
بخش پنجم
واردات و صادرات هيدروكربوري

1-5. واردات 
1-1-5. واردات نفت خام )سوآپ(

از كشورهاي  نفت خام   مقاديري  پااليشگاه هاي داخلي،  توليدي كشور در  نفت خام  از  استفاده  بر  عالوه 
همسايه شمالي )قزاقستان و روسيه و تركمنستان( از طريق حمل دريايي در بندر نكا مازندران تخليه و به وسيله 
خط لوله نكا/ساري/ري و يا حمل زميني با راه آهن مستقيم به انبار ري براي استفاده در پااليشگاه تهران و تبريز 
به انبار ري منتقل و معادل آن از جنوب كشور به حساب آن كشور صادر مي گردد كه اجراي اين عمليات، 
سوآپ ناميده مي شود. از فوايد اين امر كاهش هزينه هاي حمل نفت خام از جنوب به پااليشگاه هاي شمال مي باشد 
كه در صورت ازدياد ظرفيت روند مبادله، عالوه بر صرفه جويي در سوخت مصرفي تلمبه خانه هاي جنوب به 
شمال و هزينه هاي حمل، ظرفيت مازاد در خط لوله نفت خام در مسير طوالني جنوب به شمال كشور را نيز براي 

افزايش ظرفيت پااليشي در شمال كشور ايجاد خواهدكرد. 
جدول 1-5 ميزان واردات ماهيانه نفت خام از كشورهاي حاشيه درياي خزر كه بوسيله كشتي در مخازن 
تلمبه خانه نكا و حمل زميني )نفت خام كوموكل( در انبار نفت ري در سال هاي 88-1384 تخليه گرديده است 

را نشان مي دهد. 
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جدول 2-5 ميزان واردات نفت خام از مبادي وارداتي فوق در طي ساليان 88-1378 را نشان مي دهد.
چنان كه جدول 2-5 نشان مي دهد عمليات سوآپ از سال 1378 با واردات روزانه حدود 8/4 هزار بشكه 
آغاز و به تدريج و با نوساناتي در سال هاي مختلف افزايش يافته است، به طوري كه در سال 1388 اين مقدار به 
89/80 هزار بشكه در روز بالغ گرديده است. بدين ترتيب حجم واردات در طي دوره 88-1378 به بيش از 

10/7 برابر افزايش يافته و ميزان آن در مقايسه با سال 1387 حدود 20/95 درصد افزايش نشان مي دهد.

جدول1-5. ميزان نفت خام دريافتي از کشورهاي حاشيه درياي خزر در سال هاي 1384-88

نفت خام  كوموكل حمل زمينيتلمبه خانه نكا )بشكه(سال
 )راه آهن( )بشكه(

جمع كل )بشكه(

13842779499812541/8827807540
1385455294052434073/2647963478/26
1386366616821725872/2338387554/23
13872680247037110327173573/28
138832609510166699/0232776209/02

جدول 2-5. واردات نفت خام طي سال هاي 1378-88
واحد: هزاربشكه در روز

واردات نفت خام سال

1378
1379
1380
 1381 
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388

8/36
15/06
5/44
20/04
71/76
85/76
76/18
131/41
105/17
74/24
89/80
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2-1-5. واردات فرآورده
به منظور تامين كمبودهاي كشور در زمينه مصرف فرآورده هاي نفتي عالوه بر توليدات پااليشگاه ها و ساير 
منابع داخلي، واردات مقاديري فرآورده هاي گوناگون برحسب مورد در ساليان گذشته صورت گرفته كه كم و 

بيش روند آن با توجه به تقاضاي بازارهاي داخلي در نوسان بوده است.
براساس ارقام مندرج در جدول 3-5 واردات بنزين  موتور از سال 1378 با سير صعودي روبرو بوده، 
به طوري كه ميزان واردات اين محصول در سال 1378 از رقم روزانه 21/32 هزار بشكه در روز )3/4 ميليون 
ليتر در روز( با افزايش روند مصرف اين فرآورده به رقم 173 هزار بشكه در روز )27/5 ميليون ليتر در روز( در 
سال 1385 افزايش يافته است ليكن با اعمال سهميه بندي بنزين  موتور و ارايه آن از طريق سيستم هاي هوشمند 
در اوايل سال 1386 كه كاهش واردات اين فرآورده به ميزان 119/81 هزار بشكه در روز )19/05 ميليون ليتر 
در روز( را در پي داشت، ميزان واردات مجدداً با افزايش ناوگان حمل ونقل سبك در سال 1388  به 132/08 

هزار بشكه در روز )21/0 ميليون ليتر در روز( افزايش يافت. 
واردات نفت سفيد و نفت گاز تا زمان بهره برداري از پااليشگاه هاي اراك و بندرعباس ادامه داشت ولي 
پس از آن تا سال 1384 واردات نفت گاز به صورت سوآپ انجام شده است. از سال 1385 كه توليد نفت گاز 
جوابگوي رشد فزاينده مصرف اين فرآورده بخصوص به علت جايگزيني براي جبران كمبود سوخت نيروگاه ها در 
فصل سرد نبود، واردات نفت گاز مجدداً آغاز شد، به طوري كه در سال 1387 )7/65 ميليون ليتر در روز( نسبت 
به سال 1385 )حدود 5/1 ميليون ليتر در روز( حدود 50 درصد افزايش يافت از سال 1386 به بعد مقداري از 
برش سنگين نفتي توليدات پتروشيمي )Heavy End( به عنوان واردات به نفت گاز توليدي و وارداتي كشور تزريق 
گرديده است. با گازرساني مطلوب در سال 1388 )4/98 ميليون ليتر در روز( ميزان واردات نفت گاز به همراه 
برداشت برش سنگين نفتي از پتروشيمي نسبت به سال قبل حدود 37 درصد كاهش نشان مي دهد. الزم به ذكر 
است كه مقداري برش سنگين نفتي برگشتي از پتروشيمي به عنوان واردات در سال برداشت شده كه با نفت گاز 
مصرفي كشور مخلوط مي گردد، مقدار اين برش در سال 1388 )3/23 ميليون بشكه معادل نفت خام( نسبت به 

سال قبل )5/64 ميليون بشكه معادل نفت خام( حدود 42/7 درصد كاهش داشته است.
واردات گازمايع از طريق توليدات پتروشيمي بندرامام و خارك و ساير منابع )عسلويه( از طريق حمل 
دريايي به بندرعباس و انتقال به سيستم توزيع گازمايع شهيد لشكري بندرماهشهر )از طريق خط لوله( صورت 
مي پذيرد و شركت هاي توزيع كننده از مراكز توزيع بندرعباس و ماهشهر كمبودهاي خود را جبران مي نمايند. 
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عالوه بر اين، مقاديري گاز مايع نيز از طريق واردات از كشورهاي آسياي ميانه در سال 1388 )800 
هزارتن در روز( تامين و تحويل شركت ملي پااليش و پخش براي مصرف در مناطق شمالي كشور شده است. 
نمودار 1-5 نشان دهنده ميزان واردات فرآورده هاي نفتي در فاصله سال هاي 88-1378 و جدول 3-5 وضعيت 

كلي واردات كشور را در مورد فرآورده ها نشان مي دهد.
معادل  نفتي در سال 1388  فرآورده هاي  واردات  چنان كه در جدول 3-5 مشاهده مي شود حجم كل 
194/16 هزار بشكه در روز معادل 61/56 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال بوده كه نسبت به سال قبل 

11/25 درصد كاهش نشان مي دهد.
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جدول 3-5. واردات فرآورده هاي نفتي

13781379138013811382138313841385138613871388سال
هزاربشكه در روز

بنزين معمولي
21/3232/7048/9965/5395/03142/58156/04172/95119/81129/62

7/98
124/1بنزين سوپر

0/060/040/030/0460/060000/0700بنزين هواپيما
00000000000نفت سفيد

000001/061/823243/7548/16931/33نفت گاز
6/9215/7059/02برش سنگين نفتي از پتروشيمي

12/5219/0119/6920/1921/1919/6218/324/620/5620/8523/21گازمايع

33/951/7568/7185/77116/28163/26176/16229/55191/1214/34195/64جمع كل

ميليون بشكه معادل نفت خام در سال

بنزين معمولي
6/8010/4615/6320/9130/3245/6149/7855/1838/2241/47

2/54
39/59بنزين سوپر

 0 0/020 0 0 0/020 0/020/010/010بنزين هواپيما

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0نفت سفيد
0/380/6511/4715/6817/3111/24 0 0 0 0 0نفت گاز

2/485/643/23برش سنگين نفتي از پتروشيمي

2/964/514/664/785/024/664/335/824/874/955/49گازمايع
9/7914/9820/3025/6935/3550/6554/7772/4761/2769/3762/09جمع كل

واردات گاز مايع شامل برداشت گاز مايع از پتروشيمي و واردات از كشورهاي همسايه شمالي براي مصارف داخلي است.
برش سنگين نفتي از پتروشيمي به عنوان واردات محسوب شده و به نفت گاز توليدي و وارداتي براي مصرف كشور تزريق مي گردد.

3-1-5. واردات  گازطبيعي
واردات گازطبيعي از سال  1376 از طريق خط لوله اي به طول 200 كيلومتر و قطر 40 اينچ در مسير 
 ايران و تركمنستان تا كردكوي با 1/1 ميليون متر مكعب در روز آغاز گرديده كه به تدريج در دوره زماني

88-1378 با رشد متوسط ساليانه 9/98 درصد با نوساناتي افزايش يافته و به حدود 15/02 ميليون متر مكعب 
در روز  رسيد. واردات گاز در سال 1388 نسبت به سال قبل حدود 19/02 درصد كاهش داشته است.

جدول 4-5 وضعيت مقدار واردات گاز سبك را طي سال هاي 88-1378 نشان مي دهد:
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جدول 4-5. وضعيت واردات گاز سبك طي سال هاي 1378-88
ارقام: ميليون متر مكعب در روز

13781379138013811382138313841385138613871388كشور مبدا
رشد

1387-88
رشد

1378-88
19/029/98-5/88/9812/3714/4615/716/1214/1717/2516/318/5415/02تركمنستان

به منظور واردات گاز بيشتر از تركمنستان جهت پوشش و تامين گاز در مناطق شمال و شمال شرق  كشور 
و از طرفي با هدف ايجاد راه براي انتقال گاز تركمنستان به منطقه خليج فارس و يا قاره اروپا حدود 35 كيلومتر 
خط لوله 48 اينچ در مسير حوزه گازي دولت آباد تركمنستان، تا مرز ايران در سرخس احداث شد كه در اواسط 
دي ماه سال 1388 بهره برداري از آن آغاز گرديد بدين ترتيب بر طبق برنامه ظرفيت واردات گاز 2 ميليارد 
مترمكعب افزايش يافت و قرار است تا پايان سال دوم پس از تكميل خط لوله جديد در بخش داخلي كشور 
در مسير سرخس- سنگ بست به طول 120 كيلومتر به 6 ميليارد مترمكعب بالغ گردد. در اين صورت جمع 
واردات گاز از كشور تركمنستان با توجه به قرارداد اوليه )8 ميليارد مترمكعب در سال( در نهايت به 14 ميليارد 

مترمكعب در سال خواهد رسيد.

واردات و سوآپ گازطبيعي
عالوه بر واردات گاز از كشور تركمنستان مقداري گاز نيز با عنوان تبادل گاز يا سوآپ بين آذربايجان و 
ايران براي تحويل به نخجوان در سال هاي اخير صورت گرفته كه در سال 1388 مقدار متوسط واردات آن از 

آذربايجان با رشد 9/87 درصد نسبت به سال قبل به 0/84 ميليون مترمكعب در روز افزايش يافته است.
جدول 5-5 وضعيت مقدار واردات خالص گاز سبك را طي سال هاي 88-1385 نشان مي دهد:

جدول 5-5. وضعيت واردات خالص گاز سبك طي سال هاي 1385-88
ارقام: ميليون متر مكعب در روز

رشد 88 نسبت به 138513861387138887كشور مبدا
19/02-17/2516/318/5415/02تركمنستان
0/360/630/760/849/87آذربايجان

17/88-17/6116/9319/3115/86جمع

چنان كه از ارقام جدول مشهود است در سال 1388 ميزان واردات خالص گاز به كشور با رشد كاهشي 
18 درصد نسبت به سال قبل، رقم 15/86 ميليون متر مكعب در روز بوده است. 
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4-1-5. واردات زغال سنگ
آهن  ذوب  كارخانه  در  براي مصرف  زغال سنگ كك شو  نوع،  نظر  از  را  زغال سنگ  واردات  بيشترين 
اصفهان تشكيل مي دهد. بر طبق آمار و اطالعاتي كه از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 

ارايه شده كل واردات زغال سنگ در سال 1388 برابر با 7/64 هزار تن بوده است. 
جدول 6-5 واردات زغال سنگ را در طي سال هاي 88-1378 نشان مي دهد.

جدول 6-5.  واردات زغال  سنگ در طي سال هاي 1378-88
 )هزار تن(

تغييرات 13781379138013811382138313841385138613871388سال
88 به 87

رشد ساليانه 
1378-88

730695489659947663520558390351/647/64واردات
-97/83-36/62 ميليون  بشكه 

3/493/332/343/154/533/172/492/671/861/680/04معادل  نفت  خام

ماخذ: تا سال 1386 از ترازنامه انرژي وزارت نيرو و از 1387 به بعد سايت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت ايميدرو

آمار جدول فوق نشان از آن دارد كه رشد متوسط ساليانه واردات زغال سنگ به ترتيب در دوره زماني 
88-1378 و سال 1388 نسبت به سال قبل  با كاهش چشم گير 36/62 و 97/83 درصد روبرو بوده است.
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2-5. صادرات 
1-2-5. صادرات نفت خام 

ميزان صادرات نفت خام با توجه به رعايت سقف توليد نفت خام در اوپك كه براي كشورهاي عضو در 
نظر گرفته شده صورت مي پذيرد. بنابراين در سقف توليد پس از تامين نفت خام خوراك پااليشگاه هاي داخلي 

مابقي به عنوان صادرات مستقيم نفت خام عرضه مي شود. 
جدول 7-5 صادرات مستقيم نفت خام طي سال هاي 88-1378 را نشان مي دهد.

چنان كه از ارقام مندرج در جدول مشهود است به طور كلي صادرات مستقيم نفت خام به علت سهميه هاي 
تعيين شده براي اعضا در اوپك و افزايش خوراك پااليشگاه هاي داخلي و همچنين تقاضاي بازار در دوره زماني 
88-1378 با نوساناتي همراه بوده كه به خصوص در دو سال اخير به دليل ركود در اقتصاد جهاني به ترتيب با 

كاهش قابل مالحظه 5/1 و 7/3 درصد نسبت به سال هاي قبل از آن روبرو شده است.

جدول 7-5. هادرات نفت خام طي سال هاي 1378-88
 واحد: ميليون بشكه معادل نفت خام

صادرات نفت خام سال

1378
1379
1380
 1381 
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388

737/3
831

757/8
748/3
891/7
886/1
866/7
881/6
908/65
862/73
799/96
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عالوه بر آن شركت ملي نفت متعهد است كه به ازاي نفت خام وارداتي به عنوان سوآپ از كشورهاي 
همسايه شمالي، كه از سال 1378 شروع شده و مستقيماً براي خوراك پااليشگاه هاي تهران و تبريز تخصيص 
داده مي شود، تقريباً به همان ميزان نفت خام به حساب كشورهاي مذكور به عنوان »صادرات بازاي سوآپ« صادر 
نمايد. در سال 1388 مقدار صادرات نفت خام به ازاي سوآپ روزانه 88/27 هزار بشكه در روز )معادل 32/22 

ميليون بشكه معادل  نفت خام در سال( بوده كه نسبت به سال قبل 8/83 درصد افزايش نشان مي دهد. 
جدول 8-5 صادرات نفت خام بازاي سوآپ را در طي سال هاي 1378 تا 1388 نشان مي دهد.
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2-2-5. صادرات فرآورده
عمده صادرات فرآورده هاي نفتي كشور نفت كوره مي باشد. صادرات ساير فرآورده هاي مازاد بر مصرف 

داخلي برحسب مورد انجام مي گيرد.
صادرات مواد ميان تقطير )نفت سفيد و نفت گاز( مازاد بر مصرف داخلي از سال 1378 در مقاطعي از سال 
صورت گرفته است، ليكن در سال 1385 صادرات نفت گاز به علت جبران كمبود مصارف داخلي متوقف شد. 
در دوره 88- 1386 مقداري نفت سفيد و نفت گاز توسط شركت ملي پخش به كشورهاي همسايه، نظير عراق 

صادر گرديده است. 
جدول 9-5 كل صادرات فرآورده هاي نفتي كشور در دوره زماني 88-1378 را نشان مي دهد. در نمودار 

3-5 ميزان تغييرات صادرات انواع فرآورده هاي نفتي در دوره زماني 88-1378 نشان داده شده است.
 چنان كه در جدول 9-5 مشاهده مي شود حجم كل صادرات فرآورده هاي نفتي در سال 1388 معادل 
157/68 هزار بشكه در روز )معادل 63/76 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال( بوده، كه نسبت به سال قبل 

5/5 درصد كاهش نشان مي دهد.
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جدول 9-5. هادرات فرآورده هاي نفتي

13781379138013811382138313841385138613871388سال
هزاربشكه در روز 

313/4275/9246/3265/4257/2234/4231/9242/1176/066156/94141/54نفت كوره

20/62-0/56/22/96/225/54/41/33/873نفتا

47/714/212/612/63/821/19/201/415/2815/74نفت گاز
15/15/14/712/49/53/821/320/883/140/4نفت سفيد

0/10/1000000000گاز مايع

0/00100سوخت جت
جمع صادرات فرآورده 

376/3295/3263/6290/4270/5259/3243/1243/42178/35165/37157/68بدون نفتا

 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال  

128/39113/34100/9108/73105/3796/2995/0199/1872/1364/4757/98نفت كوره

5/151/741/64/233/241/30/680/450/301/080/14نفت سفيد
0/51/95/64-17/095/14/524/521/367/583/3نفت گاز

00-------0/020/02گاز مايع
0/000300--سوخت جت

جمع صادرات  فرآورده 
150/67120/21107/02117/48109/97105/1898/9899/6372/9467/4563/76بدون نفتا

5/72-0/141/720/81/720/551/531/220/361/07نفتا
صادرات شامل مقادير صادر شده توسط امور بين الملل وزارت نفت و مقادير فروش ارزي صادراتي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مي باشد.

3-2-5. صادرات گازطبيعي 
صادرات گاز طبيعي در بهمن ماه 1380 به طور رسمي از طريق خط لوله اي به طول 253 كيلومتر با قطر 
40 اينچ در مسير تبريز- بازرگان كه از خط لوله دوم آذربايجان در مسير ساوه- قزوين- زنجان- تبريز تغذيه 
مي شود با متوسط 0/98 ميليون  متر مكعب در روز به كشور تركيه آغاز شد. بدين ترتيب ميزان صادرات در 
دوره زماني 1388-1380 با رشد متوسط ساليانه 43/09 درصد به حدود 17/23 ميليون متر مكعب در  روز 
رسيده است. شايان ذكر است كه بر خالف سال هاي 1386 و 1387 كه در فصول سرد مقدار صادرات به علت 
تامين كمبود گاز مصارف داخلي با رشد كاهشي همراه بوده در سال 1388 با توجه به شرايط جوي مساعد و 
مطلوب در فصل سرد، صادرات به كشور تركيه با رشد چشمگير حدود 41 درصد نسبت به سال قبل روبرو 
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بوده است. ضمناً در سال 1388 با گذشت بيش از دو سال كه از احداث خط لوله صادراتي ارمنستان گذشته 
بود، صادرات به اين كشور آغاز شد. بدين ترتيب صادرات كل گاز به كشورهاي هم مرز تركيه و ارمنستان با 

رشد 46/6 درصد  نسبت به سال قبل به 17/91 ميليون مترمكعب در روز بالغ گرديد.
جدول 10-5 وضعيت مقدار صادرات گاز سبك به تركيه و ارمنستان را طي سال هاي 88-1380 نشان 

مي دهد.

جدول 10-5. وضعيت هادرات گاز سبك به ترکيه و ارمنستان طي سال هاي 1380-88
ارقام: ميليون متر مكعب در روز

رشد88 138013811382138313841385138613871388كشور مبدا
 نسبت به 87

رشد متوسط 
1380-88

0/983/59/359/5612/915/3514/912/2217/2340/9543/09تركيه

--0/68--------ارمنستان

0/983/59/359/5612/915/3514/912/2217/9146/5643/79جمع

صادرات  و سوآپ گازطبيعي
عالوه بر صادرات گاز به كشور تركيه مقداري گاز نيز با عنوان تبادل گاز يا سوآپ بين آذربايجان و ايران 
براي تحويل به نخجوان در سال هاي اخير صورت گرفته كه در سال 1388 مقدار متوسط تحويل )صادرات( آن 

به نخجوان به 0/68 ميليون  متر مكعب در روز با رشد 2/95 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است.
جدول 11-5 وضعيت مقدار خالص صادرات گاز سبك از كشور را در طي سال هاي 88-1385 نشان 

مي دهد. 
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جدول 11-5. وضعيت خالص هادرات گاز سبك طي سال هاي 1385-88
ارقام: ميليون متر مكعب در روز

رشد88  نسبت به 138513861387138887كشور مبدا

15/3514/912/2217/2340/95تركيه
-0/68---ارمنستان
0/340/50/660/682/95نخجوان

15/6915/412/8818/5944/32جمع

چنان كه از ارقام جدول مشهود است ميزان صادرات خالص گاز از كشور به علت شرايط مطلوب جوي در 
سال 1388 با رشد افزايشي 44/3 درصد، به رقم 18/59 ميليون متر مكعب در روز رسيده است. 

4-2-5. صادرات مايعات و ميعانات گازي 
بخش اعظم ميعانات گازي ميادين مستقل توسط شركت ملي نفت ايران صادر مي گردد. ميعانات گازي 
بازپرداخت  از آن جهت  پارسيان مي باشد كه بخشي  پارس جنوبي و  نار، كنگان،  ناحيه  از  صادر شده عمدتاً 
تعهدات بيع متقابل توسعه ميدان پارس جنوبي بوده است. درسال 1388 به طور متوسط 199 هزاربشكه در روز 
)معادل 72635 هزار بشكه در سال(  ميعانات گازي پارس جنوبي و پارسيان و پااليشگاه فجر از عسلويه و بندر 
طاهري به خارج از كشور صادر شده است. ميزان صادرات گاز مايع و ميعانات گازي در سال 1388 در حدود 
297/1 هزار بشكه در روز بوده كه نسبت به سال 1387 )268/89 هزار بشكه در روز( حدود 10/5 درصد 

افزايش يافته است.
جدول 12-5 مقدار صادرات گاز مايع، مايعات و ميعانات را در طي سال هاي 88-1378 نشان مي دهد.
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جدول 12-5. هادرات گاز مايع، مايعات و ميعانات گازي در سال هاي 1378-88
13781379138013811382138313841385138613871388سال

   هزار بشكه در روز

)C4 و C3( 81/0196/2992/598/09گازمايع

70/2168/6957/48102124/29172/57214/96220/73205/49176/39199مايعات و ميعانات گازي

70/2168/6957/48102124/29172/57214/96301/74301/78268/89297/09جمع كل

  ميليون بشكه معادل نفت  خام

18/68522/2121/3922/61گاز مايع

19/8219/3916/2228/7935/0848/7160/6762/2457/9449/87356/11مايعات و ميعانات گازي

19/8219/3916/2228/7935/0848/7160/6780/9380/1571/2778/72جمع كل

5-2-5. صادرات زغال سنگ
مازاد انواعي از زغال سنگ كه در داخل مصرف ندارند شامل انواع زغال سنگ قيري، قالبي، گلوله و ساير 

براي صادرات عرضه مي شود كه مقدار آن در سال 1388 حدود 22/05 هزار تن گزارش شده است. 
جدول 13-5 ميزان صادرات زغال سنگ را در طي سال هاي 88-1378 نشان مي دهد.

جدول 13-5.  هادرات زغال  سنگ طي سال هاي 1378-88
واحد: هزار تن

 تغييرات13781379138013811382138313841385138613871388سال
 88 به 87

رشد ساليانه 
1378-88

1362116/1722/920/13116/3836/3853/7416/9841/5122/05صادرات

-46/895/42 ميليون بشكه
0/060/300/560/110/10/560/170/260/080/20/11 معادل نفت خام

ماخذ: تا سال 1386 از ترازنامه انرژي وزارت نيرو و از 1387 به بعد سايت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت ايميدرو

آمار جدول فوق نشان از آن دارد كه ميزان صادرات در دوره زماني 88-1378 با نوسانات شديدي روبرو 
بوده ليكن به طوركلي رشد متوسط ساليانه واردات زغال سنگ در دوره زماني فوق الذكر و سال 1388 نسبت به 

سال قبل به ترتيب با  افزايش 5/42 و كاهش چشمگير 46/89 درصد روبرو بوده است.
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3-5. وضعيت جهاني 
مبادالت جهاني نفت خام، فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي

•  مبادالت جهاني نفت خام

جدول 14-5 وضعيت واردات و صادرات نفت خام را در جهان در سال 2009 نشان مي دهد.

جدول 14-5. واردات و هادرات نفت خام در سال هاي 2008-2009
واحد: هزار بشكه در روز

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2010
صادرات شامل سوخت كشورهاي بين المللي نمي باشد. مبادالت بين منطقه اي منظور نشده است.

چنان كه در جدول فوق مشاهده مي شود مبادالت تجاري نفت خام اعم از واردات و صادرات نسبت به 
سال گذشته 3/7 درصد كاهش يافته كه علت آن را مي توان به ركود در اقتصاد جهاني نسبت داد. در سال 
2009 كشورهاي اروپايي و پس از آن اياالت متحده آمريكا، چين و ژاپن همچنان بيشترين واردات نفت خام را به 
خود اختصاص داده اند. در مورد تبادالت صادراتي نفت خام، منطقه خاورميانه نيز همچنان بر طبق روال سال هاي 

قبل بيشترين مقدار و پس از آن منطقه شوروي  سابق و  غرب آفريقا در رده بعدي قرار گرفته اند.
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در سال 2009، براساس آمار منتشر شده از اوپك كشور ايران از نظر صادرات نفت خام بعد از كشورهاي 
عربستان و روسيه با مقدار 2232 هزار بشكه در روز در رده سوم جهاني قرار داشته است.

قيمت هاي فروش نفت خام در بازارهاي بين المللي در مناطق مختلف در جدول 15-5 نشان داده شده 
است.

جدول 15-5. قيمت فروش نفت خام تك محموله اي
واحد: دالر هر بشكه

نفت متوسط غرب تگزاس نيجريه برنت دبي  

199917/2517/971819/31
200026/228/528/4230/37
200122/8124/4424/2325/93
200223/7425/0225/0426/16
200326/7828/8328/6631/07
200433/6438/2738/1341/49
200549/3554/5255/6956/59
200661/565/1467/0766/02
200768/1972/3974/4872/2
200894/3497/26101/43100/06
200961/3961/6763/3561/92

    BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2010

نفت خام كشورهاي خليج فارس  قيمت هاي  نفت خام دبي كه شاخص  قيمت  چنان كه مالحظه مي گردد 
 مي باشد در دوره زماني 2009-1999 با قيمت هاي جاري به طور متوسط 13/56 درصد افزايش نشان مي دهد. 
قيمت نفت خام درياي برنت و نفت متوسط غرب تگزاس كه به ترتيب شاخص قيمت هاي نفت خام در اروپا و 
آمريكاست، با قيمت جاري در دوره زماني مذكور به ترتيب با رشد متوسط 13/12 و 12/36 درصد تغيير يافته 
است بنابرين مالحظه مي گردد كه درصد رشد قيمت نفت خام دبي كه به طور معمول همزمان براساس تغييرات 

قيمت نفت خام برنت تعيين مي گردد با درصد رشد متوسط يازده ساله اين نفت خام تقريباً مطابقت دارد.
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•  مبادالت جهاني فرآورده هاي نفتي 

جدول 16-5 وضعيت واردات و صادرات فرآورده هاي نفتي در سال 2009 را در جهان نشان مي دهد.

جدول 16-5. واردات و هادرات فرآورده هاي نفتي در  سال هاي 2008-2009
واحد: هزار بشكه در روز

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2010
صادرات شامل سوخت كشتي هاي بين المللي نمي باشد. مبادالت بين منطقه اي منظور نشده است.

به طور كلي ارقام جدول فوق نشان از آن دارد كه مبادالت فرآورده هاي نفتي در سال 2009 نيز به علت 
ركود در اقتصاد جهاني 1/6 درصد كاهش يافته است. در اين راستا مناطق آمريكاي شمالي، اروپا و كشورهاي 
حوزه اقيانوس آرام همچنان مانند سال قبل به ترتيب بيشترين مبادالت وارداتي فرآورده ها را به خود تخصيص 
داده اند. در مورد صادرات مناطق كشور هاي شوروي سابق، خاورميانه و سنگاپور بيشترين مقدار را در سال 2009 

داشته اند.
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 الزم به توضيح است كه در آمار منتشر شده توسط اوپك صادرات كشور ايران در سال 2009 )مطابق 
واردكننده  كشورهاي  از  صادرات،  ميزان  نظر  از  كه  شده  گزارش  روز  در  بشكه  هزار   300/8  سال 1388( 
نفت خام نظير فرانسه، ايتاليا، هلند، چين و ژاپن كمتر بوده است. ضمناً آمار واردات فرآورده هاي نفتي در ايران به 
ميزان 194/16 هزار بشكه در روز در سال 1388 بوده كه حدود يك سوم مجموع واردات كشورهاي خاورميانه 
)مندرج در آمار سال 2009 اوپك، 543/1 هزار بشكه در روز( كه اغلب صادر كننده نفت هستند، را تشكيل 

داده است.

•  مبادالت جهاني نفت خام و فرآورده هاي نفتي 

جدول 17-5 وضعيت كل مبادالت تجاري نفت )شامل نفت خام و فرآورده هاي نفتي( را در جهان نشان 
مي دهد.
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جدول 17-5. مبادالت تجاري نفت )نفت خام و فرآورده هاي نفتي( در جهان
واحد: هزار بشكه در روز

 19992000200120022003200420052006200720082009
واردات

1055011092116181135712254128981352513612136321287211444اياالت متحده آمريكا
1067011070115311189511993125381326113461139531375113485اروپا
53465329520250705314520352255201503249254283ژاپن
1505015880164361629117191186511917220287229372307823718ساير

4161643371447874461346752492905118252561555545462652930جمع دنيا
صادرات

95689091090492199111291317143919671916اياالت متحده آمريكا
15201703180419592096214822012330245724982476كانادا

17391814188219662115207020652102197516091450مكزيك
31453079314329652942323335283681357036163725امريكاي جنوبي و مركزي

18511967194722342066199321492173227320231987اروپا به جز اروپاي  مركزي
40194273467953706003644070767155833481849065اروپاي مركزي  و شوروي  سابق

1834118944190961806218943196301982120204196802012818426خاورميانه
27262732272426202715291730703225333632602760آفريقاي شمالي

29853293318231343612404843584704483045874373غرب آفريقا
35433736391438483978418942434312600453925362آسياي پاسفيك بجز ژاپن

791940150615511361163115421359165613631389ساير دنيا
4161643371447874461346752492905118252561555545462652930جمع دنيا

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2010

چنان كه در جدول فوق مشاهده مي شود به طوركلي مجموع مبادالت تجاري اعم از واردات و صادرات نفت خام 
و فرآورده هاي نفتي در سال 2009 نسبت به سال قبل 3/1 كاهش نشان مي دهد. كشورهاي اروپايي و پس از آن 
اياالت متحده آمريكا، ژاپن و چين بيشترين واردات نفت )نفت خام و فرآورده هاي نفتي( را به خود اختصاص داده اند. 
در مورد تبادالت صادراتي نفت ، منطقه خاورميانه همچنان بر طبق روال سال هاي قبل بيشترين مقدار و پس از آن 
منطقه شوروي  سابق و  غرب آفريقا در رده بعدي قرار گرفته اند. در دوره زماني 2009-1998 واردات نفت  با رشد 
متوسط 0/82 درصد به آمريكا و 2/37 درصد به اروپا افزايش يافته است، بدين معني كه به جز سال 2009 كه 
مقدار واردات به علت ركود در اقتصاد جهاني با اندكي كاهش روبرو بوده، در دوره زماني مذكور افزايش يافته و در 
نتيجه اتكاي اين كشورها در دوره زماني مذكور به نفت  بيشتر شده است، درحالي كه كشور ژاپن با تغيير الگوي مصرف 

به  سمت گاز اتكاي خود را در اين دوره با رشد منفي متوسط 2/19 درصد به نفت  كاهش داده است.
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• مبادالت جهاني گاز طبيعي

گازطبيعي به وسيله خط لوله يا به صورت گازطبيعي مايع شده )LNG( وارد يا صادر مي گردد. چنان كه 
در جداول 18-5 و 19-5 آمده است مبادالت تجاري گازطبيعي در سال 2009 بالغ بر 876/54 ميليارد متر 
مكعب بوده است كه نسبت به سال قبل )813/77 ميليارد متر مكعب( حدود 7/7 درصد افزايش نشان مي دهد. 
نفتي  فرآورده هاي  و  نفت خام  و كاهش مصرف  اقتصاد جهاني  گاز جهاني علي رغم ركود در  افزايش مصرف 

نمايان گر اين موضوع است كه بخشي از كاهش مصرف مذكور توسط گاز جايگزين شده است.
در سال 2009 در مبادالت جهاني گاز حدود 27/7 درصد به صورت گازطبيعي مايع )LNG( با كشتي 
حمل شده است. كشورهاي اروپايي عمده مصرف خود را به وسيله خطوط لوله از كشورهاي روسيه، الجزاير، ليبي 
و خطوط لوله درون قاره اي )از هلند و نروژ و ...( و برخي از آنها نظير اسپانيا و فرانسه بخشي از نيازهاي خود را 
به صورت گاز طبيعي مايع شده تامين مي نمايند. كشورهاي ژاپن، كره جنوبي و تايوان صرفاً مصارف خود را از 

طريق واردات گاز به صورت گازطبيعي مايع تامين مي كنند.
قيمت هاي گازطبيعي در جهان به صورت منطقه اي تعيين و اعالم مي شود كه معروف ترين آن ها قيمت 
بازار منطقه اي آمريكا  اروپا و  اتحاديه  يا گازطبيعي در  گازطبيعي مايع شده به صورت سيف )CIF( در ژاپن، 
قيمت  با  مقايسه  در  زماني 1984-2009  دوره  در  آن  تغييرات  جدول5-20  در  كه  مي باشد  )هنري هاب1( 
نفت خام كشورهاي OECD نشان داده شده است. چنان چه مالحظه مي گردد، قيمت گاز در ابتداي دوره در 
مناطق مختلف ارتباط چنداني با يكديگر نداشته ليكن به تدريج در سال هاي اخير با ارتباط دادن قيمت گاز با 

نفت خام نيز ارتباط منطقي تري در مناطق مختلف پيدا كرده است.

1-HENRY HUB









جدول 20-5. قيمت گاز
واحد: دالر آمريكا هر ميليون بي تي يو

گازطبيعي مايع شده
CIF ژاپن

گازطبيعي
CIF اتحاديه اروپا

انگلستان
@ )Heren NBP Index(

آمريكا
Henry hub

قيمت سيف نفت خامكانادا
OECD كشورهاي

19845/104/00---5/00

19855/234/25---4/75

19864/103/93---2/57

19873/352/55---3/09

19883/342/22---2/56

19893/282/00-1/70-3/01

19903/642/78-1/641/053/82

19913/993/19-1/490/893/33

19923/622/69-1/770/983/19

19933/522/50-2/121/692/82

19943/182/35-1/921/452/70

19953/462/39-1/690/892/96

19963/662/461/872/761/123/54

19973/912/641/962/531/363/29

19983/052/321/862/081/422/16

19993/141/881/582/272/002/98

20004/722/892/714/233/754/83

20014/643/663/174/073/614/08

20024/273/232/373/332/574/17

20034/774/063/335/634/834/89

20045/184/324/465/855/036/27

20056/055/887/388/797/258/74

20067/147/857/876/765/8310/66

20077/738/036/016/956/1711/95

200812/5511/5610/798/857/9916/76

20099/068/524/853/893/3810/41
Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2010    

CIF = قيمت حامل انرژي + بيمه + كرايه حمل  





بخش انرژي




