گاز

 
 146755.55 75/128461 92/119542 5/114500 85/107780 70/93286 75213 شركت ملو نفت

 
 177039.40 25/158574 46/149258 25/143901 4/137225 75/123643 20/105664 جمع ميعانات گازي

 
 41865.50 85/43102 9/46902 75/55242 7/58246 55/53388 02/58366 خيز مناق  نفت مايعات

 
 218904.90 1/201677 36/196161 199144 1/195472 30/177032 22/164030 جمع كل
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 ها نيروگاه .3-3

 ،گتازي داحدهاي مگادات به ظرفيت  1697د  وچرخه تركيب هايبه ظرفيت داحد مگادات 644، 1393سال  در

بترق   ،داحدهاي برق بخاريد  افزدده شددپذير مگادات به داحدهاي تجدي 12د  وآب داحد برق به مگادات 520

ي هتا  نيردگتاه  نتامو ظرفيت به مگادات  2872مجموعاً د تغييري نسبت به سال قبل نداشتند برق ديزلو اتمو د 

نسبت به  1/4 با رشد هاي تجديدپذير( )شامل نيردگاه شده كشور صببه اي  ترتيب ظرفيت ن اضافه شد.كشور 

حددد   سال قبل به  درصدي نسبت به 7/4 حددد انرژي برق با رشد ناديژه توليدد مگادات  73152 سال قبل به

 3/2 شتو افزايد رشت  بتا  ،توان توليد شده همزمان در پيككيلودات ساعت رسيد. در اي  سال  ونميلي 274480

 رسيد.  مگادات 46696 درصدي نسبت به سال قبل به

 ي كشورها نيروگاه و عملي قدرت نامي 

دات  934 درصدي نسبت به سال قبل بته  9/2 حدددبا رشد هاي كشور  نيردگاهسرانه   قدرت نامو در اي  سال

 1392كه نسبت به سال  گزارش شدهمگادات  73152، 1393ي كشور در سال ها نيردگاه  قتتدرت نامورسيد. 

 مربوط بهصد در 1/36در حددد دهد. از مجموع قدرت نامو بيشتري  سهم درصد رشد را نشان مو 1/4 حددد

مگتادات آن در حتال حاضتر     26412باشد كه   مگادات قدرت مو 44906 ي گازي د چرخه تركيبو باها نيردگاه

مگتادات   15830ي گازي د چرخته تركيبتو بتا    ها نيردگاه ي بخاري بعد ازها نيردگاه باشند. گازي مو هاي توربي 

 ي كشتور از هتا  نيردگتاه  نگي  قتدرت عملتو  ميتا  1383-93 يهتا  سالقدرت در رده بعدي قرار دارند. در قو 

 مگادات افزايش يافته است.  63987درصد به  59/6 با متوس  رشد 1383مگادات در سال  14/33801

درصتد بتوده    5/87هاي كشور به قدرت نامو آن معادل  بر اسا  اقالعات موجود نسبت قدرت عملو نيردگاه

شراي  عملياتو فاصله دجود  كشور درهاي  ت نامو نيردگاهدرصد از قدر 5/12دهد به ميزان  است كه نشان مو

 دارد.

 هتاي  ستال  در ي كشور را بته تف يتك نتوع نيردگتاه    ها نيردگاه ، عملو د توليدقدرت نامو 3-29جددل 

 دهد.نشان مو 1383-93هاي  ها را در سال ردند تغييرات توليد برق انواع نيردگاه 3-10د نمودار  93-1383 

                                                      
 گزارش تفضيلو دزارت نيرد در سايت توانير گزارش شده است.براسا  ها آمار د اقالعات مربوط به نيردگاه   



         در كل كشور 1383-93هاي  سال درتوليد برق  قدرت نامي، قدرت عملي و عيت. وض3-29جدول 
 1384 1383 واحد  

*1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 73152 70279 68940 65212 61203 56268 52972 49425 45322 41044 2/37300 مگادات ها نيردگاه قدرت نامو

 10785 10265 9745 8745 8486 7714 7673 7422 6572 9/6043 7/5011 مگادات آبو

 15830 15830 15829 15821 15704 15704 15598 15598 15577 15577 15229 مگادات بخاري

 26412 24715 26002 24342 22526 18667 18077 15434 14861 18882 16541 مگادات گازي

 18494 17850 15744 14780 13984 13664 11117 10478 7836   مگادات چرخه تركيبو

 439 439 439 408 408 426 418 418 418 1/493 1/493 مگادات ديزلو

 07/0 13/0 07/0 13/0 13/0 13/0 13/0 مگادات (1390د اتمو )از سال  خورشيدي
1116 1181 1181 1193 

 93 92 9/89 00/74 80/58 58/47 88/24 مگادات  بادي

 - - -  - 2 - - - - - - مگادات زباله سوز
 63986 61907 60723 57522 54069 47589 47617 44582 40995 7/37300 4/33801 مگادات ميانگي  قدرت عملو

 10785 10265 9745 8745 8486 7714 7324 7074 6269 5772 4/4609 مگادات آبو
 15252 15315 15312 15323 15221 15221 15184 15185 15142 15155 14862 مگادات بخاري

 21368 20048 21203 19911 18290 15045 14824 12675 12264 15979 13958 مگادات گازي

 15105 14814 12998 12166 11698 11407 9909 9300 6976 - - مگادات چرخه تركيبو
 284 284 284 262 279 290 286 286 3/285 347 347 مگادات ديزلو

 07/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 گاداتم (1390د اتمو )از سال  خورشيدي
1116 1181 1181 1193 

 93 92 8/89 62 8/58 58/47 88/24 مگادات  بادي

 - - - - 2 - - - - - - مگادات زباله سوز
 13862 14470 12447 12058 9523 7207 4753 17987 6/18265 2/16100 6/10626 ساعت گيگادات هاي آبو توليد ناديژه نيردگاه

 85623 89664 91788 95901 94073 95771 97201 94229 92481 93383 90716 ساعت گيگادات هاي بخاري توليد ناديژه نيردگاه

 73340 66039 67364 58716 58400 53846 54911 37605 4/41235 7/68322 5/65275 ساعت گيگادات گازي هاي نيردگاه ناديژه توليد
 96823 87135 80534 72749 70658 64142 57015 53796 40343 - - گيگادات ساعت تركيبو چرخه   ايه نيردگاه ناديژه توليد

 83 71 66 62 128 124 204 8/225 6/231 212 252 ساعت گيگادات هاي ديزلو توليد ناديژه نيردگاه

 3/4546 1/4600 1858 9/358 3/43 072/0 074/0 071/0 079/0 053/0 137/0 ساعت گيگادات د اتمو *هاي فتودلتاييك توليد ناديژه نيردگاه

 72/197 63/211 6/206 217 6/162 6/224 31/196 35/143 31/125 95/70 26/46 ساعت گيگادات هاي بادي توليد ناديژه نيردگاه

 635/3 79/1 5 6/5 97/5 81/1 - - - - - ساعت گيگادات سوز هاي زباله توليد ناديژه نيردگاه
 274480 262192 254265 240064 232994 221316 214280 203986 192682 178089 166917 ساعت گيگادات اويژهجمع توليد ن

 .استفاده گرديده است نعت برقصاز گزارش تفصيلو  1393د  1392هاي  سالموجود در ترازنامه انرژي كشور اصالح شده د ارقام آخري  آمار بر اسا   1383-91  سالارقام -  ريزي دزارت نيرد ماخذ:معادنت برنامه

صفر بوده است. 1393فتودلتائيك در سال هاي نيردگاه*توليد ناديژه 
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ددره در ايت   هتاي كشتور    برق در انواع مختلف نيردگاه ناديژهميانگي  نرخ رشد توليد ، 1383-93قو ددره 

 باشد. موفردش داخلو(  املشدرصد مصرف برق ) 8/5بوده كه تقريباً مطاب  با ميانگي  رشد  درصد 1/5حددد 

  دهد.نشان مو 1383-93هاي  سال درها را  . ردند تغييرات توليد برق انواع نيردگاه3-12نمودار 

 
 

 

 . توليد برق1-3-3

جهان قرار گرفتته د   16كه در جايگاه ميليون كيلودات ساعت بوده  274480 بالغ بر 1393برق در سال  ناديژه توليد

درصتد   .گيرد پس از كشور عربستان در رتبه ددم قرار دارد كشور را در بر مو 40نه كه نزديك به در منطقه خادرميا

 بتا ميتزان   1392درصد بوده كه نسبت به ستال   49 ،1393سال  وكشور در ق يها نيردگاه واستفاده از ظرفيت عمل

اعت كيلتودات ست   3505، 1393ال ها در ست  درصد افزايش يافته است. ضمناً توليد سرانه نيردگاه 3/1 درصد،  3/48

 درصد افزايش يافته است. 45/3 كيلودات ساعت( 3388گزارش گرديده كه نسبت به سال قبل )

 بته شترح جتددل    1392در مقايسه با ستال    نيردگاه به تف يك نوع 1393ها در سال  از نيردگاه يبردار ضريب بهره 

    بوده است. 30-3

 

 1383-93هاي سال تفكيك در ها به. توليد برق نيروگاه3-12نمودار 

 1393 صنعت برقماخذ:آمار تفضيلو 
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 1393و  1392ي ها سالدر  ها نيروگاه . وضعيت كاركرد3-30 جدول

 نوع نيروگاه

 1393سال  1392سال 

 برداري بهره  ضريب
 )درصد(

 كاركردبراساس ساعت
 ميانگين قدرت عملي )ساعت(

 برداري بهره ضريب
 )درصد(

 كاركردبراساس ساعت
ميانگين قدرت عملي 

 )ساعت(
 9/5613 1/64 7/5854 8/66 بخاري

 2/3432 2/39 3294 6/37 گازي

 6410 2/73 9/5881 1/67 خه تركيبوچر

 3/292 3/3 2/250 9/2 ديزلو

 7/4919 2/56 8/4813 55 جم  حرارتو

 3/1285 7/14 6/1409 1/16 آبو برق

 9/3979 4/45 7/4075 5/46 اتمو د تجديدپذير

 6/1553 7/17 7/1684 2/19 تجديدپذير جم 

 6/4289 49 3/4235 3/48 ها نيروگاه كل متوسط

 1393 صنعت برقآمار تفضيلو ماخذ:

 نشان داده شده است. 1383-93هاي  ها در سال قدرت عملو نيردگاه 3-13در نمودار 
 

 
 

 1383-93هاي  برداري از آنها طي سال ها و ضريب بهره قدرت عملي نيروگاه. ميانگين 3-13نمودار 
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بترداري از   قتوركلو ضتريب بهتره    بته گردد  مالحظه مو 3-13د نمودار  3-30 قور كه در جددل همان

افتته كته ايت  امتر بته دليتل       درصد افزايش ي 3/1نسبت به سال قبل حددد  1393كشور در سال  هاي نيردگاه

 ،آبتو  ي برقها در مقابل كاهش نيردگاه گازي، چرخه تركيبو د ديزلوهاي   برداري از نيردگاه افزايش ضريب بهره

 بوده است. د بخاري اتمو 

دضعيت توليد برق ، اند بوده يبردار باالتري  ضريب بهره يداراتركيبو  هاي چرخه نيردگاه 1393در سال 

ردبترد بتوده د    كتاهش بتا  دارد،  ود حجم آب ذخيره پشت سدها بستتگ  وكه به ميزان بارندگ وآب يها نيردگاه

نسبت بته ستال گذشتته ردنتد      ،باشد كشور دابسته مو يشراي  جوهاي بادي نيز كه توليد برق آنها به  نيردگاه

 اند. كاهشو داشته

بتا ميتانگي  رشتد ستاالنه      1383ل گيگادات ساعت در ستا  90716از  يبخار يها برق نيردگاهناديژه  توليد

رسيده استت. ستهم توليتد بترق در همتي  ددره در ايت         1393در سال ساعت گيگادات  85623درصد به  -58/0

كاهش يافتته استت زيترا احتداث      1393در سال درصد  2/31حددد  به 1383در سال درصد  35/54 ها از نيردگاه

قريت  ايجتاد    زبيشتتر ا هتاي اخيتر    هاي توسعه نيردگاهو در ستال قرح د به تدريج كاهش يافتههاي بخاري  نيردگاه

د چرخته   يگتاز  يهتا  برق نيردگاه ناديژهتوليد قوري كه  هب د چرخه تركيبو صورت پذيرفته است يهاي گاز نيردگاه

 گيگتادات  170163 بته  درصتد  06/10 با متوس  رشد ساالنه 1383گيگادات ساعت در سال  5/65275 از وتركيب

حددد  توليد برق سهم آنها از ي،د گاز وتركيب چرخه يها افزايش يافته است. با توسعه نيردگاه 1393سال در  ساعت

هتاي   ستهم نيردگتاه   1383 سال دررسيده است.  1393درصد در سال  99/61 به 1383در سال  يدرصد 10/39

رصد بالغ گرديتده استت كته    د 05/5به  1393اي  رقم در سال  كه درصد بوده 36/6آبو در كل توليد برق كشور 

هاي اخير بتوده كته ستبب شتد      د سال 80اي د قوالنو مدت به خصو  در دهه  هاي ددره نمايانگر دقوع خش سالو

الزم بته توضتيح استت كته ستهم توليتد بترق از        هاي آبو از توليد كل كشور رقم پايينو را نشان دهد.  سهم نيردگاه

 درصد رسيده است.03/0به معادل  1393وده د اي  مقدار در سال هاي ديزلو در كشور بسيار پايي  ب نيردگاه

هاي بادي، خورشيدي د تجديدپذير كته در   به استناد آمارهاي توليد برق از مناب  تجديد پذير شامل نيردگاه

در توليتد  اتمتو    بتوده، بته علتت ادغتام توليتد نيردگتاه       ساعت گيگادات 39/46درصد معادل  027/0، 1383سال 

رسيده است. با دجتود ايت ،    1393برابر در سال  102گيگادات ساعت يعنو حددد  4748به هاي تجديدپذير  نيردگاه

مقايسه اي  آمارها با آمارهاي جهانو ح ايت از آن دارد كه سهم مناب  تجديدپذير در توليد انرژي كشور نستبت بته   

در سطح پايينو قرارداد در حالو كه كشتور   ساير كشورهاي توسعه يافته د يا حتو برخو از كشورهاي در حال توسعه

ايران به دليل تنوع اقليمو د آب د هوايو از پتانسيل قابل توجهو در زمينه توليد برق از منابعو همچون خورشيد، باد، 

 ها( برخوردار است. هاي كشور د يا ددر ريز سبزيجات د ميوه زمي  گرمايو د زيست توده )به دليل حجم زياد زباله
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 ها سوخت نيروگاهمصرف 

توليتد بترق از    يبترا  ود ديزلت  يگتاز  و،تركيبت  چرخته  ي،بختار  يهتا  كشور شامل نيردگاه وحرارت يها نيردگاه

بتا توجته بته رانتدمان د      ،ها كنند. متناسب با افزايش قدرت نيردگاه استفاده مو وماي  د يا گازقبيع يها سوخت

ختام در ستال    نفتت  عادلم ميليون بش ه 1/261 از وحرارت هاي سوخت در نيردگاهمصرف  ي،بردار ضريب بهره

)ايت  مقتدار مجمتوع     ختام  ميليون بش ه معتادل نفتت   223/437 بهدرصد  3/5ساليانه با رشد متوس   1383

ميليون بش ه معادل نفت خام د مابقو شتامل گتاز    06/309، گاز قبيعو 5/72، نفت كوره 8/54گاز معادل  نفت

هتاي   كته رشتد توليتد بترق در نيردگتاه      ، در حالوافزايش يافته است 1393ال در سباشد(  كوره بلند د كك مو

افزايش مصرف متناسب با توليد درصد بوده است كه بيانگر  1/5قور متوس  ساليانه  حرارتو در همي  ددره به

( رشتد متوست  مصترف ستاليانه ستوخت در      1389-93سال گذشتته ) باشد. در پنج  موي كشور ها نيردگاه در

هتاي حرارتتو در همتي      كه رشد توليد برق در نيردگتاه  بوده درصورتو درصد 15/3حددد هاي حرارتو  اهنيردگ

در رابطه هاي حرارتو  تغيير ن ردن راندمان نيردگاهباشد. اي  امر نيز به قور كلو نمايانگر  مو درصد 76/2ددره 

 ا بهبود نسبو حاصل نشده است.ست د لذبا مصرف سوخت براي توليد برق در ددره پنج ساله اخير بوده ا

 ازكشتور   يهتا  ستوخت نيردگتاه  ها معادل گازقبيعو مجموع سوخت مصرفو نيردگاهدر  وگازقبيع سهم

 5/15 كتوره از  ستهم نفتت  كاهش داشته استت د   1393در سال  درصد 8/70 به 1383درصد در سال  3/79

اند  ردبرد بوده  با افزايش قابل مالحظه درصد 6/12به  18/5از  گاز نفتد همچني  سهم  درصد 6/16 رصد بهد

 چرخته تركيبتو  هاي بختاري، گتازي د    ها در نيردگاه توان به علت افزايش مصرف اي  فرآدرده كه اي  امر را مو

و دزارت حرارتت  يهتا  همي  ددره راندمان نيردگتاه در  نسبت داد. 1383-93جهت جبران كمبود گاز قو ددره 

هتر ستاله    1385تتا ستال    گذشتته  يها افزايش يافته است. البته در سال صددر 3/36 بهرصد د 5/36 از نيرد

 1389-92لتي  ، در ددره چهارستاله   گتردد   مشتاهده متو   ي دزارت نيردها در راندمان نيردگاه كاهش تدريجو

شتر د توليد بي چرخه تركيبوهاي گازي به  راندمان با ردند رشد افزايشو ردبرد گرديد كه نمايانگر تبديل نيردگاه

رانتدمان   1393هاي ياد شتده بتود، لتي   در ستال      هاي چرخة تركيبو در تركيب توليد برق در سال از نيردگاه

د د ستي ا تركيبتو   ديزلتو  ، هتاي گتازي   برداري از نيردگاه هاي حرارتو دزارت نيرد به علت افزايش بهره نيردگاه

درصتد كتاهش    6/35به حددد  سال گذشته 6 هاي ، نسبت به راندمانبخاريهاي  برداري از نيردگاه كاهش بهره

درصتد   3/36هاي حرارتو خارج از شتب ه معتادل   متوس  راندمان نيردگاه 1393همچني  در سال  .يافته است

نستبت بته ستال     1393هاي كشتور در ستال    الزم به توضيح است كه ميزان مصرف گاز در نيردگاهبوده است. 

درصد نسبت بته   19/27گاز  د اي  در حاليست كه مصرف نفت درصد افزايش يافته است 37به ميزان  1392

درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته استت   69/32سال گذشته كاهش د همچني  مصرف نفت كوره نيز 
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هتاي متاي     هتا د كتاهش مصترف فترآدرده     كه نشانه تامي  بيشتر گاز قبيعو براي فصول سرد سال در نيردگاه

 باشد. مو

در جددل  1387-93ها در ددره زمانو  هاي دزارت نيرد به تف يك نوع نيردگاه دگاهدضعيت راندمان نير

 نشان داده شده است. 31-3

  ها نيروگاه به تفكيك نوع ي وزارت نيروها نيروگاه . وضعيت راندمان3-31جدول 

 داحد: درصد                                              

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 نوع نيروگاه

 2/35 5/36 8/36 37 4/36 5/36 3/36 بخاري

 3/30 9/30 7/29 5/29 1/30 29 9/28 گازي

 44 1/44 5/45 44 7/44 2/43 5/44 چرخه تركيبو

 1/34 4/34 7/34 4/35 7/33 5/32 3/34 ديزلو

 3/36 37 1/38 8/37 9/36 8/36 5/36 *كل )متوسط(

 1393 زارت نيرددگزارش تفضيلو برق،  ماخذ:

 شود. را شامل مو خارج از شب هصناي  بزرگ د بخش خصوصو دزارت نيرد د اقالعات هاي كشور كه نيردگاهحرارتو هاي  نيردگاهكل مربوط به *

 

د راندمان آنها را كشور ي حرارتو ها نيردگاهكل  ردند مصرف سوخت در 3-14نمودار د  3-32جددل 

 هد.دنشان مو 1383-93ي ها سالقو 
 

  



 در كل كشور 1383-93ي ها الدر س ها نيروگاه . وضعيت مصرف سوخت3-32جدول 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 واحد  

 8872 12186 7768 9406 5919 4934 4398 4557 4702 2648 2188 ميليون ليتر گاز * مصرف نفت

 10273 15263 14450 12019 8859 9541 8911 8435 7587 6329 5736 ميليون ليتر مصرف نفت كوره *

 50172 36897 40870 39195 44890 43404 43412 36975 35239 34837 33617 مترم عب ميليون مصرف گاز **

 848/4 34/2 0 0 0001/0 6 13 9/78 5/95 3/98 8/81 مترم عب  ميليون گاز كك

 357/1262 15/2272 8/1994 2120 6/1756 1834 1861 6/2344 2/2184 1/2197 4/1834 مترم عب ميليون گاز كوره بلند

 3/36 37 2/37 9/36 6/36 8/36 5/36 8/36 9/35 1/36 5/36 درصد متوسط راندمان واحدهاي حرارتي

 . ها در تراز منظور گرديده است ن ذخيره در مخازن يا برداشت از مخازن ذخيره نيردگاهعنوا پخش د آمار اعالم شده دزارت نيرد، به د   هاي ماي  تحويلو توس  شركت ملو پااليش اختالف آمار سوخت *

 ايران منظور گرديده است.گاز قبيعو در تراز انرژي ارقام مصرف گاز اعالم شده توس  شركت ملو مبناي مصرف گازلي    باشدبر اسا  ارقام دزارت نيرد موفوق آمار سوخت گاز در جددل  **

ار تفضيلو دزارت نيردآم :ماخذ
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باشد د ساير موارد اقالعات دزارت نيرد  مبناي مصرف انرژي در تراز انرژي، ارقام مصرف گاز براسا  ارقام اعالم شده توس  شركت ملو گاز ايران مو

 1393 دزارت نيردآمار تفضيلو  ماخذ:است. 

 

 . ساير واحدهاي فرآورش4-3

 سنگ. توليد زغال1-4-3

شو  هاي ددلتو د بخش خصوصو به دد صورت كك سنگ توس  شركت ن زغالدخراج از معاعمليات است

ميليون  85/1حددد  1393مشهود است، در سال  3-33د  3-34كه از جدادل  چنان گيرد. د حرارتو صورت مو

د ميليون ت  زغال سنگ كنسانتره توليت  8/0شود كه از آن حددد  ت  در سال از زغال سنگ كشور استخراج مو

دهتد. در قتول ددره   درصد كاهش نشان متو  32نسبت به سال قبل حددد  1393رقه در سال  شده است. اي 

 درصدي را قو كرده است. 27/4سنگ كنسانتره، ردند كاهشو رشد متوس  توليد زغال 83-93هاي سال

 تا 1391هاي  را در سال كنسانتره توليد زغال سنگاستخراج زغال سنگ خام د دضعيت  .3-33جددل 

 دهد. نشان مو 1393

 

 

 1383-93هاي  سال درو راندمان آنها كشور هاي حرارتي  نيروگاه كل . روند مصرف سوخت در3-14نمودار 
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 1391-93هاي  عملكرد استخراج زغال سنگ خام و توليد كنسانتره در سال .3-33جدول 

 ارقام: هزار ت  در سال

 توليد كنسانتره استخراج زغال سنگ سال

1391 2350 1130 

1392 2400 1200 

1393 197/1858 316/810 
 ريزي رنامهمعادنت ب معدن د تجارت، عت،دزارت صنماخذ: 

 

 دهد. نشان مو 1382-92هاي  عمل رد ميزان توليد زغال سنگ كنسانتره را قو سال .3-34جددل 

 1383-93هاي  سال درتوليد زغال سنگ كنسانتره  .3-34جدول 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 سال

تغييرات 

  93سال 

 92به 

رشد 

ساليانه 

93-

83 

 316/810 1200 1130 6/1065 7/1044 8/1211 7/1629 5/1671 07/1567 9/1587 6/1253 )زارت ه(توليد
47/32- 27/4- 

 88/3 74/5 41/5 1/5 5 8/5 8/7 8 5/7 6/7 6 خام(نفتمعادل بش هتوليد)ميليون

 صناي  معدنو ايران از گزارش 1392 تا 1391از ترازنامه انرژي دزارت نيرد د ارقام سال  1382-90ارقام ماخذ: 

 

ميليون ت  در ستال از زغتال ستنگ     85/1حددد  1393 در سال ،چنان كه از جدادل فوق مشهود است

رقه در سال  ه است. اي دشميليون ت  زغال سنگ كنسانتره توليد  8/0شود كه از آن حددد  كشور استخراج مو

رشد متوست    83-93هاي ل ددره سالدهد. در قودرصد كاهش نشان مو 32نسبت به سال قبل حددد  1393

 درصدي را قو كرده است. 27/4سنگ كنسانتره، ردند كاهشو توليد زغال

 . وضعيت جهاني  5-3

 خام. پااليش نفت1-5-3

نشان داده شده  3-36د  3-35مناق  مختلف جهان به ترتيب در جدادل  ها در پااليشگاهد خوراك ظرفيت 

 است.

توليد د مصرف  با افزايشهمراه  2013نسبت به سال  2014جهان در سال  يها پااليشگاهاك د خورظرفيت 

ها در  از كل ظرفيت پااليشگاهدرصد ردبرد بوده لي    38/1د  4/1افزايشو با رشد به ترتيب در جهان خام  نفت

ش درصد بي 20حددد  هاي جهان پااليشگاه ظرفيتكه  معنا بدي استفاده شده است،  درصد 80در حددد جهان 
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 بوده است.  2014در سال  پااليشگاهوهاي   براي توليد فرآدرده( هزار بش ه در ردز 76833) خام نفتاز خوراك 

 

 هاي نفت در جهان . ظرفيت پااليشگاه3-35جدول 

 منطقه
 سهم ظرفيت پااليش ظرفيت پااليش هزار بشكه در روز

 **درصد
 نسبت خوراك به ظرفيت

 2014سال  2013*سال 

 88/0 00/22 21278 21495 ي شمالوآمري ا

 78/0 3/6 6069 5895 امري اي مركزي د جنوبو

 79/0 6/24 23724 23569 اردپا/ ادراسيا

 71/0 8/9 9428 8787 خادرميانه

 63/0 7/3 3553 3509 آفريقا

 79/0 6/33 32461 32042 حوزه اقيانو  آرام

 80/0 100 96514 95197 جمع كل

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 از سايت مذكور گزارش گرديده است. استخراج شده 2015سال گزارش  براسا  ارقام تجديدنظر شده در 2013ارقام مربوط به سال *

 هاي مندرج در سايت مذكور  گزارش گرديده است. ها براسا  درصد سهم ** ارقام درصد سهم

 

درحالو كه مصرف دهد  نشان مو ،(8-66)جددل  جددل مصارفارقام  اب فوق جددلارقام مقايسه 

 ،استميليون بش ه در ردز  34/23 ،از كل مصرف جهاندرصد  32/24سهم  باآمري اي شمالو  خام نفت

كمبود ظرفيت  باشد كه حاكو از موبش ه در ردز  ميليون 22 آن با داشت  رتبه سوم در جهان وپااليشظرفيت 

 منطقه است.پااليشو در آن 

داقعتو ايت    ختام   نفتمصرف با ميليون بش ه در ردز(  4/9هاي پااليشو كشورهاي خادرميانه ) ظرفيت

ختام آن   مطابقت دارد. ظرفيت پااليشو اردپا د ادراسيا از مصرف داقعو نفتميليون بش ه در ردز(  7/8منطقه )

مصرف كشورهاي  شود. عمدتاً صادر مو آنها توليداتكه مازاد بيشتر است   ميليون بش ه در ردز( 2/18منطقه )

 4/32آن منطقته ) ظرفيتت پااليشتگاهو   ( بتا  در ردز ميليتون بشت ه   8/30)با حددد  داًحوزه اقيانو  آرام حدد

 .باشد ردبرد نموها  دردهآكمبود فربا لذا اي  منطقه  ( مطابقت دارددر ردز ميليون بش ه

هزار بش ه در ردز ذكر شتده كته از    1985ر اي  آمار ايران د ظرفيت پااليشو كشور جمهوري اسالمو 

هتاي كشتور در ستال     ، ختوراك پااليشتگاه  هزار بش ه در ردز 4/1802) فعلبالظرفيت از حتو  د ظرفيت اسمو 

 .زيادتر گزارش شده استي كشور بسيار ها پااليشگاه( 1393
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  ي نفت در جهانها پااليشگاه. خوراك 3-36جدول 

 بش ه در ردز داحد: هزار        

*2013 منطقه
 2014 

 15844 15312 آمري ا

 1735 1763 كانادا

 1155 1224 م زيك

 4721 4773 جم  آمري اي مركزي د جنوبو

 18858 18693 اردپا د ادرآسيا

 6656 6363 خادرميانه

 2255 2182 آفريقا

 607 657 لزيا**استرا

 9986 9648 چي 

 4473 4462 هند

 3289 3453 ژاپ 

 7253 7252 ساير كشورهاي آسياي پاسفيك

 81/76832 9/75781 جمع دنيا

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 از سايت مذكور گزارش گرديده است. ارقام 2015ا  ارقام تجديدنظر شده در سال براس 2013ارقام مربوط به سال * 

 باشد. مو آرام گينه نو د جزاير اقراف در اقيانو   نيوزلند،  استراليا،  **منظور از استرالزيا،

 . گاز طبيعي2-5-3

 نشان داده شده است. 3-37در جددل جهان توليد گاز در مناق  مختلف 

كه اي   داشته استافزايش  2013درصد نسبت به سال  52/1توليد گازقبيعو جهان در حددد  2014در سال 

 منطقه آمري اي شمالو بوده است. افزايش توليد بيشتر مربوط به
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 جهان. توليد گازطبيعي سبك در مناطق مختلف 3-37جدول 

 منطقه
 توليد )ميليارد مترمكعب(

 **)درصد( 2014در سال  سهم توليد
 2014سال  2013*سال 

 7/27 4/948 3/903 آمري اي شمالو

 0/5 0/175 3/173 امري اي مركزي د جنوبو

 8/28 4/1002 7/1034 يااردپا د ادراس

 3/17 0/601 5/580 خادرميانه

 8/5 6/202 7/204 آفريقا

 3/15 2/531 3/512 ه اقيانو  آرامزحو

 100 6/3460 8/3408 جهان جمع كل

Source:BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 از سايت مذكور گزارش گرديده است. 2015ا  ارقام تجديدنظر شده در سال براس 2013ارقام مربوط به سال *

 گزارش گرديده است. هاي مندرج در سايت مذكور رصد سهمها براسا  د ** ارقام درصد سهم
 

هاي  در سال را ها از توليد گاز جهانوكشورهاي عمده داراي ذخاير گاز د سهم آنگاز توليد  3-38جددل 

 دهد. نشان مو 2013 د 2012

 2014و  2013 هاي در سال اي عمده داراي گاز و سهم آنها از گاز جهانيتوليد كشوره. 3-38جدول 

در  )ميليارد متر مكعب(توليد گاز  كشور

 2013سال 

در سال  )ميليارد متر مكعب(توليد گاز 

2014 

در  درصد از كل توليد گاز در جهان

 *2014سال 

 37/21 3/728 1/689 آمريكا

 66/16 7/578 7/604 روسيه 

 97/4 6/172 0/164 ايران 

 66/4 162 1/156 كانادا

 10/5 2/177 5/176 قطر 

 87/3 5/134 9/124 چين

 13/3 8/108 7/108 نروژ

 12/3 2/108 100 عربستان سعودي

 40/2 3/83 5/81 الجزاير 

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 گزارش گرديده است. در سايت مذكورهاي مندرج  رصد سهمها براسا  د * ارقام درصد سهم

درصد افزايش نسبت بته ستال    2/5د درصد از كل گاز توليدي جهان  9/4با اي  آمار كشور ايران  در

بك ست را به خود اختصا  داده است. ضمناً آمار توليد گاز  چهارمرتبه  د قطر ردسيه ،آمري اكشور پس از  قبل

از آمار منتدرج در   بيشترحتو ر م عب گزارش شده است كه ميليارد مت 56/181 حددد 1393كشور در سال 

 .استبوده جددل فوق 
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 . برق 3-5-3

 3-40د  3-39در جدادل برق در پنج كشور صنعتو د سهم د همچني  توليد توليد برق در مناق  مختلف جهان 

 .شده استنشان داده 

 . توليد برق در مناطق مختلف جهان3-39 جدول

 منطقه
 2014در سال  سهم توليد وات ساعت(توليد برق )ترا

 2014سال  2013*سال  **)درصد(

 1/22 3/5202 0/5184 آمري اي شمالو

 4/5 5/1265 2/1255 امري اي مركزي د جنوبو

 3/22 1/5242 9/5328 اردپا د ادراسيا

 3/4 6/1016 0/970 خادرميانه

 1/3 2/729 1/717 آفريقا

 8/42 8/10080 7/9728 ه اقيانو  آرامزحو

 100 5/23536 0/23184 جم  كل

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 از سايت مذكور گزارش گرديده است. 2015ا  ارقام تجديدنظر شده در سال براس 2013ارقام مربوط به سال * 

 گرديده است. گزارش هاي مندرج در سايت مذكور رصد سهمها براسا  د ** ارقام درصد سهم
 

 .تولید برق در مناطق مختلف جهان آورده شده است 3-12در نمودار

 

 

 . توليد برق در نقاط مختلف جهان3-15نمودار 

 



   103 بديلفرآورش و ت
 

 در جهان ق. پنج كشور اول در توليد بر3-40جدول 

 كشور
 جمع برق توليدي )تراوات ساعت(

 **)درصد(2014در سال سهم برق 

 2014سال  2013*سال 

 0/24 6/5649 6/5431 چي 

 26/18 3/4297 5/4268 اياالت متحده

 51/4 2/1061 8/1087 ژاپ 

 52/4 1/1064 1/1059 ردسيه

 13/5 4/1208 8/1102 هنددستان

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 ايت مذكور گزارش گرديده است.از س 2015براسا  ارقام تجديدنظر شده در سال  2013ارقام مربوط به سال *

 گزارش گرديده است. هاي مندرج در سايت مذكور رصد سهمها براسا  د ** ارقام درصد سهم
 

درصتد نستبت بته ستال قبتل       52/1 ليد برق در جهتان، تو، 2014در سال  ،دهد جدادل فوق نشان مو

بيشتتري  توليتد را بته ختود     درصتد   8/42وزه اقيانو  آرام بتا ستهم   افزايش يافته د در مجموع كشورهاي ح

 توليد برق در اي  ميان كمتري  سهم نيز به ترتيب هب منطقه آفريقا د خادرميانه تعل  دارد. اند. اختصا  داده

 67/0د  01/4درصد رشد د از سهم توليد جهانو  درصد 26/18د  24 با به ترتيبآمري ا چي  د در كشورهاي 

توليتد بترق كشتور جمهتوري      .استت از ساير كشورهاي جهان بيشتتر   با اختالف بسيار زيادنسبت به سال قبل 

در  ؛جهانو قترار دارد  شانزدهمكه در رده گزارش شده ساعت ترادات  2/271حددد اي  آمار ن در ايرا اسالمو 

 ترادات ستاعت  48/274 دزارت نيرديلو صتفبر قب  آمار  1393كشور در سال ناديژه توليد برق كل حالو كه 

 است.گزارش شده 
 

 سنگ. زغال4-5-3

 دهد. توليد زغال سنگ را به تف يك مناق  مختلف جهان نشان مو 3-41جددل 

 داشته است.  كاهش 2013درصد نسبت به سال  7/0حددد  2014سنگ در جهان در سال  وليد زغالت
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 سنگ در مناطق مختلف جهان . توليد زغال3-41 جدول

 منطقه
 خام( تتوليد )ميليون تن معادل نف

 )درصد( 2014سهم توليد در سال 
 2014سال  2013*سال 

 0/14 4/551 545 آمري اي شمالو

 7/1 65 4/62 امري اي مركزي د جنوبو

 2/11 6/441 461 اردپا د ادراسيا

 0002/0 7/0 7/0 خادرميانه

 9/3 2/152 4/150 آفريقا

 22/69 5/2722 9/2741 حوزه اقيانو  آرام

 100 5/3933 4/3961 جمع كل

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 از سايت مذكور گزارش گرديده است. 2015ا  ارقام تجديدنظر شده در سال براس 2013ارقام مربوط به سال  *

 گزارش گرديده است. ر سايت مذكورهاي مندرج د ها براسا  درصد سهم ** ارقام درصد سهم

 

 توليد زغال سنگ در نقاط مختلف جهان آدرده شده است. 3-16 در نمودار

 

 
 توليد زغال سنگ در نقاط مختلف جهان 3-16نمودار 
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سنگ با  مركز توليد زغالكشورهاي حوزه اقيانو  آرام  2014در سال  ،گردد قور كه مالحظه مو همان

بتا درصتد   ستنگ را   درصد از توليد جهانو زغتال  22/69 كه اند بودهخام  معادل نفتميليون ت   5/2722توليد 

 64/1844توليتد  بتا   ،كشور چي  در آن حوزه كه اند به خود اختصا  دادهنسبت به سال قبل  7/0 منفو رشد

نستبت بته   درصتد   6/2 كاهشو با درصد رشدرا درصد توليد جهان  9/46 ،در سالخام  معادل نفتميليون ت  

درصتد د بتا    2/11د  14به ترتيب بتا ستهم   د اردپا د ادراسيا ري اي شمالو آم. مناق  دارا بوده استال قبل س

 نسبت به سال قبل در رده بعدي قرار دارند. درصد -2/4د  2/1درصد رشد 

بتر قبت  گتزارش دزارت    ايتران   ر جمهوري اسالمو ( در كشو2014)تقريباً مطاب  با  1393توليد سال 

درصتد   002/0كته   بودهسنگ(  ميليون ت  زغال 8/0)خام  نفت معادلميليون ت  48/0صنعت، معدن د تجارت 

  شود.توليد جهانو را شامل مو




