
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش پنجم

 هیدروکربوريواردات و صادرات 
 
 

 . واردات 1-5

 خام (سوآپ) . واردات نفت1-1-5
فـارس و دریـاي    با توجه به مرزهاي دریایی گسترده در خلیج که کشور دریاي خزر است 5کشور ایران یکی از 

 تـر  یر مـوثر و بـا صـرفه   به عنـوان یـک مسـ   همیشه  ،عمان و تاسیسات مناسب مسیرهاي انتقال نفت در کشور
تاسیسـاتی از  دین منظور کشورهاي حوزه دریاي خزر به بازار جهانی مطرح بوده است. بسایر  نسبت بهترانزیت 

راهـی در شـمال    هاي بـین  خانه سازي و خط لوله ارتباطی به همراه تلمبه ها پیش شامل اسکله، مخازن ذخیره سال
خام کشورهاي حاشـیۀ دریـاي    تحت عنوان سوآپ نفتوارداتی م خا نفتدر این رابطه  کشور احداث شده است.

شـود کـه    ترتیب انجام مـی  اینبه  فارس خام قزاقستان و ترکمنستان) از مسیر ایران به خلیج خزر (به ویژه نفت
خط وسیله  به سپس تخلیه وارسال مازندران در  نکا بندر بهحمل دریایی  از کشورهاي همسایه از طریق خام نفت
پاالیشـگاه   بـه عنـوان خـوراك   براي استفاده قیم به انبار ري تآهن مسا راهو یا حمل زمینی ینکا/ساري/ري لوله 

گـردد. در حـال    المللی مـی  تحویل خریداران بینخارك جزیره  ازاء آن در در نهایت مابهتهران و تبریز منتقل و 
وز است کـه بـا توسـعه آن در قالـب     ردر هزار بشکه  150خام در بندر نکا  حاضر ظرفیت عملیات سوآپ نفت
هـاي اصـلی،    خانـه  برداري از مخازن تعادلی، تلمبه شامل ساخت، نصب و بهره ،فازهاي دوم و سوم در دست اجرا
  یابد. هزار بشکه در روز افزایش می 500خام، ظرفیت سوآپ این منطقه به  تجهیزات مربوط به  انتقال نفت

 هــاي در ســالالــذکر را  مبــادي وارداتــی فــوقخــام از  نفــت کــل میــزان وارداترونــد  5-1جــدول 
 دهد. نشان می 91-1378 
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 1378-91ي ها سالخام طی  نفت واردات .5-1جدول 
 هزاربشکه در روزواحد: 

 خام  ت نفتوارداسال

13784/8 
1379 06/15 
1380 44/5 

 1381  04/20 
1382 76/71 
1383 76/85 
1384 18/76 
1385 41/131 
1386 17/105 
1378 24/74 
1388 8/89 
1389 26/13 
1390 44/3 
1391 03/1 

 

هزار  4/8با واردات روزانه حدود  1378از سال سوآپ عملیات مشهود است  5-1که از ارقام جدول  چنان
این  1388که در سال  طوري افزایش یافته است، به هاي مختلف و با نوساناتی در سال بشکه آغاز و به تدریج

توقف این عملیات از طرف دلیل ه ب 1389ولی در سال  ،هزار بشکه در روز بالغ گردید 8/89 حداکثر دار بهمق
به  خام در این سال مقدار واردات نفتکه  با کاهش شدیدي روبرو گردید به طوري خام سوآپ نفتوزارت نفت، 

خام از  عملیات سوآپ نفت گرچه 1390از اوایل تابستان سال  هزار بشکه در روز کاهش یافت. 26/13حدود 
هاي طرف  علت عدم استقبال شرکت به آنمتوسط ساالنه  ولیکشورهاي حاشیه دریاي خزر از سر گرفته شد 

مقدار آن به ترتیب که  همچنان به روند کاهشی خود ادامه داد به طوري 1391 و 1390هاي  قرارداد، در سال
که رسید بشکه در روز  هزار 03/1و  44/3قبل از آن به  هاي درصد نسبت به سال 70و  74با رشد کاهشی 

 .در حقیقت توقف فعالیت بندر نکا و تاسیسات سوآپ را در پی داشته است
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 . واردات فرآورده2-1-5
سـالیان  از هـاي گونـاگون برحسـب مـورد      مقادیري فرآوردهواردات  ،هاي نفتی مین کمبود فرآوردهأبه منظور ت

 داخلی در نوسان بوده است.نیاز گرفته که کم و بیش روند آن با توجه به تقاضاي  صورت 1391سال تا گذشته 
 نشـان  1381-91هـاي  در سـال را هـاي نفتـی    روند میزان واردات فـرآورده  5-1و نمودار  5-2جدول 

 دهد.می

 هاي نفتی . واردات فرآورده5-2جدول 
 

  1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 13811382 سال
 هزاربشکه در روز

 بنزین معمولی
53/65 03/95 58/142 04/156 95/172 81/11962/129 

98/7 
24/97   

 1/124بنزین سوپر

    0 0 07/0 0 0 0 06/0 046/0 بنزین هواپیما

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سفید نفت

   79/6 33/31 75/43169/48 32 82/1 06/1 0 0 گاز نفت

  0 93/19 02/9 705/15 92/6 0 0 0 0 0*برش سنگین نفتی از پتروشیمی

   95/21 21/23 85/20 56/20 6/24 3/18 62/19 19/21 19/20 **گازمایع

   91/145 64/195 34/214 1/191 55/229 16/176 26/163 28/116 77/85جمع کل

خام در سال ادل نفتمیلیون بشکه مع
47/41 22/38 18/55 78/49 61/45 32/30 91/20 بنزین معمولی

54/2
02/31

59/39بنزین سوپر
    0 0 02/0 0 0 0 02/0 0 بنزین هواپیما

    0 0 0 0 0 0 0 0 سفید نفت

   43/2 23/11 31/17 47/1168/15 65/0 38/0 0 0 گاز نفت

   14/7 23/3 64/5 48/2 0 0 0 0 0برش سنگین نفتی از پتروشیمی

   07/5 36/5 95/4 75/4 68/5 23/4 66/4 89/4 66/4گازمایع

 73/20 96/12 37/6996/6167/45 15/61 33/72 66/54 65/50 23/35 57/25جمع کل
 پخشالملل و گزارش شرکت  مآخذ: امور بین

 گردد. ی براي مصرف کشور تزریق میبرش سنگین نفتی از پتروشیمی به عنوان واردات محسوب شده و به نفت گاز تولیدي و واردات* 
 واردات گاز مایع شامل برداشت گاز مایع از پتروشیمی و واردات از کشورهاي همسایه شمالی براي مصارف داخلی است.**
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بـه حـداقل مقـدار    موتور  واردات بنزین، 1391در سال  5-2مندرج در جدول  براساس ارقام: موتور بنزین
بنـدي و همچنـین اعمـال قـانون      اعمـال سـهمیه  رغـم   علـی در این مورد گرچـه   .ي اخیر رسیده استاه خود در سال

 ،یر کـرده بـود  واردات این فرآورده را اجتناب ناپذ ،با رشد باالیی در این سالموتور  ، مصرف بنزینها هدفمندي یارانه
هـاي   برداري از طـرح  بهرهبا افزایش بنزین ساخت داخل از طریق کمبودها  ،تحریم فروش بنزین به کشوربه علت اما 

هـاي پتروشـیمی و    دریافت بنـزین از مجتمـع  هاي داخلی و همچنین  سازي و بهبود فرآیند در پاالیشگاه توسعه و بهینه
بـه   1391در سـال  آن وسـط واردات  به نحوي که میـزان مت  ان جبران شد،تا حد امکجایگزینی آن با بنزین وارداتی 

 .  یافتدرصد کاهش  3/69میلیون لیتر در روز)  94/4سال قبل ( رسید که نسبت بهدر روز لیتر  میلیون52/1حدود 
هاي داخلی و رشد فزآینده  گاز در پاالیشگاه هاي اخیر به علت محدودیت در تولید نفت در سالگاز:  نفت

واردات ایـن فـرآورده    ،ها در فصـل سـرد   به دلیل جبران کمبود سوخت نیروگاه بخصوص ،صرف این فرآوردهم
بـه بعـد مقـداري بـرش      1386ناپذیر بوده است. هر چند از سال  اجتنابمتناسب با شرایط آب و هوایی کشور 

یـدي و وارداتـی کشـور تزریـق     گـاز تول  عنوان واردات به نفت به )Heavy End(تولیدات پتروشیمی  از سنگین نفتی
همچنـان ادامـه    1389تا سال  ،از خارجگاز  واردات نفت با این وجود ،و هر ساله مقدار آن افزایش یافته گردیده
کنتـرل شـدید   ها و افزایش قیمـت و همچنـین    اجراي قانون هدفمندي یارانهبه دلیل  1390در سال  لیو یافت

در برخی از مناطق مرزي توسط شرکت ملی پخش گاز  نفتعرضه اي کردن  اجراي طرح منطقه از طریقعرضه 
 1390سـال   در این امر موجب صدور مازاد برش سنگین نفتـی به طوري که دید واردات آن متوقف گر ،کشور

گاز انـدکی افـزایش    مصرف نفت  ،رغم کنترل عرضه آن و علی  قیمت این فرآوردهتثبیت  با 1391در سال  شد.

 1381-91 هاي سال درهاي نفتی  روند واردات فرآورده. 5-1نمودار 



  173   واردات و صادرات هیدروکربوري

مقدار کمی واردات بـراي جبـران کمبـود     ،استفاده از برش سنگین نفتی دریافتی از پتروشیمییافت لذا عالوه بر 
 .گردیدناپذیر  اجتناب به طور مجدد مصرف

شرکت  وسطاز کشورهاي آسیاي میانه تهاي اخیر  همانند سال واردات گازمایع 1391در سال  گازمایع:
از طریـق   و بقیـه کمبـود ایـن فـرآورده     شـده نجام املی پاالیش و پخش براي مصرف در مناطق شمالی کشور 

) و واردات از کشورهاي همسایه عسلویهنظیر سایر منابع ( و )بندرامام و خارك( تولیدات پتروشیمیبرداشت از 
  است.بالغ شده  روزهزار تن در  08/1صورت گرفته است که در مجموع میزان آن به 

زرسانی به شهرها و روستاها و اجراي قـانون هدفمنـدي   به علت توسعه گاواردات گازمایع به طور کلی 
 ،ونقل همچنین کاهش شدید مصرف آن در بخش حملو ها که موجب افزایش قیمت این فرآورده گردید  یارانه

نسـبت بـه سـال    درصـد   14/5 با 1391سال در به طوري که مقدار آن با کاهش مواجه بوده دو سال اخیر در 
هاي جدیـد توسـعه    برداري از طرح بهره با 1391ذکر است که در اواخر سال ن داشته است. شایاکاهش  1390

پاالیشگاه تندگویان تهـران و پاالیشـگاه    ،ه) شازند امام خمینی (ر پاالیشگاه نفتویژه توسعه  هاي نفت به پاالیشگاه
کـه در مقایسـه بـا     طـوري  هزار تن در روز افزایش یافت بـه  6ظرفیت تولید گاز مایع کشور به بیش از  ،آبادان

بـر ایـن   میزان مصرف، حدود یک هزار تن ظرفیت مازاد براي صادرات این محصول در دسـترس قرارگرفـت.   
 نیز و در این رابطه گرددگاز مایع سوآپ و واردات از ترکمنستان از ابتداي سال آینده متوقف قرار است  اساس

 مختلف و فرامنطقه منعقد شده است.قراردادهایی براي فروش تک محموله گاز مایع با کشورهاي 
سال هاي نفتی در  حجم کل واردات فرآورده ،شودمشاهده می 5-2که در جدول  چنان ها: وردهآکل فر

در سال بوده که نسبت به  خام میلیون بشکه معادل نفت 73/20 هزار بشکه در روز معادل 2/63معادل  1391
اده از برش سنگین نفتی پتروشیمی که به عنوان واردات در گاز و استف به علت واردات محدود نفت سال قبل

 دهد.نشان می افزایش درصد 60حدود  ،شود ترازنامه انرژي کشور محسوب می

 ها سوآپ فرآورده
ظرفیـت   ،هـاي نفتـی شـمال کشـور و توسـعه خطـوط انتقـال        با ایجاد زیرساختارها در پایانـه هاي اخیر  سالدر 
 .فراهم شده استهاي مختلف نفتی از کشورهاي حاشیه دریاي خزر  فرآوردهم و خا نفتسوآپ توجهی براي  قابل

هاي اخیر به طور عمده توسط بخش خصوصی و در صورت نیاز بـه فـرآورده    ها در سال فعالیت سوآپ فرآورده
هاي نفتـی کـه توسـط     مقدار سوآپ فرآورده 5-3جدول . استساً توسط شرکت ملی پخش انجام شده أخاص ر

هاي نکا و غرب کشور)،  داخلی کشور (نظیر تامین سوخت نیروگاهی پخش براي تامین نیازهاي مناطق شرکت مل
 دهد. نشان میرا انجام شده  1389-91در دوره زمانی کشورهاي همسایه از 
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 1389-91هاي  ها در سال سوآپ فرآورده. 5-3جدول 

     
     

  
 یستها توسط بخش خصوصی مشخص ن به طورکلی سوآپ فرآورده ،دهد چنان که جدول فوق نشان می

بـا مقـدار    1391شـده کـه در سـال     گزارشتوسط شرکت ملی پخش کوره  نفتسوآپ هاي اخیر  در سالفقط 
کـوره در   است. یکی از دالیل سوآپ نفتدرصد کاهش داشته  8/50نسبت به سال قبل  ،کوره نفتتن  14356

و همچنین جبران کمبود گـاز  هاي گازي در تابستان  تعمیرات اساسی در برخی از پاالیشگاه ،1389-91هاي  سال
هاي غرب و آذربایجان و کاهش گـاز   بوده که با توجه به فاصله مکانی نیروگاه نکا در شمال، نیروگاهدر زمستان 

از کشـورهاي همسـایه    کـوره  ، نفـت هاي مذکور ها با هدف تامین سوخت به موقع نیروگاه تحویلی به این نیروگاه
شـایان ذکـر اسـت کـه بـا      فارس به خریداران تحویل گردیده است.  شمالی و غربی وارد و معوض آن در خلیج
بـه طـورکلی درآمـدي از طریـق حـق سـوآپ و        ،ع نیازهاي کشـور اجراي عملیات سوآپ عالوه بر تامین سری

پیما از جنوب حمل  هاي جاده که با نفتکش(کوره مورد نیاز شمال و غرب کشور  هزینه انتقال نفتدر جویی  صرفه
 گردد. عاید کشور می ،جویی در مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل و همچنین صرفه )گردد می

 . واردات  گازطبیعی3-1-5
واردات هـاي اخیـر    در سـال شرق کشـور،   ی و شمالمناطق شمالمورد نیاز طبیعی گاز بخشی از منظور تأمین به 
  آبــاد  دولــتکردکــوي و خــط لولــه  –دو مســیر خــط لولــه ترکمنســتان  از طریــق، ترکمنســتاناز  طبیعیگــاز

واردات گاز از کشور عالوه بر . انجام شده است میلیون مترمکعب در روز) 40سرخس (به ظرفیت  -ترکمنستان
نیز با عنوان تبادل گاز یا سوآپ بین آذربایجان و ایران براي تحویـل بـه نخجـوان در     مقداري گاز ،ترکمنستان

کـه   باشـد  مـی در سـال  میلیون مترمکعب  450حدود برحسب قرارداد مقدار آن که  منتقل شدهي اخیر ها سال
  شود. ت میاز آن به عنوان حق ترانزیت توسط ایران برداش بخشی

در را  )و برداشت از گاز آذربایجانشامل واردات از ترکمستان (واردات گاز سبک کل مقدار  5-4جدول 
 دهد:نشان می 1386-91ي ها سال
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 1386-91ي ها سال واردات گاز سبک درروند کل . 5-4جدول 
 ارقام: میلیون متر مکعب در روز

90نسبت به  91شد ر 1391 13861387138813891390کشور مبدا
 68/11 3/1654/1802/157/2341/31ترکمنستان
 07/1 63/076/084/094/095/0آذربایجان
 -6/60 75/12 93/1631/1986/1564/2436/32جمع

 

درصـد   8/62با  از ترکمنستان میزان گاز وارداتی 1391سال در  ،که از ارقام جدول مشهود است چنان
 و همیلیارد مترمکعب در سال) بالغ شـد  27/4میلیون مترمکعب در روز ( 68/11هش نسبت به سال قبل به کا

 63/12 با رشـد  ،شود در نظر گرفته میاز آذربایجان که به عنوان واردات  سوآپ گازبرداشت از مقدار متوسط 
واردات گـاز  کـل  میزان رتیب ت بدین است. رسیدهمیلیون مترمکعب در روز  07/1درصد نسبت به سال قبل به 

درصد نسـبت   6/60با شرق کشور   گازرسانی مطلوب به مناطق شمال و شمالبه علت  1391در سال به کشور 
 . بالغ گردیده است میلیون متر مکعب در روز 75/12به و  کاهش داشته  به سال قبل

ت گـاز از ترکمنسـتان   واردا ،با شروع فصـل سـرد   1391است که در ابتداي زمستان سال  شایان ذکر
هایی حتی واردات متوقف شد و این امـر موجـب شـد کـه      که در زمان کاهش بسیار چشمگیري یافت به طوري

هـاي گـیالن،    اسـتان  در رسانی ستاد ویژه سوخت ،ترکمنیبراي مقابله با نوسانات احتمالی در تصمیمات مقامات 
شود اما این موضوع که مربـوط بـه مشـکل مبادلـه      مازندران، گلستان، خراسان شمالی و منطقه چالوس تشکیل

قیمت گاز وارداتی بود توسط مسئوالن رده باالي دو کشور از طریق موافقت با تهاتر برخی از کاالها حل و فصل 
 شد و واردات روند طبیعی خود را از سرگرفت.

 
 سنگ. واردات زغال4-1-5

آهـن   که کارخانه ذوب در حالی ،شود استخراج می نگ کشورس زغال ذخایرحدود یک میلیون تن از ساالنه تقریباً 
بنـابراین کمبودهـا    ،نیاز دارنـد به صورت کک سنگ  میلیون تن در سال زغال 2تا  6/1 ،اصفهان و فوالد مبارکه

حال حاضر بیشترین واردات زغال سنگ را از نظر نوع، کـک   باید از طریق واردات تامین شود. بر این اساس در
شـو قـرار دارد کـه بیشـترین      سنگ از نوع کک هد و ایران در زمره خریداران و واردکنندگان زغالد تشکیل می

دهـد. شـایان    واردات را از کشورهاي آلمان، امارات، سنگاپور، اوکراین، روسیه، چین، استرالیا و قبرس انجام مـی 
سازي توسط شرکت  اي ککه تی در رابطه با احداث طرحذکر است که جهت تامین کک در داخل کشور اقداما

 کشور نیاز آنها از برداري بهره با آینده سال در کهشده انجام آهن اصفهان، منطقه طبس و بخش خصوصی  ذوب
 . شد خواهد مرتفع حدودي تا
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 دهد. نشان می 1391 را در سال به جز کک ،وارداتی سنگزغال مقدار سایر انواع 5-5جدول 

 
 1391(به جز کک) در سال  سنگ وارداتیالانواع زغ سایر.  مقدار 5-5جدول 

 )وزن (تن نوع
 35 ها بدون ماده فرار  سایر آنتراسیت

 299 ها به هم فشرده نشده که در جاي دیگري مذکور نباشد سنگ سایر زغال
 1 سنگ تهیه شده باشد هاي جامد همانند که از زغال سنگ و سوخت سنگ قالبی، گلوله زغال زغال

 335/0 جمع (هزار تن)
 دهد.نشان می 1381-91هاي  سنگ را در طی سالزغال کل واردات 5-6دول ج
 

 (هزار تن در سال)         1381-91ي ها سالدر طی سنگ زغالکل .  واردات 5-6جدول  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
1381138213831384138513861387138813891390سال

 تغییرات
90به  91

رشد 
نهسالیا

 903 1476 1170 93/605 09/773 03/982 2/940 3/919 4/1107 8/626 6/668 واردات
39- 02/3   میلیون

 06/7 6/5 9/2 7/3 7/4 5/4 4/4 3/5 3 2/3خامنفت معادل بشکه

کارخانجـات ذوب آهـن اصـفهان و     وارداتی معادل مصرف کک1391و 1390ت نیرو و در سال از ترازنامه انرژي وزار 1389تا  1380سال از ارقام واردات 
 .در نظر گرفته شده استفوالد مبارکه 

 
 هـزار تـن بـوده اسـت کـه      903معادل  1391در سال سنگ  زغالواردات  ،دهد چنان که جدول فوق نشان می

از کـک وارداتـی و مقـدار    فهان آهن اصفهان و کارخانه فوالد مبارکه اص کارخانجات ذوبمیزان مصرف  معادل
  باشد. سنگ می واردات سایر انواع زغالی نیز کم

 1381-91در دوره زمانی سنگ آمار جدول فوق نشان از آن دارد که رشد متوسط سالیانه واردات زغال
 روبرو بوده است.درصد  02/3رشد با 

 . صادرات 2-5
 خام  . صادرات نفت1-2-5

در اوپک کـه بـراي کشـورهاي عضـو در نظـر       خامبا توجه به رعایت سقف تولید نفتخام  میزان صادرات نفت
خام  تعهدات نفتپس از تامین تولید شده کشور خام  نفت کل پذیرد. بنابراین در سقفصورت می شود میگرفته 

  شود. تخصیص داده میهاي داخلی  خوراك پاالیشگاهبراي خام نفتمابقی  ،صادراتی
 دهد.نشان میرا  1378-91هاي  طی سالخام صادرات مستقیم نفتروند  5-2و نمودار  5-7جدول 
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 1378-91ي ها سال در خام نفتمستقیم صادرات  .5-7جدول 
 خام  واحد: میلیون بشکه معادل نفت

خام  صادرات نفتسال
  13783/737 

1379 831 
1380 8/757 

 1381  3/748 
1382 7/891 
1383 1/886 
1384 7/866 
1385 6/881 
1386 65/908 
1387 73/862 

1388 96/799 
1389 97/819 
1390 47/810 
1391 48/413 

 

  
 

 1381-91هاي  در سالخام  صادرات نفت. 5-2نمودار 
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خـام بـه علـت    طـور کلـی صـادرات مسـتقیم نفـت      به ،که از ارقام مندرج در جدول مشهود است چنان
نـین تقاضـاي بـازار در    هاي داخلی و همچ خوراك پاالیشگاهتامین هاي تعیین شده براي اعضا در اوپک و  سهمیه

 ایجـاد هـاي شـدید و    اعمال تحریمبه دلیل  1391سال با نوساناتی همراه بوده است. در  1378-91دوره زمانی 
نسبت به سـال  خام  صادرات نفت ،سایر کشورها از طرف کشورهاي غربیبراي خام  هاي واردات نفت محدودیت

 روبرو شد. يدرصد 49ه طوري که میزان آن با رشد کاهشی به شدت کاهش یافت بقبل 
خام وارداتی به عنوان نفت رکت ملی نفت متعهد است که به ازايش ،خام صادرات مستقیم نفتبر عالوه 

ي تهـران و تبریـز   هـا  پاالیشگاهمستقیماً براي خوراك که حاشیۀ دریاي خزر از مسیر ایران سوآپ از کشورهاي 
حسـاب کشـورهاي    هبی وارداتخام نفتمیزان  معادل ،الزحمه سوآپ پس از دریافت حقشود، تخصیص داده می

 صادر نماید.  "سوآپ ازاي هصادرات ب"عنوان   همذکور ب
 دهد. نشان می 1381-91ي ها سالدر طی را سوآپ  ازايه خام ب صادرات نفتروند  5-8جدول 

 1381-91هاي  در سال ازاي سوآپ خام به . صادرات نفت5-8جدول 
خام در سال واحد: میلیون بشکه معادل نفت

1381138213831384138513861387 خام نفت
 61/29 19/2639/3161/2358/4633/38 31/7 خام  (سوآپ) صادرات نفت

1381-91رشد متوسط سالیانه90نسبت به  91رشد 13881389 خام نفت
 -7/5   22/3217/8خام  (سوآپ) صادرات نفت

 
هـاي خـارجی    قـرارداد بـا شـرکت   به علت اینکه  1389سال در اوایل دهد،  ینشان مچنانکه جدول فوق 
سوآپ به مقدار قابل  خام صادراتی به ازاي میزان نفت سوآپ به حالت تعلیق درآمد،طرف مقابل تمدید نشد و 

مجدداً عملیـات سـوآپ آغـاز گردیـد و بـه       1390سالدر اوایل تابستان هرچند یافت لیکن  اي کاهش مالحظه
هـاي   هاي طرف به علت عدم استقبال شرکتبا این وجود  ،هزار بشکه در روز رسید 25تا  20ج تا حداکثر تدری

که میزان  به طوري نشدمواجه رقم قابل توجهی  ، با1389سال بعد از هاي  سال در سوآپهمچنان مقدار قرارداد 
نشـان   ،میلیون بشکه در سال رسید 06/4نسبت به سال قبل به افزایش  برابر 3با حدود  که 1391سال آن در 

  ه است.به حالت توقف نزدیک شد و خارك نکا هاي خام در پایانه عمالً فعالیت سوآپ نفت دهد که می

 . صادرات فرآورده2-2-5
باشد به طوري که ایران یکی از بزرگتـرین صـادرکنندگان    کوره می هاي نفتی کشور نفتعمده صادرات فرآورده

هاي مازاد بر مصرف داخلی برحسب مورد انجام  صادرات سایر فرآورده طقه و جهان است.کوره در سطح من نفت
 گیرد. می
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 1381-91در دوره زمـانی  را هاي نفتی کشـور   وردهآفرانواع صادرات روند  5-3نمودار و  5-9 جدول
 دهد. نشان می

 1381-91در دوره  هاي نفتی . صادرات فرآورده5-9جدول 
13871388 138113821383138413851386 سال
  هزاربشکه در روز

4/2652/2574/2349/2311/242066/17694/15654/14187/183 کوره نفت
 74/159/2 041/128/5 2/9 1/21 8/3 6/12 گاز نفت

   0 4/0 88/014/3 32/1 2 8/3 5/9 4/12 سفید نفت

   2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 از مایعگ

  144/0 0 0 001/0      سوخت جت

          بنزین موتور 
          برش سنگین نفتی از پتروشیمی

4/2905/2703/2591/24342/24335/17837/16568/15711/187*جمع صادرات فرآورده بدون نفتا
  62/205/20 - 873/3 3/1 4/4 5/5 2 2/6 نفتا

   خام در سال میلیون بشکه معادل نفت 

 47/6498/5733/75 73/10837/10529/9601/9518/9913/72 کوره نفت

   04/1 64/5 9/1 5/0 - 3/3 58/7 36/1 52/4 گاز نفت

    14/0 08/1 30/0 68/045/0 3/1 24/3 23/4 سفید نفت

   05/0 0 0 - - - - - - گاز مایع

   05/0 0 0003/00 -سوخت جت

           بنزین موتور 

           برش سنگین نفتی از پتروشیمی

45/6776/6346/76 48/11797/10918/10598/9863/9994/72 فرآورده بدون نفتا جمع صادرات
 59/2 82/5 48/6 72/5 - 07/1 22/136/0 53/1 55/0 72/1نفتا

 باشد.هاي نفتی میالملل وزارت نفت و مقادیر فروش ارزي صادراتی شرکت ملی پخش فرآوردهصادرات شامل مقادیر صادر شده توسط امور بین*
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گـاز توسـط    فـرآورده نفـت   مقداريکوره  فتعالوه بر ن 1391در سال  ،شود مشاهده می 5-9که در جدول  چنان

 است.  جزء اقالم صادراتی قرار گرفته نظیر عراق و افغانستان شرکت ملی پخش به کشورهاي همسایه، 
  (بـدون احتسـاب نفتـا)    هـاي نفتـی   حجم کل صـادرات فـرآورده  ، 1391در سال  ،براساس مطالب فوق

 خام در سال) بوده، که نسبت به سال قبل معادل نفت میلیون بشکه 06/47 هزار بشکه در روز (معادل 94/115
  دهد.نشان می کاهشدرصد  5/43

قرار است ساالنه یک میلیون  1391شایان ذکر است که براساس توافقات به عمل آمده در اواخر سال 
نزین و درصد ب 30 ،گاز درصد نفت 70تا  60 حدود تن فرآورده به کشور افغانستان صادر شود که از این میزان

گاز  باشد. ضمناً ایران قراردادي براي صادرات روزانه تا سقف دو میلیون لیتر نفت درصد سوخت هواپیما می 10
افزایش در سـقف صـادرات وجـود     ، امکانبه عراق امضا کرده است که با افزایش تقاضا براي مصرف گازوئیل

شود. عـالوه بـر آن براسـاس     (ره) شازند تامین می گاز مورد نیاز عراق از طریق پاالیشگاه امام خمینی دارد. نفت
ورده از فـرآ میلیـون لیتـر    4تا  2ایران روزانه  ،بین ایران و عراق امضا شد 1391اي که در اواخر سال  توافقنامه

 پاالیشگاه بندرعباس از طریق دریا به عراق صادر خواهد کرد.

 . صادرات گازطبیعی 3-2-5
 آغـاز شـده   ارمنستان و ترکیهترتیب به کشورهاي همسایۀ به  1388و  1381 هاي از سالصادرات گاز طبیعی 

باشـد و بـین دو کشـور آذربایجـان و      است. قرارداد صادرات گاز به ارمنستان به صورت تهاتر گاز و بـرق مـی  
 گیرد.  نخجوان سوآپ گاز انجام می

 1381-1391هاي  هاي نفتی طی سال . صادرات فرآورده5-3نمودار 
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 ي هـا  سالرا طی نخجوان و  ارمنستان ،ترکیهکشورهاي به  مقدار صادرات گاز سبک روند 5-10جدول 
 دهد. نشان می 91-1381

 

 1381-91ي ها سالطی  و ارمنستان به ترکیهصادرات گاز سبک روند . 5-10جدول 
 ارقام: میلیون مترمکعب در روز

  91رشد 13811382138313841385138613871388138913901391کشور مبدا
90نسبت به 

رشد متوسط 
91-1381

89/20-95/0 5/335/956/99/1235/159/1422/1223/1765/2155/2333/23ترکیه
--03/16 21/1 68/0898/044/1-------ارمنستان
 61/17 -92/6 9/0 5/066/068/071/097/0 34/0---- نخجوان
 94/21-01/2 88/1259/1826/2396/2544/25 9/14 4/15 9/12 56/9 35/9 5/3جمع

 

و ادامـه آن تـا    1391در سـال  م سرماي زودرس در فصل پاییز رغ علیدهد  طور که جدول فوق نشان می همان
بدون هیچگونه اختالل در گازرسانی به خصوص را که گاز مورد نیاز کشور  در حالیشرکت ملی گاز پایان سال، 

به طوري  ه است،تا حد امکان انجام دادیز نتقریباً تعهدات صادراتی خود را تامین کرده،  تجاري-به بخش خانگی
ولی با این وجـود  رسید  در روزمترمکعب  ونمیلی 54/24 بهبه کشورهاي ترکیه و ارمنستان  که میزان صادرات

درصـد   82/1نسبت بـه سـال قبـل    صادرات  ،گرفتن منابع تولید گاز جدید در این سالنبه علت در مدار قرار 
 دهد. نشان می کاهش

بـین شـرکت ملـی     2004سال  در قرارداد معاوضه یا سوآپ گازطبیعی ایران و آذربایجانن عالوه بر آ
مقرر شـد روزانـه    ،ساله 25گاز جمهوري آذربایجان امضا شد. براساس این قرارداد صادرات گاز ایران و آذري 

 داده شود.  حدود یک میلیون مترمکعب گاز طبیعی آذربایجان از مسیر ایران به جمهوري آذربایجان تحویل
گـاز بـا عنـوان تبـادل گـاز یـا سـوآپ بـین         هاي اخیر مقـداري   همچنان مانند سالنیز  1391در سال 

الزحمه سوآپ مقداري گاز  و در ازاي آن به عنوان حقي تحویل به نخجوان صورت گرفته اآذربایجان و ایران بر
ان تحویل شـده بـه عنـوان صـادرات     بنابراین مقدار گازي که به نخجوبراي مصارف داخل برداشت شده است. 

 شود. محسوب می
به نخجـوان) بـا   گاز  صادراتمقدار متوسط تحویل ( ،از ارقام جدول مشهود استچنان که  افزون بر آن

رسیده است. 1391در سال میلیون متر مکعب در روز  9/0 ، به رقمنسبت به سال قبل يدرصد -92/6کاهش 
که در روبرو بودن با شرایط جوي به علت صادرات گاز از کشور کل ن زادهد که می ضمناً ارقام جدول نشان می

کـاهش  با  ،گرفتن منابع جدید تولید گاز در این سالنو همچنین در مدار قرار وجود داشت  1391زمستان سال 
 میلیون مترمکعب در روز رسیده است. 44/25 نسبت به سال قبل به رقم درصدي 01/2
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) در مقابـل مقـدار   روزمترمکعـب در   ونمیلی 75/12گیر واردات گاز (است که کاهش چشمقابل ذکر 
 1391در سـال  ) موجب شد که عمالً تراز تجـارت گـاز کشـور    روزمترمکعب در ونمیلی 44/25صادرات گاز (

 مثبت شود.در روز مترمکعب  ونمیلی 69/12ساالنه 
سیرهاي مختلفی براي صـادرات  هاي توسعه تولید گاز در کشور، م شایان ذکر است که با توجه به طرح

گاز به کشورهاي اروپایی تعریف شده است. مسیر اول صادرات از طریق کشـور ترکیـه و مسـیر دوم از طریـق     
توافق جدید صـادرات   1391باشند. در سال  کشورهاي عراق، سوریه، لبنان و دریاي مدیترانه به جنوب اروپا می

سویس و کشور ترکیه  "ال جی ال"جمله توافق نهایی با شرکت گاز با کشورهاي مختلف صورت گرفت که از آن 
تعیین نرخ فروش گاز در منطقه مرزي در جریان بـود و همچنـین   براي که  باشد می از به اروپاگبراي صادرات 

توان نام برد. در این مورد ساخت خط لوله صادراتی گاز  با کشور عراق را می گاز ها و قراردادهاي صادراتی توافق
م و خرمشهر صورت خواهـد گرفـت. گـاز صـادراتی     به دو منطقه بصره و بغداد از دو منطقه ایالران به عراق ای

و در نهایـت   20شود که در فاز اول  منطقه ایالم به دو نیروگاه المنصور و بغداد انتقال داده میایران به عراق از 
اجـرا قـرار گرفـت و خـط لولـه دوم از      در دسـت   1391میلیون مترمکعب در روز خواهد بود که در سال  25

آغاز شـده اسـت.    1391نماید که اجراي آن در سال  شود و گاز مورد نیاز بصره را تامین می خرمشهر آغاز می
 باشد. میلیون مترمکعب در روز می 45قرارداد صادرات گاز ایران به عراق در مجموع 

وله صـادرات گـاز بـه پاکسـتان ادامـه      ساخت بخش ایرانی خط ل ،1391افزون بر مطالب فوق در سال 
بـرداري قـرار گرفـت و     کیلومتر در مدار بهـره  907عسلویه تا ایرانشهر به طول  مسیر یافت و بخشی از آن در

 توسط پیمانکاران ایرانی آغاز شد.نیز احداث خط لوله گاز صادراتی ایران در خاك پاکستان 

  و گاز مایعمیعانات گازي  ،. صادرات مایعات4-2-5
دد. میعانات گـازي صـادر   گر ایران صادر می نفتبخش اعظم میعانات گازي میادین مستقل توسط شرکت ملی 

و صادرات مایعات گازي مازاد بـر مصـرف از   باشد  میو پارسیان پارس جنوبی  ،کنگان ،از ناحیه نار شده عمدتاً
ـ  1391سـال   در گردد. خیز جنوب از طریق بندر ماهشهر براي صادرات عرضه می مناطق نفت طـور متوسـط   هب

پـارس جنـوبی و پارسـیان و    خیـز جنـوب،    منـاطق نفـت  میعانات گازي مایعات و  بشکه در روز هزار 31/241
تولیـد و  کاهش که به علت به خارج از کشور صادر شد  بندر طاهري و عسلویهبندر ماهشهر، از پاالیشگاه فجر 

کـه  هـاي گـازي    ضمناً در پاالیشگاه دهد. نشان می شکاهدرصد  7/4کاهش مصرف داخلی نسبت به سال قبل 
از آن  کمـی  کـه بخـش   شود می تولید گاز مایع ،مقداري میعانات گازياز باشند  داراي کارخانجات گاز مایع می

گاز مـایع تولیـد شـده در    صادرات  شود. عرضه میبراي صادرات  آنعمده بخش مصارف داخل و تامین براي 
بـه علـت تحویـل     بود که هزار تن 94/996به میزان  1391در سال  هاي گازي یشگاهکارخانجات گاز مایع پاال
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 داشته است. درصد کاهش 21/20 نسبت به سال گذشته هاي پتروشیمی مقداري از آن به مجتمع
ي ها سالرا در طی  )پروپان و بوتان(گاز مایع و  گازيمیعانات  ، مایعات ومقدار صادرات 5-11جدول 

 دهد.ینشان م 91-1381
 1381-91ي ها سالدر گاز مایع  و میعانات گازي ،مایعات . صادرات5-11جدول 

  1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 138113821383سال

3/1044         گاز مایع
 مایعات و میعانات گازي

79/250 29/12457/17296/21473/22049/20539/176199 102(هزار بشکه در روز)

خاممیلیون بشکه معادل نفت
 34/7 17/9 69/7         گاز مایع

 79/2808/3571/4867/6024/6294/57873/4911/5679/7049/713/68 مایعات و میعانات گازي
 
 سنگ. صادرات زغال5-2-5

 .شودصادر میمازاد بر مصرف داخل به خارج از کشور اع زغال سنگ انوسنگ قیري، قالبی، گلوله و سایر زغال
ریزي صنعت، معدن و تجـارت   صادراتی که توسط معاونت برنامهسنگ لزغامقدار و انواع  5-12 جدول
 دهد.نشان می 1391در سال را گزارش شده 

 1391در سال سنگ صادراتی .  مقدار و انواع زغال5-12جدول 
 )وزن (تن نوع

 35175 سنگ قیري، به هم فشرده نشده غالز

 298634 ها، به هم فشرده نشده که در جاي دیگر مذکور نباشد سنگ سایر زغال

 860 سنگ تهیه شده باشد که از زغال ،هاي جامد همانند سنگ و سوخت سنگ قالبی، گلوله زغال زغال

 334669 جمع
 دهد.نشان میرا  1381-91طی دوره سنگ را لزغامیزان صادرات  5-13جدول 

 1381-91ي ها سالطی  سنگ.  صادرات زغال5-13جدول 
 هزار تنواحد: 

تغییرات  13811382138313841385138613871388138913901391سال
 90به91

رشدسالیانه
91-1381

9/209/204/1258/417/629/208/419/204/1254/31367/334 صادرات
بشکه یونمیل 9/31 5/6

درسال خام نفت معادل
1/0 1/0 6/0 2/0 3/0 1/0 2/0 1/0 6/0 5/1 

 

بـا نوسـانات    1381-91در دوره زمـانی  سـنگ   زغـال نشان از آن دارد که میزان صادرات آمار جدول فوق 
 .استهمراه بوده  درصدي 9/31 رشدسنگ با  متوسط سالیانه صادرات زغالطورکلی  هلیکن بشدیدي روبرو بوده 
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 . وضعیت جهانی 3-5
 هاي نفتی و گاز طبیعی خام، فرآورده مبادالت جهانی نفت
 خام مبادالت جهانی نفت

 دهد.نشان می 2012خام را در جهان در سال ات نفتوضعیت واردات و صادر 5-14جدول 

ت به ردات و صادرات نسبخام اعم از وا شود مبادالت تجاري نفتمشاهده می 5-14که در جدول  چنان
کشورهاي اروپایی و پس از آن ایاالت متحده  2012. در سال استیافته  افزایشدرصد  44/1سال گذشته 
خام را به خود اختصاص و ژاپن همچنان بیشترین واردات نفت ، سایر کشورهاي حوزة اقیانوس آرامآمریکا، چین

هاي قبل بیشترین  همچنان بر طبق روال سالخام، منطقه خاورمیانه نیز اند. در مورد تبادالت صادراتی نفتداده
 اند.غرب آفریقا در رده بعدي قرار گرفته  سابق و  مقدار و پس از آن منطقه شوروي

 2011-2012 هاي خام در سال . واردات و صادرات نفت5-14جدول 
 واحد: هزار بشکه در روز

  
خام صادرات نفتخام واردات نفت

2011201220112012
   متحده آمریکا ایاالت
     کانادا

     مکزیک
     آمریکاي مرکزي و جنوبی

     اروپا
    - شوروي سابق

     خاورمیانه
     شمال آفریقا
    - غرب آفریقا

     شرق و جنوب آفریقا
     استرالیا
     چین

    هندوستان
     ژاپن

     سنگاپور
     سایر کشورهاي حوزه اقیانوس آرام

     * نامشخص
 38599 38050   جمع دنیا

 .اي منظور نشده است مبادالت بین منطقه باشد. المللی نمی هاي بین تیصادرات شامل سوخت کش
 5/0++ کمتر از 
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هزار بشکه در روز از نظر  2102، کشور ایران با ، براساس آمار منتشر شده توسط اوپک2012در سال 
هزار بشکه در روز)،  5857هزار بشکه در روز) و روسیه ( 7557از کشورهاي عربستان ( خام بعدصادرات نفت
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هزار  2368( هزار بشکه در روز) و نیجریه 2423( هزار بشکه در روز) و عراق 2657امارات متحده عربی(
ز کل درصد ا 31/8بشکه در روز) در رده ششم جهانی قرار داشته است که با توجه به آمار صادرات اوپک 

 .صادرات اوپک را به خود اختصاص داده است
نشان  5-15المللی در جدول  در بازارهاي بین هاي شاخص مهم خام فروش نفت متوسط سالیانۀ قیمت

 داده شده است.

 اي خام تک محموله . قیمت فروش نفت5-15جدول  
 واحد: دالر هر بشکه

 نفت متوسط غرب تگزاس   نیجریه  برنت  دبی  سال
2002     
2003     
2004     
2005     
2006     
2007    
2008    
2009    
2010    

   04/95 
13/94 
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فارس  خام کشورهاي خلیج هاي نفتخام دبی که شاخص قیمت گردد قیمت نفتکه مالحظه می چنان
 دهد.  نشان می افزایشدرصد ، 47/16هاي جاري به طور متوسط با قیمت 2002-2012ر دوره زمانی د ،باشد می

خام در اروپا  هاي نفتشاخص قیمتترتیب بهزاس که گخام دریاي برنت و نفت متوسط غرب ت قیمت نفت
رصد تغییر یافته د 66/13و 13/16ترتیب با رشد متوسط  قیمت جاري در دوره زمانی مذکور بهبا و آمریکاست، 

همزمان براساس تغییرات طور معمول  بهخام دبی که  رشد قیمت نفت درصدکه گردد  بنابرین مالحظه میاست 
 .مطابقت دارد تا حدوديخام  گردد با درصد رشد متوسط یازده ساله این نفت خام برنت تعیین می قیمت نفت

 

 هاي نفتی  مبادالت جهانی فرآورده 
 دهد.را در جهان نشان می 2012هاي نفتی در سال  ردات و صادرات فرآوردهوضعیت وا 5-16جدول 

در اقتصاد  2012هاي نفتی در سال  نشان از آن دارد که مبادالت فرآورده 5-16 طور کلی ارقام جدول به
و  آرام حوزه اقیانوساروپا، درصد افزایش یافته است. در این راستا کشورهاي  11/1 ،جهانی نسبت به سال قبل

 اند. در مورد صادرات ها را به خود تخصیص دادهترتیب بیشترین مبادالت وارداتی فرآورده آمریکاي شمالی به
 اند.داشته 2012بیشترین مقدار را در سال  ، شوروي سابق و خاورمیانههاي آمریکاکشور
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  2011-2012 هاي هاي نفتی در سال . واردات و صادرات فرآورده5-16جدول  مم

 واحد: هزار بشکه در روز      

  

هاي نفتی صادرات فرآوردههاي نفتی واردات فرآورده

     ایاالت متحده آمریکا
     کانادا

     مکزیک
     آمریکاي مرکزي و جنوبی

     اروپا
     ي سابقشورو

     خاورمیانه
     شمال آفریقا
     غرب آفریقا

     شرق و جنوب آفریقا
     استرالیا
     چین

    هندوستان
     ژاپن

     سنگاپور
     سایر کشورهاي حوزه اقیانوس آرام

     * نامشخص
 16715 16530   جمع دنیا

 اي منظور نشده است باشد. مبادالت بین منطقه المللی نمی هاي بینصادرات شامل سوخت کشتی
BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2013 

 

کشور ایران در سال  هاي نفتی فرآورده صادرات ،اوپک منتشر شده توسطتوضیح است که در آمار  الزم به
 از کشورهاي واردکننده  ،صادراتمیزان هزار بشکه در روز گزارش شده که از نظر  456) 1391سال مطابق ( 2012
هاي نفتی درسال  وردهآواردات فر در بولتن اوپک براي . ضمناًاست چین کمتر بوده و ، ایتالیاهلندخام نظیر نفت

  آماري ارائه نشده است. 1391

 
 هاي نفتی  خام و فرآورده مبادالت جهانی نفت 

 دهد.هاي نفتی) را در جهان نشان میخام و فرآوردهمبادالت تجاري نفت (شامل نفتوضعیت کل  5-17جدول 
تجاري اعم از واردات و صادرات  طورکلی مجموع مبادالت به ،شودمشاهده می 5-17که در جدول  چنان

دهد. کشورهاي  افزیش نشان میدرصد  29/1نسبت به سال قبل  2012هاي نفتی در سال  خام و فرآورده نفت
هاي نفتی) را به خود اختصاص خام و فرآوردهپس از آن ایاالت متحده و ژاپن بیشترین واردات نفت (نفت و  اروپایی
هاي قبل بیشترین مقدار و پس  ، منطقه خاورمیانه همچنان بر طبق روال سالراتی نفتاند. در مورد تبادالت صادداده
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اند. در دوره بعدي قرار گرفتههاي  هغرب آفریقا در ردآسیا پاسیفیک و  ،سابق  شوروياروپاي مرکزي و از آن منطقه 
واردات نفت به اروپا به  وکاهش درصد  7/0 آمریکا به طور متوسط ساالنه به  واردات نفت 2002-2012زمانی 

طورکلی با تغییر الگوي مصرف به  به نیز همچنانکشور ژاپن  .ه استداشتدرصد افزایش  49/0 طور متوسط ساالنه 
 کاهش داده است. درصد 66/0با رشد متوسط  2002-2012اتکاي خود را به نفت در دوره  ،سمت گاز 

 

 در جهان هاي نفتی)و فرآورده خام(نفت مبادالت تجاري نفتروند . 5-17جدول    
 واحد: هزار بشکه در روز

   2007200820092010 2006 2005 2004 2003 2002 سال
            واردات

11357122541289813525136121363212872114531168911338 ایاالت متحده آمریکا
11895119931253813261134611395313751124861209412208 اروپا
  4494 4567 4263 4925 5032 5201 5225 5203 5314 5070 ژاپن
16291171911865119172202872293723078241322516026570 سایر

44613467524929051182525615555454626523335351054610 جمع دنیا
            صادرات

  2497 2154 1947 1967 1439 1317 1129 991 921 904 ایاالت متحده آمریکا

  2798 2599 2518 2498 2457 2330 2201 2148 2096 1959 کانادا
  1487 1539 1449 1609 1975 2102 2065 2070 2115 1966 مکزیک

  3764 3568 3748 3616 3570 3681 3528 3233 2942 2965 و مرکزي امریکاي جنوبی
  2053 1888 2034 2023 2273 2173 2149 1993 2066 2234 مرکزي جز اروپاي اروپا به
  8791 8544 7972 8184 8334 7155 7076 6440 6003 5370 سابق  شوروي و مرکزي اروپاي

18062189431963019821202041968020128184091888319753 خاورمیانه
  1949 2871 2938 3260 3336 3225 3070 2917 2715 2620 آفریقاي شمالی
  4654 4601 4364 4587 4830 4704 4358 4048 3612 3134 غرب آفریقا

  6217 6226 5631 5392 6004 4312 4243 4189 3978 3848 آسیاي پاسفیک بجز ژاپن
  646 637 1323 1363 1656 1359 1542 1631 1361 1551 سایر دنیا

44613467524929051182525615555454626523335351054610جمع دنیا
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 مبادالت جهانی گاز طبیعی 
. گـردد  ن کشورها مبادلـه مـی  با کشتی بی) LNGگازطبیعی به وسیله خط لوله یا به صورت گازطبیعی مایع شده (

ــان ــداول  چن ــه در ج ــده اســت م 5-19و  5-18ک ــازطبیعی در ســال  آم ــادالت تجــاري گ ــر 2012ب ــالغ ب                ب
 77/0حـدود  میلیارد متر مکعـب)   43/1025نسبت به سال قبل (میلیارد متر مکعب بوده است که  39/1033

نمایـانگر بهبـود    2012و  2011 ،2010هـاي  ی در سـال افزایش مصرف گاز جهان دهد. افزایش نشان می درصد
صادرات گاز  ،در آمار جهانی باشد. می )رو بود که با رکود شدید روبه( 2009نسبی اقتصاد جهانی نسبت به سال 
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میلیارد  40/8مجموعاً ، نسبت به سال قبل درصد 18/7 کاهشبا  2012توسط ایران از طریق خط لوله در سال 
گزارش شده است که معـادل  ) نخجوان و ترکیهترتیب به  بهمیلیارد متر مکعب  5/7 و 9/0مترمکعب در سال (

 20انداز  . الزم به توضیح است که برطبق چشم)5-20(جدول  باشد از کل صادرات جهان می درصد 1با حدود 
ضـمناً   هـد. درصد از حجم صادرات گاز جهانی را به خود اختصاص د 10باید حدود  1404ساله، ایران در سال 

(مطـابق بـا    1391سال مقدار گاز صادراتی کشور در با  رقم صادرات گزارش شده براي ایران در جدول مذکور
کـه  گـاز طبیعـی ایـران     واردات و میلیارد مترمکعب) 31/9( ارائه شده توسط شرکت ملی گاز که )2012سال 

( مطـابق بـا سـال    1391مکعـب در سـال   میلیارد متر  67/4ملی گاز از ترکمنستان و آذربایجان  توسط شرکت
منـدرج در   )میلیارد مترمکعـب  43/9میلیارد مترمکعب) و واردات ( 4/8صادرات ( مارقابا  ) اعالم شده 2012
 دهد. اختالف زیادي را نشان می) 5-21و  5-20(به ترتیب در جداول  BPآمار 

 

 2011-2012 هاي جهان در سالواردات گازطبیعی به وسیله خط لوله در مناطق مختلف . 5-18جدول 
 مترمکعب واحد: میلیارد  

 رشد نسبت به سال قبلدرصد  2012 جمع واردات 2011جمع واردات  مناطق
 09/0 89/128 77/128 آمریکاي شمالی

 95/7 87/16 63/15 آمریکاي جنوبی و مرکزي
 -15/0 03/469 75/469 اروپا و اوراسیا

 -53/7 21/29 59/31 خاورمیانه
 83/5 99/5 66/5 ریقاآف

 44/28 50/55 21/43 آسیاپاسیفیک
 57/1 49/705 61/694 جمع

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2013  

 
 

 2011-2012 هاي سالمناطق مختلف جهان در در  LNGگازطبیعی به صورت  واردات. 5-19جدول 
 واحد: میلیارد مترمکعب

درصد رشد نسبت به سال قبل 2012جمع واردات  2011جمع واردات  مناطق
 -34/33 57/11 35/17 آمریکاي شمالی

 92/38 20/15 94/10 آمریکاي جنوبی و مرکزي
 -59/23 28/69 67/90 اروپا و اوراسیا

 31/0 61/4 6/4 خاورمیانه
 64/9 24/227 26/207 آسیاپاسیفیک

 -89/0 90/327 83/330 جمع
Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2013  
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 2012و  2011هاي  . صادرات گاز طبیعی توسط ایران از طریق خط لوله در سال5-20جدول 
 واحد:میلیارد متر مکعب

         

         

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2013  

 2012و  2011هاي  یران از طریق خط لوله در سالواردات گاز طبیعی به ا. 5-21جدول 
 واحد:میلیارد متر مکعب

      

      
 

Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2013  

 
کشـتی  ) با LNGصورت گازطبیعی مایع (  درصد به 26/32در مبادالت جهانی گاز حدود  2012در سال 

 ،الجزایـر  ،حمل شده است. کشورهاي اروپایی مصرف عمده خود را به وسیله خطوط لولـه از کشـورهاي روسـیه   
اي (از نروژ و هلند ...) و برخی از آنها نظیر اسپانیا، فرانسه و انگلستان بخشـی  قزاقستان و خطوط لوله درون قاره

کره جنوبی و تـایوان صـرفاً    ،نمایند. کشورهاي ژاپنیاز نیازهاي خود را به صورت گاز طبیعی مایع شده تامین م
آنچـه کـه از حجـم      کننـد بنـابراین،  صورت گازطبیعی مایع تـامین مـی   مصارف خود را از طریق واردات گاز به

در ) درصد نسبت به سال قبل LNG )89/0رشد صادرات  کاهش شود، نتیجه می  LNGصادرات گاز به صورت 
هاي گذشته بوده که این امر از کاهش  است که برخالف سالدرصد)  57/1( خط لولهمقایسه با صادرات گاز با 

اروپـا و اوراسـیا بـه     LNGآمریکا در اثر افزایش تولید گاز در آن کشور و کـاهش واردات   LNGشدید واردات 
 دلیل تامین گاز آنها از طریق خط لوله نشأت گرفته است.

هـا قیمـت   ترین آن شود که معروفاي تعیین و اعالم میقهصورت منط در جهان به هاي گازطبیعیقیمت
اي آمریکـا  یا گازطبیعی در اتحادیـه اروپـا و بـازار منطقـه     ،) در ژاپنCIFسیف ( صورت گازطبیعی مایع شده به

در مقایسـه بـا قیمـت     1985-2012تغییـرات آن در دوره زمـانی    5-22 باشد که در جدول) می1هاب (هنري
تغییرات قیمت گاز در ابتداي دورة  ،گرددچه مالحظه مینشان داده شده است. چنان OECDخام کشورهاي  نفت

نیـز   خـام  نفـت زمانی مذکور در مناطق مختلف ضمن آنکه ارتباط چندانی با یکدیگر نداشته، با تغییرات قیمـت  
خـام،   تغییرات قیمت نفـت هاي اخیر با ارتباط دادن تغییرات قیمت گاز با  تدریج در سال ارتباط بوده؛ لیکن به بی

 است. این رابطه همچنان برقرار بوده 2012مختلف پیدا کرده و در سال در مناطق  تري ارتباط منطقی

                                                 
1. HENRY HUB 
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 . قیمت گاز5-22جدول 
 یو تی واحد: دالر آمریکا هر میلیون بی

 
 گازطبیعی مایع شده

CIFژاپن 

 گازطبیعی

 CIFاتحادیه اروپا 

 انگلستان

)Heren NBP Index (@ 
 یکاآمر

Henry hub
کانادا

 خام قیمت سیف نفت

OECDکشورهاي 

1985 23/5 25/4 - - - 75/4 

1986 10/4 93/3 - - - 57/2 

1987 35/3 55/2 - - - 09/3 

1988 34/3 22/2 - - - 56/2 

1989 28/3 00/2 - 70/1 - 01/3 

1990 64/3 78/2 - 64/1 05/1 82/3 

1991 99/3 19/3 - 49/1 89/0 33/3 

1992 62/3 69/2 - 77/1 98/0 19/3 

1993 52/3 50/2 - 12/2 69/1 82/2 

1994 18/3 35/2 - 92/1 45/1 70/2 

1995 46/3 39/2 - 69/1 89/0 96/2 

1996 66/3 46/2 87/1 76/2 12/1 54/3 

1997 91/3 64/2 96/1 53/2 36/1 29/3 

1998 05/3 32/2 86/1 08/2 42/1 16/2 

1999 14/3 88/1 58/1 27/2 00/2 98/2 

2000 72/4 89/2 71/2 23/4 75/3 83/4 

2001 64/4 66/3 17/3 07/4 61/3 08/4 

2002 27/4 23/3 37/2 33/3 57/2 17/4 

2003 77/4 06/4 33/3 63/5 83/4 89/4 

2004 18/5 32/4 46/4 85/5 03/5 27/6 

2005 05/6 88/5 38/7 79/8 25/7 74/8 

200614/7 85/7 87/7 76/6 83/5 66/10 

200773/7 03/8 01/6 95/6 17/6 95/11 

200855/12 56/11 79/10 85/8 99/7 76/16 

200906/9 52/8 85/4 89/3 38/3 41/10 

201091/1001/856/639/469/347/13 
2011 73/14 48/10 04/9 01/4 47/3 55/18 
2012 75/16 03/11 46/9 76/2 27/2 82/18 

CIF ت حامل انرژي + بیمه + کرایه حمل= قیم                                Source: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2013 




