
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بخش پنجم

 هيدروكربوريواردات و صادرات 
 

 . واردات 1-5

 خام )سوآپ( . واردات نفت1-1-5

تيك ايران در ميان كشورهاي منطقه موجبات اين امر را فراهم كرده است كه بتواند جايگاه ويژه و ژئوپل

رابطه به علت عدد  دسترسد    توليدات ديگر كشورهاي همسايه را نيز صادر كند. در اين  ،غير از توليدات خود

الملل ، با صرفه بودن مسير  نيهاي آزاد ب اهر برخ  از همسايگان به خصوص كشورهاي مجاور درياي خزر به آب

قراردادهداي  بدا   امضدا   منجر به  انتقال نفت از ايران به لحاظ داشتن مرز درياي  با خليج فارس و درياي عمان

ين نفت  كشورهاي همسدايه شدمال  شدد كده بدر اسداس آن روزانده        هاي خارج  درگير در توسعه مياد شركت

شد و در عوض به همدين مقددار    هاي تهران و تبريز م  از آن كشورها تحويل پااليشگاه سبك خا  نفتمقاديري 

ترتيد  مبادلده   گرديدد. بددين    سبك ايران در خليج فارس به شركاي تجاري آن كشورها تحويدل مد    خا  نفت

هاي مدرتب    به اوج خود رسيد و همزمان نيز پروژه 1388شورهاي حاشيه درياي خزر تا سال با ساير ك خا  نفت

به طدوري  ادامه يافت. در روز هزار بشكه  500تا  خا  نفتبا اين طرح در جهت افزايش تحويل، انتقال و مبادله 

با عنوان طرح احددا   كشورهاي حوزه درياي خزر  خا  نفتفاز سو  طرح انتقال فرآورش  هاي اخيردر سالكه 

هدزار   40ظرفيت به خا   مخزن ذخيره نفت 4برداري رسيد. در اين طرح  به بهره مغانك -تعادل  ساريمخازن 

  هزار متر مكعب 6نشان  با سقف ثابت  مخزن ذخيره آب آتش 2، مترمكع  با سقف شناور در ساري و مغانك

زار متر مكعبد  در سداري احددا  شدده اسدت.      ه 6نشان  بدون سقف  مخزن ذخيره آب آتش 2 و در مغانك

برداري از ايدن   كند. با بهره هاي تهران و تبريز را تامين م  مخازن تعادل  در اين بخش امنيت خوراك پااليشگاه
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كشورهاي حوزه درياي خزر  خا  نفتاز طرح انتقال و فرآورش  خا  نفتهزار بشكه  500فاز امكان انتقال روزانه 

نددر نكدا مشدتمل بدر احددا       در ب خدا   نفتاي طرح افزايش سوآپ  هاي توسعه پروژه ،بر آنفراهم شد. عالوه 

هاي نفتد ،   هاي تخليه و بارگيري فرآورده هاي مختلف و چند منظوره شامل اسكله گير، ساخت اسكلهحوضچه فرا

هدزار تدن در    14 هاي  بدا ظرفيدت   هاي تعميرات  براي پهلوگيري نفتكش هاي خدمات  و پشتيبان  و اسكله اسكله

 با پيشرفت فيزيك  خوب  در دست اجرا قرار داشت.  1393بندر نكا در سال 

 رغدم  عل  به بعد 1389به ويژه از سال  هاي اخير هاي فوق، قطع ناگهان  سوآپ در سال با وجود فعاليت

 ،اشيه درياي خزربا كشورهاي ح خا  نفتهاي انجا  شده و آغاز مجدد مذاكرات براي احياي سوآپ  ريزي برنامه

اي ايجاد كرده است كه كشورهاي حاشيه درياي خزر رغبت چندان  براي از سرگيري معاوضه  شراي  را به گونه

ترتي  با توقف سوآپ يك فرصت و موقعيت عال  از دست رفت و برخ  از خود با ايران ندارند. بدين  خا  نفت

براي انتقدال نفدت    هاي مذكور توس  شركت هاي ديگري هاي خارج  از بازار ايران خارج شدند و گزينه شركت

بدود بده داليدل    ن كه از نظر كارشناسدان اقتصدادي ن  با وجود اي CPCو  BTCمنطقه آسياي ميانه نظير خ  لوله 

الز  به توضيح است كه پس از دستور قطع عمليات سدوآپ نفدت    در نظر گرفته شد.اين امر  استراتژيك براي

  كشور قطع گرديد. رمليات به طور كامل داين ع 25/4/1391خا  در 

 هدداي در سددالالددذكر را  مبددادي وارداتدد  فددوق  خددا  از  نفددت كددل وارداترونددد  5-1جدددول 

 دهد. نشان م  93-1380

 1380-93ي ها سال درخام  نفت واردات .5-1جدول 
 هزاربشكه در روزواحد: 

 خام  ت نفتوارداسال

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 

1392 0 

1393 0 



155   1393ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 

 . واردات فرآورده2-1-5

سداليان  از هداي گونداگون برحسد  مدورد      مقاديري فرآوردهواردات  ،هاي نفت  مين كمبود فرآوردهأبه منظور ت

 داخل  در نوسان بوده است.نياز صورت گرفته كه كم و بيش روند آن با توجه به تقاضاي  1393سال تا گذشته 

 هددداي در سدددالرا هددداي نفتددد   روندددد ميدددزان واردات فدددرآورده  5-1و نمدددودار  5-2جددددول 

 دهد.نشان م  93-1383

 1383-1393هاي طي سال هاي نفتي . واردات فرآورده5-2جدول 
 

    1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 سال

 بنزين معمولي

 

 
 

58/142 04/156 95/172 81/11962/129 
98/7 

 24/97    
 1/124بنزين سوپر

     0 0 07/0 0 0 0 بنزين هواپيما

   0 0 0 0 0 0 0 0 سفيد نفت

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

   0 93/19 02/9 705/15 92/6 0 0 0*برش سنگين نفتي از پتروشيمي

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

    91/145 64/195 34/214 1/191 55/229 16/176 26/163جمع كل

 بنزين معمولي
61/45 78/49 18/55 22/38 47/41

54/2
02/31

59/39بنزين سوپر

 0 بنزين هواپيما
 

0 
 

0 
 

02/0 0 
 

0 
 

    

 0 سفيد نفت
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

    

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

    14/7 23/3 64/5 48/2 0 0 0برش سنگين نفتي از پتروشيمي

    07/5 36/5 95/4 75/4 68/5 23/4 66/4گازمايع

 34/11 09/22 73/20 96/12 37/6996/6167/45 15/61 33/72 66/54 65/50جمع كل

 مل  ايران پخش پااليش و الملل و گزارش شركت امور بينمآخذ: 

هداي كشدور   با قطدع توليدد بندزين در پتروشديم      گردد.   براي مصرف كشور تزريق م توليدي و واردات گاز نفتبرش سنگين نفت  از پتروشيم  به عنوان واردات محسوب شده و به * 

 ست.وجود نداشته ا 93سفارش براي دريافت ريفورميت در سال 

مجمدو  برداشدت گداز مدايع از      93ايدن رقدم بدراي سدال      واردات گاز مايع شامل برداشت گاز مايع از پتروشيم  و واردات از كشورهاي همسايه شمال  براي مصارف داخل  است.**

 پتروشيم  و شركت مل  گاز بوده است.
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موتدور   بندزين  بداالي مصدرف  رشد ، 1393در سال  5-2  مندرج در جدول براساس ارقا: موتور بنزين

واردات اين فدرآورده را اجتنداب ناپدذير    ، ها بندي و همچنين اعمال قانون هدفمندي يارانه اعمال سهميه رغم عل 

رسيد كده  در روز ليتر  ميليون 57/4به حدود  1393در سال آن وس  واردات به نحوي كه ميزان مت ،كرده بود

بنزين  قطع شايان ذكر است كه. يافتافزايش  درصد 25 حدود روز( ميليون ليتر در 67/3نسبت به سال قبل )

به علت كاهش آلدودگ    93در سال  طور كامل و به 1392هاي پتروشيم  در نيمه دو  سال  دريافت  از مجتمع

 محي  زيست نيز در افزايش واردات بنزين موتور موثر بوده است.

اي داخل  و رشد فزآينده ه گاز در پااليشگاه ليد نفتاخير به علت محدوديت در توهاي  در سالگاز:  نفت

واردات ايدن فدرآورده    ،ها در فصدل سدرد   ن كمبود سوخت نيروگاهبه دليل جبرا بخصوص ،مصرف اين فرآورده

كنتدرل   رغدم  علد   1393و  1392 هداي  در سال. ناپذير بوده است اجتنابمتناس  با شراي  آب و هواي  كشور 

جبران كمبود گاز به خصوص در فصل سدرد  به علت  گاز مصرف نفتف مصرف، هاي مختل در بخش عرضه آن

الز  بده   مقدار كمد  واردات انجدا  شدد.    براي جبران كمبود مصرف ،لذا  .افزايش يافت هاي كشور در نيروگاه

بدا   توضيح است كه عمده افزايش مصرف اين حامل در بخش حمل و نقل ناوگان خودروهاي سنگين بوده است.

حددود   ، واردات اين فدرآورده 92نسبت به سال  93در سال  هانيروگاه در مصرف نفت گاز اهش اندككوجود 

 درصد افزايش يافته است. 25

مجمدو  برداشدت ايدن فدرآورده از      هداي اخيدر   همانند سدال  واردات گازمايع 1393ال در س گازمايع:

 1383-93 ايه سال درهاي نفتي روند واردات فرآورده. 5-1نمودار 
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در مجمو  ميدزان آن بده   اي كه به گونه و شركت مل  گاز )عسلويه( بوده است.)بندراما  و خارك(  پتروشيم 

سدازي در   هداي جديدد توسدعه و بهينده     بدرداري از طدرح   كه به علت بهره استبالغ شده  روزهزار تن در  1/0

  درصد كاهش يافته است. 6/71هاي نفت و افزايش توليد اين فرآورده نسبت به سال قبل  پااليشگاه

سال هاي نفت  در  حجم كل واردات فرآورده ،شوده م مشاهد 5-2كه در جدول  چنان ها: كل فرآورده

در سال بوده كه نسبت به  خا  ميليون بشكه معادل نفت 11/34 هزار بشكه در روز معادل 22/35 حدود 1392

بنزين واردات افزايش  با وجود برش سنگين نفت  از پتروشيم  تحت عنوان توقف واردات به علت سال قبل

 دهد.م نشان كاهش  درصد 5/46حدود  و در مجم گاز نفتموتور و 

 ها سوآپ فرآورده

هاي نفت  در كشورهاي آسياي ميانده و نبدود    موقعيت جغرافياي  استراتژيك ايران، حجم توليد فرآورده

نقش ايران را به عنوان انتقال، سوآپ و ترانزيدت   ،الملل  و بازارهاي منطقه هاي بين دستياب  اين كشورها به آب

 كننده كرده است.  ختلف انرژي در منطقه حوزه آسياي ميانه و خاورميانه بسيار موثر و تعيينهاي م حامل

هاي نفت  شمال كشور و توسعه خطدو    با ايجاد زيرساختارها در پايانه گذشتههاي  سالدر بر اين اساس 

حاشيه دريداي خدزر   هاي مختلف نفت  از كشورهاي  فرآوردهخا  و  نفتسوآپ توجه  براي  قابلظرفيت  ،انتقال

عمليات سوآپ فرآورده در شركت مل  پخدش بدراي تدامين بخشد  از سدوخت مدورد نيداز         .فراهم شده است

جدوي  در   در مناطق شمال، شمال شدرق و غدرب كشدور بدا هددف صدرفه       هاي كشور و نياز به فرآورده نيروگاه

اد شدن بخش  از ناوگدان حمدل و نقدل    هاي حمل و نقل فرآورده از مبادي توليد به مناطق اشاره شده، آز هزينه

هاي ديگر، كس  درآمد براي شدركت ملد  پخدش از طريدق دريافدت حدق        فرآورده و استفاده از آن در بخش

آغاز شده و همچنان تاكنون  1374هاي مازاد بر نياز داخل به عنوان معوض از سال  سوآپ و صادرات فرآورده

ها به طور عمده توس  بخش خصوص  و در صورت نياز  آوردهفعاليت سوآپ فربدون توقف ادامه داشته است. 

هاي اخير بر افزايش سدوآپ   و اين شركت در سال استبه فرآورده خاص توس  شركت مل  پخش انجا  شده 

مقددار سدوآپ    5-3جددول   از كشورهاي همسايه به ويژه به منظور كاهش قاچاق فرآورده تاكيد داشته اسدت. 

داخل  كشور )نظيدر تدامين سدوخت    شركت مل  پخش براي تامين نيازهاي مناطق هاي نفت  كه توس   فرآورده

 دهد. م  نشانرا انجا  شده  1391-93در دوره زمان  شورهاي همسايه كاز هاي نكا و غرب كشور(،  نيروگاه
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 1391-93هاي  ها در سال سوآپ فرآورده. 5-3جدول 

 

  

  

 

 به روزرسان  شده است. 1393سال  در هاي نفت با اطالعات شركت پخش فرآورده 1392هاي سال *اطالعات سوآپ فرآورده 

گاز مدايع و   تن هزار 21با مقدار  ها سوآپ فرآورده 1393در سال  ،دهد ول فوق نشان م چنان كه جد

 1393داشته است. در سدال   كاهش 4/43و  درصد 7/66به ترتي   نسبت به سال قبل ،كوره نفتتن هزار  78

  هزار تن از سر گرفته شد.  46متوقف شده بود، با مقدار  1392سوآپ فرآورده نفت گاز كه در سال 

 گازطبيعي . واردات3-1-5

به خصوص ايران  است ها سال شرق كشور،   و شمالمناطق شمالمورد نياز طبيع  گاز بخش  از به منظور تأمين 

و بدين  كرده است ميليون متر مكع  گاز از تركمنستان وارد م  30تا  23روزانه بين سال درفصول سرد 

نمايد. واردات گاز از تركمنستان  درصد مصرف خود را از اين طريق تامين م  10 حدود ترتي  تقريباً هر سال

به  1376كوي در سال كرد –كيلومتري كربچه  200شود. نخستين خ  لوله گاز واردات   از دو طريق انجا  م 

كند.  ميليارد متر مكع  گاز خود را به ايران صادر م  8تا  6برداري رسيد و از اين خ  تركمنستان ساالنه  بهره

كه ظرفيت  باشد م  كيلومتر 30خانگيران به طول  -سرخس –آباد  دولتلوله گاز واردات  خ  لوله  دومين خ 

نيز با عنوان  مقداري گاز ،وه بر واردات گاز از كشور تركمنستانالعميليارد متر مكع  است.  12ساالنه آن 

  .دوش م منتقل تبادل گاز يا سوآپ بين آذربايجان و ايران براي تحويل به نخجوان 

در را  (و برداشت از گاز آذربايجانشامل واردات از تركمستان )واردات گاز سبك كل مقدار  5-4جدول 

 دهد.نشان م  1386-92ي ها سال
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 1386-93ي ها سال واردات گاز سبك درروند كل . 5-4جدول 

 ارقا : ميليون متر مكع  در روز

92نسبت به  93رشد  1393 1392 1391 13861387138813891390كشور مبدا

/تركمنستان

آذربايجان
93/1631/1986/1564/2436/32 75/12 72/14 7/20 63/42 

 

سدرماي شدديد   به علدت   1392در سال واردات گاز به كشور كل ميزان  ،استكه از ارقا  جدول مشهود  چنان

 72/14بده  و  ش داشدته افزاي درصد نسبت به سال قبل 45/15با شرق كشور   مناطق شمال و شمال زمستان در

اين رقم بندابر داليدل ذكدر     1393اين در حال  است كه در سال . بالغ گرديده است ميليون متر مكع  در روز

ميليدون متدر مكعد  در روز رسديده      21درصدي به مقدار متوس   66/42هاي پيشين، با رشد اي سالشده بر

 است 

سال گذشته تاكنون واردات گاز طبيع  از تركمنسدتان فدراز و فرودهداي متعدددي      پنجشايان ذكر است كه از 

ر را متوقف كرده است. داشته به طوري كه در اين مدت تركمنستان سه بار به طور رسم  صادرات گاز به كشو

با انجا  مذاكرات  كه بين مقامات ايران و طرف تركمنسدتان  انجدا  شدد     1393 و 1392بر اين اساس در سال

مقامات تركمنستان متعهد شدند براي زمستان در صدورت در   ،ضمن آن كه تغييري در قيمت گاز حاصل نشد

با توجه بده زمسدتان بسديار     د، ليكننا تحويل ايران نماياختيار داشتن توان و ظرفيت توليد، مقدار گاز بيشتري ر

مشدكالت   و هداي مدال  و فندآوري      هاي موجود در دسترس  به مكدانيز  اي محدوديت پارهسخت سال، به دليل 

 صادرات گاز توس  تركمنستان انجا  نشد.كشور  بهبيشتر از تعهد  پرداخت هزينه صادرات در نتيجه

 

 سنگ. واردات زغال4-1-5

كده توليدد    شدود  اسدتخراج مد   در سدال،   كشدور  سنگ ميليون تن از ذخائر زغال 5/2تا  2حدود  قريباًت

آهدن   كه كارخانده ذوب  در حال  ،(1393ميليون تن در سال  17/1) باشد تن م ميليون  2/1كنسانتره آن حدود 

بندابراين كمبودهدا    ،دارندد نياز به صورت كك سنگ  تن در سال زغال ميليون 2تا  4/1 ،اصفهان و فوالد مباركه

حال حاضر بيشترين واردات زغال سنگ را از نظر نو ، كدك   بايد از طريق واردات تامين شود. بر اين اساس در

  .شو قرار دارد از نو  كك در جهان سنگ زغال بزرگ دهد و ايران در زمره خريداران و واردكنندگان تشكيل م 

 دهد. نشان م  1393 را در سال به جز كك ،اردات و سنگزغال مقدار ساير انوا  5-5جدول 
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 1393)به جز كك( در سال  سنگ وارداتيانواع زغال سايرمقدار  .5-5جدول 

 (وزن )تن نوع

 1/3420 پيت ماس

 1/2250 ها به جز پيت ماس  ساير تورب

 5/282 ها بدون ماده فرار  ساير آنتراسيت

 8/42366 در جاي ديگري مذكور نباشدها به هم فشرده نشده كه  سنگ ساير زغال

 0 سنگ تهيه شده باشد كه از زغال ،هاي جامد همانند سنگ و سوخت سنگ قالب ، گلوله زغال زغال

 3/48 جمع )هزار تن(

 

نشدان  را  1383-93هداي   در سدال  شامل كك واردات  مصرف شده سنگزغال كل واردات 5-6دول ج

 دهد. م 

 )هزار تن در سال(         1383-93ي ها سالدر سنگ زغالكل واردات  .5-6جدول  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ

 تغييرات 138313841385138613871388138913901393سال

 92به 93

رشد 
 ساليانه 

 9/911 7/918 903 1476 1170 93/605 09/773 03/982 2/940 3/919 4/1107 واردات
  ميليون -92/1 -74/0

خا  نفت عادلم بشكه
3/5 4/4 5/4 7/4 7/3 9/2 6/5 06/7   

كارخانجدات ذوب   وارداتد   معادل مصرف كك1393تا1390ت نيرو و در سال از ترازنامه انرژي وزار 1389تا  1382سال از ارقا  واردات 

 .در نظر گرفته شده استو ساير انوا  زغال سنگ آهن اصفهان 

 

هزار تن بوده است  9/911معادل  1393در سال سنگ  زغالواردات  ،دهد ن م چنان كه جدول فوق نشا

وا  از كدك وارداتد  و مقددار كمد  نيدز واردات سداير اند       آهن اصفهان  ذوب هكارخانميزان مصرف  معادل كه

  باشد. سنگ م  زغال

درصدد   7/0حال  كه واردات زغال سنگ نسبت به سال قبل حددود  دهد، در  م آمار جدول فوق نشان 

 ت.روبرو بوده اس كاهشدرصد  92/1 با 1383-93در دوره زمان  رشد متوس  ساليانه واردات  داشته، كاهش

 

 برق. واردات 5-1-5

در گدردد   همانطور كه مالحظه مد   .دهدرا نشان م  83-93واردات برق ايران ط  سالهاي  5-7جدول 

درصد  74/1ال قبل بوده است كه نسبت به س گيگاوات ساعت 53/3771ميزان واردات برق ايران  1393سال 

ارمنستان، آذربايجدان و تركمنسدتان واردات     ايران از كشورهاي نخجوان، 1393در سال  .دهدرشد را نشان م 

گيگداوات   66/2652برق داشته است. در اين سال بيشترين واردات برق ايران از كشور تركمنستان بده ميدزان   



161   1393ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 

گيگاوات ساعت بود. متوس  رشدد سداالنه    12/3از كشور آذربايجان به ميزان  ساعت و كمترين ميزان واردات

 درصد بوده است. 69/5معادل  1393تا  1383ساله از سال  10واردات برق ط  دوره 

 

          1383-93هاي  در سال برق كل واردات .5-7جدول 

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

            زان واردات)گيگاوات ساعت(مي

            درصد تغيير نسبت به سال قبل

 10درصد تغيير ط  دوره 

 (93تا  83ساله)

 

 رات . صاد2-5

 خام  . صادرات نفت1-2-5

خا  در اوپك كده بدراي كشدورهاي عضدو در نظدر      با توجه به رعايت سقف توليد نفتخا   ميزان صادرات نفت

خا   تعهدات نفتپس از تامين توليد شده كشور خا   نفت كل پذيرد. بنابراين در سقفصورت م  شود م گرفته 

  شود. تخصيص داده م هاي داخل   گاهخوراك پااليشبراي خا  نفتمابق   ،صادرات 

 دهد.نشان م را  1378-93هاي  خا  ط  سالصادرات مستقيم نفتروند  5-2و نمودار  5-8جدول 

 1378-93ي ها سال در خام نفتمستقيم صادرات  .5-8جدول 

 در سالخا   واحد: ميليون بشكه 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 
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1387 73/862 

1388 96/799 

1389 97/819 

1390 47/810 

1391 48/413 

1392 77/372 

1393 391 

 -15/6 (93تا  83ساله) 10درصد تغيير ط  دوره 

 

  

 

 

در دوره زمدان   خدا   طور كل  صادرات مستقيم نفت به ،هود استكه از ارقا  مندرج در جدول مش چنان

هداي داخلد  و    هاي تعيين شده براي اعضا در اوپدك و تدامين خدوراك پااليشدگاه     سهميه با توجه به 93-1387

. و در سه سال اخير مجموعاً روند نزول  داشته اسدت  همراه بوده است با نوسانات معمولهمچنين تقاضاي بازار 

سداير  بدراي  از ايدران  خدا    هاي واردات نفت محدوديت ايجادهاي شديد و  اعمال تحريمبه دليل  1391در سال 

ه به شدت كاهش يافت ب( 1390)سال خا  نسبت به سال قبل  صادرات نفت ،كشورها از طرف كشورهاي غرب 

يد تا نيمه دو  هاي شد اعمال تحريم 1392در سال  .روبرو شد يدرصد 49طوري كه ميزان آن با رشد كاهش  

)آغاز مرحلده اول   5+1سپس بر اساس طرح مشترك توافق شده ميان ايران كشورهاي گروه  ،سال ادامه داشت

هاي مرتب  با صادرات نفت كشور در سدقف   تحريم( 2014مطابق با ژانويه  1392دي ماه  30نامه ژنو در  توافق

 1383-93هاي  در سالخام صادرات نفت. 5-2نمودار 
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الملل   ه خدمات مرتب  با كشتيران  بينيو موانع ارا به حالت تعليق درآمدشده يك ميليون بشكه در روز   تعيين

كشور چين، هند، تركيه، تدايوان، ژاپدن و    شش بهخا  ايران  براي شركت مل  نفتكش ايران به منظور حمل نفت

ميانگين صادرات نفت كشدور بدر طبدق     1392در سال  اين وجودشده لغو گرديد. با   جنوب  در سقف تعيين كره

ميليون بشدكه   77/372بشكه در روز )معادل  0213/1شده توس  شركت مل  نفت ايران به آمار رسم  اعال  

 1393در سدال   روبرو شد. يدرصد 6/9 كاهش چنان با ( هم1391در سال( رسيد كه نسبت به سال قبل )سال 

 يليون بشدكه در سدال( بدوده اسدت كده     م 391ميليون بشكه در روز ) 0712/1ميزان صادرات نفت خا  ايران 

سدال   15طد    درصد افزايش يافته است. 9/4ميليون بشكه در سال(  77/372) 1392سبت به صادرات سال ن

ميليون بشدكه   0213/1با صادرات  1392ميليون بشكه در روز و سال  489/2با صادرات  1386گذشته، سال 

 اند. هخا  بود صادرات نفت ترين ترين و كم در روز ركورددار بيش

خا  واردات  بده عندوان   نفت كه به ازاي بودركت مل  نفت متعهد ش ،خا  مستقيم نفت صادراتعالوه بر 

ي تهدران و تبريدز   هدا  پااليشگاهمستقيماً براي خوراك كه درياي خزر از مسير ايران  هحاشيسوآپ از كشورهاي 

كشدورهاي  حسداب   هبد واردات  خا  نفتميزان  معادل ،الزحمه سوآپ پس از دريافت حقشد، تخصيص داده م 

 1392سال  تير 25 اين عمليات در ،ول  با توقف سوآپ صادر نمايد "سوآپ ازاي هصادرات ب"عنوان   همذكور ب

  متوقف شد. طور كاملبه 

 دهد. نشان م  1382-93ي ها سالدر ط  را سوآپ  ازايه خا  ب صادرات نفتروند  5-9جدول 

 

 1382-93ي ها در سال ازاي سوآپ خام به . صادرات نفت5-9جدول 

 خا  در سال واحد: ميليون بشكه معادل نفت

138613871388 1385 1384 1383 1382 خام نفت

22/32 61/29 33/38 58/46 61/23 39/31 19/26 )سوآپ( خا  صادرات نفت

92نسبت به  93رشد      1389 خام نفت
 رشد متوسط ساليانه

93-1383

 -   17/8()سوآپ خا  صادرات نفت

هداي خدارج     قدرارداد بدا شدركت   به علت اينكه  1389سال در اوايل دهد،  نشان م چنانكه جدول فوق 

سوآپ به مقدار قابل  خا  صادرات  به ازاي ميزان نفت سوآپ به حالت تعليق درآمد،طرف مقابل تمديد نشد و 

مجدداً عمليدات سدوآپ آغداز گرديدد و بده       1390سال در اوايل تابستانهرچند يافت ليكن  اي كاهش مالحظه

آغداز مدذاكره بدا     رغدم  علد   1392در سدال  با اين وجود  ،هزار بشكه در روز رسيد 25تا  20تدريج تا حداكثر 



    164واردات و صادرات هيدروكربوري 

خدا  در   عمالً فعاليت سوآپ نفتاز عقد قرارداد با ايران  ها به علت عد  استقبال آنقرارداد   هاي طرف شركت

 نيز ادامه داشته است. 93اين توقف در سال  ف گرديد.متوق طور كاملبه  خاركو  نكا هاي پايانه

 . صادرات فرآورده2-2-5

باشد به طوري كه ايران يك  از بزرگتدرين صدادركنندگان    كوره م  هاي نفت  كشور نفتعمده صادرات فرآورده

صرف داخل  برحس  مورد انجا  هاي مازاد بر م صادرات ساير فرآورده كوره در سطح منطقه و جهان است. نفت

 گيرد. م 

 1383-93در دوره زمدان   را هاي نفت  كشور  وردهآفرانوا  صادرات روند  5-3نمودار و  5-10 جدول

 دهد. نشان م 

 1383-93در دوره  هاي نفتي . صادرات فرآورده5-10جدول 

     1388 1387 1386 1385 1384 1383 سال

 در روز هزاربشكه

    87/183 54/141 94/156 066/176 1/242 9/231 4/234 كوره نفت

    9/2 74/15 041/128/5 2/9 1/21 گاز نفت

    0 4/0 88/014/3 32/1 2 8/3 سفيد نفت

    2/0 0 0 0 0 0 0 گاز مايع

    144/0 0 0 001/0    تسوخت ج

        بنزين موتور 

        **برش سنگين نفت  از پتروشيم 

    11/187 68/157 37/165 35/178 42/243 1/243 3/259*جمع صادرات فرآورده بدون نفتا

   5/20 62/20 - 873/3 3/1 4/4 5/5 نفتا

 47/127 01/168 1/124 54/223 61/207 29/178 37/165 23/182 72/244 5/247 8/264 كل صادرات

 
    33/75 98/57 47/64 13/72 18/99 01/95 29/96 كوره نفت

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

     14/0 08/1 30/0 45/0 68/0 3/1 سفيد نفت

    05/0 0 0 - - - - گاز مايع

    05/0 0 0003/00 -سوخت جت

           بنزين موتور 

           برش سنگين نفت  از پتروشيم 

    46/76 76/63 45/67 94/72 63/99 98/98 18/105 فرآورده بدون نفتا جمع صادرات

 34/3 73/2 59/2 82/5 48/6 72/5 - 07/1 36/0 22/1 53/1نفتا

71/106 21/100 100 01/74 45/67 50/69 95/82 6/88 65/49 77/67 13/51 

 باشد.هاي نفت  م نفت و مقادير فروش ارزي صادرات  شركت مل  پخش فرآوردهالملل وزارت صادرات شامل مقادير صادر شده توس  امور بين*

درخواست  براي ريفورميت از پتروشيم  جهت توليد فراورده وجود نداشته و اين محصول در قال  آروماتيك صادر شده اسدت. بدر ايدن     1393در سال  **

 .اساس واردات برش سنگين از پتروشيم  نيز صفر بوده است
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توس  و گاز مايع گاز  نفتكوره،  عالوه بر نفت 1393در سال  ،شود مشاهده م  5-10كه در جدول  چنان

 صادر شده است.ورهاي همسايه، نظير عراق و افغانستان شركت مل  پخش به كش

درصدد   9/24، 1392سبت بده سدال   ميزان نفت كوره صادرات  ن ،1393ر سال د ،براساس مطال  فوق

حجدم   1393در سال  دهد.درصد افزايش نشان م  22ت. اين در حال  است كه صادرات نفتا كاهش داشته اس

ميليدون بشدكه    13/51 هزار بشدكه در روز )معدادل   47/127 احتساب نفتا( ا)ب هاي نفت  كل صادرات فرآورده

 55/24 نسدبت بده سدال قبدل     گازكاهش صادرات نفت كوره و نفتبه علت خا  در سال( بوده، كه  معادل نفت

  دهد.نشان م  كاهشدرصد 

 . صادرات گازطبيعي 3-2-5

صادرات گاز كشور به علت مسائل  چون تحريم، باال بودن ميزان مصرف نسدبت بده توليدد، تداخير در     

هداي اخيدر فدراز و     در سدال هاي توسعه توليد گاز به خصوص فازهاي جديد پارس جندوب ،   برداري از طرح بهره

دومين ذخاير گاز  BPاين كه ايران بر اساس آمار اوپك اولين و بر پايه گزارش باست. هاي زيادي داشته ا نشي 

بندابراين در   نتوانسته سهم مناس  خود را از تجارت جهان  گاز به دست آورد. ،طبيع  جهان را در اختيار دارد

 1383-1393هاي  سال درهاي نفتي  . صادرات فرآورده5-3نمودار 
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كشورهاي همسايه هاي گذشته منحصر به صادرات گاز به  سال همانندصادرات گاز طبيع  از كشور  1393سال 

 باشد.  تركيه و ارمنستان بود كه در مورد صادرات گاز به ارمنستان، قرارداد به صورت تهاتر گاز و برق م 

هاي اخير مقدداري گداز بدا عندوان      نيز همچنان مانند سال 1393در سال  ،الذكر افزون بر صادرات فوق

و از اين طريق مقدداري گداز   گرفته  نخجوان صورتتبادل گاز يا سوآپ بين آذربايجان و ايران براي تحويل به 

براي مصارف داخل برداشت شده است. بنابراين مقدار گازي كه به نخجوان تحويل شدده بده عندوان صدادرات     

 شود. محسوب م 

 ي هدا  سدال  دررا و نخجوان  ارمنستان ،تركيهكشورهاي به  مقدار صادرات گاز سبك روند 5-11جدول 

 دهد. نشان م  93-1383
 

 1383-93ي ها سال در و ارمنستان به تركيهصادرات گاز سبك روند . 5-11جدول 

 ارقا : ميليون مترمكع  در روز

كشور 

مبدا
1393 

 93رشد

 92به نسبت

رشد متوسط 

93-1383

 7/24 33/23 56/99/1235/159/1422/1223/1765/2155/23تركيه

 05/1 21/1 68/0898/044/1-----ارمنستان

 81/0 9/0 5/066/068/071/097/0 34/0-- نخجوان

 94/10 56/26  44/25 96/25 59/1826/23 88/12 9/14 4/15 9/12 56/9جمع
 

كه گاز  در حال شركت مل  گاز  ،1393در سال  تان سختزمس رغم عل دهد  طور كه جدول فوق نشان م  همان

تقريبداً  تامين كرده،  تجاري-بدون هيچگونه اختالل در گازرسان  به خصوص به بخش خانگ را مورد نياز كشور 

 .استعمل كرده تا حد امكان با كشورهاي تركيه و ارمنستان صادرات  خود قراردادهاي تعهدات به 

اندازي فازهاي پارس جنوب   وليد گاز ايران در دو ال  سه سال آينده با راهبا توجه به اين كه حجم ت

براي افزايش صادرات گاز  ،چنين به علت اشبا  بودن بازار مصرف داخل  افزايش بسيار خواهد داشت و هم

طرف مذاكره ايران  1393كشور مذاكرات  با كشورهاي مختلف آغاز شده است. از كشورهاي  كه در سال 

هاي فرانسوي و هند و بوتان نا  برد.  توان به ارمنستان، آذربايجان، عمان و عراق، نمايندگان شركت د م بودن

الملل شركت مل  گاز امضا شد. تركيه نيز  ضمن آن كه قرارداد صادرات گاز به سوييس نيز توس  امور بين

احدا  يك خ  لوله گاز براي انتقال گاز ايران به اروپا از طريق اين اعال  كرده كه گفتگو با ايران را براي توافق 

 كشور آغاز كرده است. 

 در دست اجرا و پيگيري بوده عبارتند از: 1393قراردادهاي صادرات  گاز كه در سال 
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 مابين صادرات گاز به پاكستان، با توجه به تعهدهاي طرفين به موج  قرارداد ف  در مورد قرارداد، 

اينچ در بخش  56رصد خ  لوله اتصال گاز به قطر د 75از بيش  1393يران  تا اواخر سال طرف ا

كيلومتر  924كيلومتر خ  لوله، سهم ايران به ميزان  1227ايران  اجرا كرده به طوري كه از مجمو  

آن احدا  شده و با روند موجود در زمان تعيين شده به تعهد خود عمل خواهد كرد. ليكن به نظر 

رسد كه طرف پاكستان  در انجا  تعهدات خود با مشكالت فراوان  مواجه شده و اقدا  عمل  و جدي   م

 ته است.نسهاي آمريكا عليه ايران مرتب  دا در اين زمينه انجا  نداده و موضو  را با تحريم

  كده بدا   باشدد   ميليون متر مكع  مد   25بر اساس قرارداد، صادرات گاز به عراق در فاز نخست روزانه

گردد. صادرات گاز به بغداد از سدمت   نيروگاه كليدي عراق تامين م  5اجراي  شدن آن گاز مورد نياز 

 نيازمند عراق به گاز صادرات اصل  پروژهايال  و از خ  لوله گاز ششم سراسري صورت خواهد گرفت. 

 56 قطدر  و لدومتر كي 381 طول به كوهدشت تا اهواز از فاصل حد سراسري ششم خ  لوله كامل اجراي

 طول به شهر نفت و چهارمله تا آن ادامه و ناحيه كوهدشت در خ  اين از اينچ  56 انشعاب اخذ و اينچ

 اجدراي  و گاز موجود انتقال ازسيستم استفاده با اضطراري، درفاز و حاضر حال باشد. دركيلومتر م  228

 123 طدول  بده  دهگدالن  -بيسدتون  ايدنچ،  30 قطر كيلومتر و 34 طول به كرمانشاه -بيستون) هايپروژه

 بده  شهر نفت -و چهارمله اينچ 30 قطر و كيلومتر 13 طول به دهگالن -بيستون اينچ، 56 قطر و كيلومتر

صادرات گاز بده  آغاز عمليات  .شد ميسرخواهد عراق به صادرات گاز اينچ، 48 قطر و كيلومتر 98 طول

ميليون متر مكع  گاز آغاز شود كه  7تا  5 بااز اول در ف و قرار است بين  شده پيش 94 در سال عراق

 اينچ 48 انتقال خ  خواهد يافت. ميليون متر مكع  25و به سقف  با اتما  كامل خ  به تدريج افزايش

 عدراق  بده  گداز  صدادرات  جهدت ( سراسدري  ششم خ  از منشع ) كيلومتر 145 طول به شلمچه -اهواز

 در كيلدومتر  28 طول به شلمچه خرمشهرتا از پروژه اين رارياضط شده است. فاز گرفته نظر در (بصره)

به منظور  و گاز آن كيلومتر است 270در عراق لوله گاز طول خ   .باشدم  اجراي  پيمانكار اخذ مرحله

 در نظر گرفته شده است.هاي بغداد، شهر صدر و المنصوريه  نيروگاهسوخت تامين 

ميليون متر مكع  شده است. صادرات  50ايران تا روزانه  عراق خواستار افزايش حجم واردات گاز از

ميليون متر مكع   25گاز به عراق از طريق بصره به عنوان فاز دو  صادرات گاز به عراق با ظرفيت 

الملل شركت مل  گاز براي اجراي   در روز به درخواست طرف عراق  در دست مذاكره با امور بين



    168واردات و صادرات هيدروكربوري 

كيلومتر با قطر  142د قرارداد، طول خ  لوله صادرات گاز به بصره . در صورت انعقابود شدن قرارداد

انشعاب  از خ  ششم سراسري به سمت خرمشهر و در فاز  ،اينچ خواهد بود. براي اجراي اين خ  42

شود. با اجراي فاز دو  صادرات گاز به عراق، حجم  اضطراري انشعاب  از خرمشهر تا مرز گرفته م 

ميليون متر مكع  افزايش خواهد يافت و بدين ترتي  حجم  80تا  75وزانه صادرات گاز ايران به ر

 برابر واردات گاز كشور خواهد رسيد. 3تا  5/2 به صادرات

  و در سال  امضا 1392ز به كشور عمان در اواخر سال ميليارد متر مكع  گا 10قرارداد صادرات ساالنه

اي  ريزي شده گاز از طريق خ  لوله سال برنامه 25مطابق اين قرارداد كه براي  .اجراي  گرديد 1393

شود از  كيلومتر خ  در خشك  م  150كيلومتر خ  درياي  و  200كيلومتر كه شامل  350به طول 

گردد.  شود و بعد به شبكه داخل  عمان وصل م  رودان در استان هرمزگان به سهار در عمان وارد م 

گذاري خ  لوله در بخش خشك  و درياي  و تاسيسات  مايهبين  شده كه تما  سر در اين قرارداد پيش

انتقال به طور كامل توس  طرف عمان  تامين شود و بازپرداخت آن از محل درآمدهاي حاصل از 

 –چنين بر اساس اين قرارداد شركت مشترك  با سها  مساوي ايران   فروش گاز تامين خواهد شد. هم

ت كار بازارياب  و عمليات راهبري و تعمير و نگهداري خ  شود كه اين شرك عمان  تشكيل و ثبت م 

تواند در عمان عرضه شود و هم با بازارياب  شركت  گيرد. بنابراين اين گاز م  لوله را به عهده م 

رود اين  بندي شده انتظار م  مشترك مذكور به كشورهاي همسايه صادر شود. بر اساس برنامه زمان

 ال عمليات  شود.پروژه در مدت كمتر از سه س

  و گاز مايعميعانات گازي  ،. صادرات مايعات4-2-5

دد. ميعانات گدازي صدادر   گر ايران صادر م  نفتبخش اعظم ميعانات گازي ميادين مستقل توس  شركت مل  

و صادرات مايعات گازي مازاد بدر مصدرف از   باشد  م و پارسيان پارس جنوب   ،كنگان ،از ناحيه نار شده عمدتاً

 هدزار  73/288سد   طدور متو هب 1393سال  در .گيرد صورت م خيز جنوب از طريق بندر ماهشهر  طق نفتمنا

بنددر  از پارس جنوب  و پارسيان و پااليشگاه فجر خيز جنوب،  مناطق نفتميعانات گازي مايعات و  بشكه در روز

افدزايش  درصدد   18/12 ،نسبت به سدال قبدل   كهبه خارج از كشور صادر شد  بندر طاهري و عسلويهماهشهر، 

 ،مقداري ميعانات گدازي از باشند  كه داراي كارخانجات گاز مايع م هاي گازي  ضمناً در پااليشگاه دهد. نشان م 

عرضه براي صادرات  آنعمده بخش مصارف داخل و تامين از آن براي  كم  كه بخش شود م  توليد گاز مايع

كده توسد     1393در سدال   هاي گازي نجات گاز مايع پااليشگاهگاز مايع توليد شده در كارخاصادرات  شود. م 
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در  هدزار تدن   834كت مل  گداز  )سهم شره بود هزار تن 1446 شركت مل  نفت و شركت مل  گاز انجا  شده

 شته است.دا كاهشدرصد 93/4 ل گذشتهنسبت به ساكه بوده است(  93سال 

ي ها سالرا در ط   (پروپان و بوتان)مايع  گازو  گازيميعانات  ، مايعات ومقدار صادرات 5-12جدول 

 دهد.نشان م  93-1383

 

 1383-1393ي ها سالدر گاز مايع  و ميعانات گازي ،مايعات . صادرات5-12جدول 
   1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383سال

 3/1044       )هزار تن( گاز مايع
ميعانات  مايعات و

 گازي

)هزار بشكه در روز(

57/172 96/214 73/220 49/205 39/176 199 79/250   

 خامميليون بشكه معادل نفت

 64/10 19/11 02/10 17/9 69/7       گاز مايع
مايعات و ميعانات 

 گازي
71/48 67/60 24/62 94/57 873/49 11/56 79/70 49/71 3/68 65/72 49/81 

 و شركت مل  نفت ايران اعالم  توس  شركت مل  گازو ميعانات گازي  صادرات گاز مايع و مايعات اطالعات بر اساس*

 

 سنگ. صادرات زغال5-2-5

 .شودصادر م مازاد بر مصرف داخل به خارج از كشور انوا  زغال سنگ سنگ قيري، قالب ، گلوله و ساير زغال

ريزي صنعت، معدن و تجدارت   صادرات  كه توس  معاونت برنامهسنگ لزغانوا  مقدار و ا 5-13 جدول

 دهد.نشان م  1392در سال را گزارش شده 

 1393در سال سنگ صادراتي مقدار و انواع زغال .5-13جدول 

 (وزن )تن نوع

 4/23819 سنگ قيري، به هم فشرده نشده زغال

 8/4 سنگ تهيه شده باشد  مد همانند كه از زغالهاي جا سنگ و سوخت زغال قالب ، گلوله زغال

 1/281506 ها، به هم فشرده نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد سنگ ساير زغال

 33/305 جمع

 

 دهدنشان م را  1383-93ط  دوره سنگ را لزغاميزان صادرات  5-14جدول 

 
 



    170واردات و صادرات هيدروكربوري 

 1383-93ي ها سال در سنگصادرات زغال .5-14جدول 
 تنهزار واحد: 

 1393 1392 138313841385138613871388138913901391سال
 93تغييرات 

 92به 

رشدساليانه 

93-1383 

 33/305 6/308 67/334 4/313 4/125 9/20 8/41 9/20 7/62 8/41 4/125 صادرات
بشكه ميليون 3/9 -06/1

 5/1 6/0 1/0 2/0 1/0 3/0 2/0 6/0در سال خا  نفت معادل

   

در حال  كه نسبت به سال قبل حددود   سنگ زغالنشان از آن دارد كه ميزان صادرات آمار جدول فوق 

متوس  ساليانه  ،1383-93دوره زمان  طول در شديد  با نوسانات كاهش داشته ليكن به طور كل درصد  06/1

ت كنسانتره زغال سنگ كه در الز  به ذكر است كه صادرا .است همراه بوده درصدي 3/9رشدبا  آنصادرات 

بر اساس گزارش عملكرد وزارت صنعت، معدن و  ها لحاظ شده است،در قسمت ساير زغال سنگ 5-13جدول 

 هزار تن بوده است. 2/144داراي مقدار  1393تجارت در سال 

 برق. صادرات 6-2-5

 1383-93هاي  سال در برقصادرات  .5-15جدول 

 

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

            ميزان صادرات)گيگاوات ساعت(

            درصد تغيير نسبت به سال قبل

 10درصد تغيير ط  دوره 
 (93تا  83ساله)

گردد در سال  همانطور كه مالحظه م  .را نشان م  دهد 83-93صادرات برق ايران ط  سالهاي  5-15جدول 

درصد  62/16گيگاوات ساعت م  باشد كه نسبت به سال قبل  85/9659ميزان واردات برق ايران  1393

تركيه ، ارمنستان ، تركمنستان،   ي نخجوان،برق ايران به كشورها 1393در سال  .دهدكاهش را نشان م 

افغانستان و عراق صادر شده است. در اين سال بيشترين صادرات ايران به كشور عراق و به ميزان   پاكستان،

گيگاوات  68/0گيگاوات ساعت و كمترين ميزان صادرات ايران به كشور تركمنستان به ميزان  84/6062

درصد بوده  05/18معادل  1393تا  1383درات برق در كشور از سال ساعت بود. متوس  رشد ساالنه صا

 آورده شده است. 1383-1393هاي صادرات برق ايران در سال 5-6در نمودار  است.
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 1383 - 1393هاي  صادرات برق در سال .5-6نمودار 

 

 . وضعيت جهاني 3-5

 هاي نفتي و گاز طبيعي خام، فرآورده مبادالت جهاني نفت

  خام مبادالت جهاني نفت

 دهد.نشان م  2014خا  را در جهان در سال وضعيت واردات و صادرات نفت 5-16جدول 

خا  اعم از واردات و صادرات نسبت  شود، مبادالت تجاري نفتمشاهده م  5-16كه در جدول  چنان

كشورهاي اروپاي  و پس از آن اياالت متحده  2014درصد كاهش يافته است. در سال  1/0به سال گذشته 

خا  را به خود اختصاص همچنان بيشترين واردات نفت هندآمريكا، چين، ساير كشورهاي حوزه اقيانوس آرا  و 

هاي قبل بيشترين مقدار و  خا ، منطقه خاورميانه نيز همچنان بر طبق روال سالنفت صادرات اند. در موردداده

 اند.غرب آفريقا در رده بعدي قرار گرفته  سابق و  رويپس از آن منطقه شو

( با 2013خا  كشور ايران كه در سال گذشته ) براساس آمار منتشر شده توس  اوپك، صادرات نفت

ميليون بشكه در روز بعد از كشورهاي عربستان، روسيه، امارات متحده عرب ، عراق، نيجريه، كانادا،  215/1

درصد از كل صادرات اوپك را به  13/5و ه و مكزيك در رده دوازدهم جهان  قرار داشتكويت، آنگوال، ونزوئال 

ميليون بشكه در روز 109/1الملل  به مقدار  هاي بين با ادامه تحريم 2014خود اختصاص داده بود، در سال 

ار درصد از صادرات كل جهان در رده سيزدهم جهان  قر 8/2درصد از كل صادرات اوپك و  9/4معادل 

 گرفت.



    172واردات و صادرات هيدروكربوري 

دي ماه  30كه به صورت رسم  از  5+1شايان ذكر است كه توافقنامه ژنو بين ايران و گروه كشورهاي 

( مرحله اول آن آغاز شد و سقف صادرات نفت ايران در اين توافقنامه يك 2014ژانويه  20)مطابق با  1392

بق آمار رسم  شركت مل  نفت در ميليون بشكه در روز تعيين گرديد، ميانگين صادرات نفت كشور را بر ط

 ميليون بشكه در روز رساند. 07/1به  1393سال 

نشان داده شده  5-17الملل  در جدول  در بازارهاي بين هاي شاخص مهم خا  فروش نفت متوس  ساليانه قيمت

 است.

 2013-2014هاي خام در سال . واردات و صادرات نفت5-16جدول 

 واحد: هزار بشكه در روز

  

خام صادرات نفتخام دات نفتوار
20132013

     اياالت متحده آمريكا

     كانادا

     مكزيك

     آمريكاي مركزي و جنوب 

     اروپا

     شوروي سابق

     خاورميانه

     شمال آفريقا

     غرب آفريقا

     شرق و جنوب آفريقا

     استراليا

     چين

    هندوستان

     ژاپن

     سنگاپور

     ساير كشورهاي حوزه اقيانوس آرا 

 37682 37720 37682 37720 جمع دنيا

 اي منظور نشده است. باشد. مبادالت بين منطقه الملل  نم  هاي بين صادرات شامل سوخت كشت 

 5/0++ كمتر از 
BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE2015 
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 اي خام تك محموله . قيمت فروش نفت5-17جدول 

 واحد: دالر هر بشكه

 نفت متوسط غرب تگزاس   نيجريه  برنت  دبي  لسا

2002 
2003     

2004     

2005     

2006     

2007    

2008    

2009    

2010    

    

   13/94 

 99/97 
     

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 

فارس  خا  كشورهاي خليج هاي نفتخا  دب  كه شاخص قيمت گردد قيمت نفتكه مالحظه م  چنان

درصد افزايش  8/11هاي جاري به طور متوس  با قيمتدر مقايسه  2004-2014باشد، در دوره زمان   م 

 دهد.  نشان م 

پا و خا  در ارو هاي نفتترتي  شاخص قيمتخا  درياي برنت و نفت متوس  غرب تگزاس كه به قيمت نفت

درصد تغيير يافته  44/8و  97/9ترتي  با رشد متوس   آمريكاست، با قيمت جاري در دوره زمان  مذكور به

طور معمول همزمان براساس تغييرات  خا  دب  كه به گردد كه درصد رشد قيمت نفت است بنابرين مالحظه م 

 خا  تا حدودي مطابقت دارد. ن نفتگردد با درصد رشد متوس  يازده ساله اي خا  برنت تعيين م  قيمت نفت

 
 

 دهد.را در جهان نشان م  2014هاي نفت  در سال  وضعيت واردات و صادرات فرآورده 5-18جدول 
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 واحد: هزار بشكه در روز2013-2014 هاي هاي نفتي در سال . واردات و صادرات فرآورده5-18جدول 

  

هاي نفتي صادرات فرآوردههاي نفتي ردهواردات فرآو

     اياالت متحده آمريكا
     كانادا

     مكزيك
     آمريكاي مركزي و جنوب 

     اروپا
     شوروي سابق
     خاورميانه

     شمال آفريقا
     غرب آفريقا

     شرق و جنوب آفريقا
     استراليا
     چين

    هندوستان
     ژاپن

     سنگاپور
     يانوس آرا ساير كشورهاي حوزه اق

     جمع دنيا

 اي منظور نشده است باشد. مبادالت بين منطقه الملل  نم  هاي بينصادرات شامل سوخت كشت 
BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 
 

در اقتصاد  2014هاي نفت  در سال  وردهنشان از آن دارد كه مبادالت فرآ 5-18طور كل  ارقا  جدول  به

آرا  و  پا، حوزه اقيانوسدرصد افزايش يافته است. در اين راستا كشورهاي ارو 6/1جهان  نسبت به سال قبل، 

هاي اند. در مورد صادرات، كشور ها را به خود تخصيص دادهمبادالت واردات  فرآورده بيشترينترتي   به سنگاپور

 اند.داشته 2014و خاورميانه بيشترين مقدار را در سال آمريكا، شوروي سابق 

هاي نفت  كشور ايران در سال  كه در آمار منتشر شده توس  اوپك، صادرات فرآورده استالز  به توضيح 

 هزار بشكه در روز گزارش شده كه از نظر ميزان صادرات، از كشورهاي واردكننده  470( 1393)مطابق سال  2014

هاي نفت  ايران در سال  هلند و چين كمتر بوده است. ضمناً در بولتن اوپك براي واردات فرآوردهخا  نظير نفت

 هزار بشكه در روز گزارش شده است. 40، رقم 2014

 
 

ن نشان هاي نفت ( را در جهاخا  و فرآوردهوضعيت كل مبادالت تجاري نفت )شامل نفت 5-19جدول 

 دهد.م 
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 واحد: هزار بشكه در روزهاي نفتي( در جهانخام و فرآورده. روند مبادالت تجاري نفت )نفت5-19جدول 
     200720082009 2006 2005 2004 سال

    واردات
   

   
 

 

  9792  11338 11689 11453 12872 13632 13612 13525 12898 اياالت متحده آمريكا

  12662  12208 12094 12486 13751 13953 13461 13261 12538 اروپا

  4573  4494 4567 4263 4925 5032 5201 5225 5203 ژاپن

  29216  26570 25160 24132 23078 22937 20287 19172 18651 ساير

     53510 52333 54626 55554 52561 51182 49290 جمع دنيا

  0          صادرات
  3564  2497 2154 1947 1967 1439 1317 1129 991 اياالت متحده آمريكا

  3279  2798 2599 2518 2498 2457 2330 2201 2148 كانادا

  1347  1487 1539 1449 1609 1975 2102 2065 2070 مكزيك

  3756  3764 3568 3748 3616 3570 3681 3528 3233 و مركزي امريكاي جنوب 

  2356  2053 1888 2034 2023 2273 2173 2149 1993 مركزي جز اروپاي اروپا به

  9001  8791 8544 7972 8184 8334 7155 7076 6440 سابق  شوروي و مركزي اروپاي

  19787  19753 18883 18409 20128 19680 20204 19821 19630 يانهخاورم

  2124  1949 2871 2938 3260 3336 3225 3070 2917 آفريقاي شمال 

  4417  4654 4601 4364 4587 4830 4704 4358 4048 غرب آفريقا

  6142  6217 6226 5631 5392 6004 4312 4243 4189 آسياي پاسفيك بجز ژاپن

  472  646 637 1323 1363 1656 1359 1542 1631 ساير دنيا

          جمع دنيا
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طوركل  مجمو  مبادالت تجاري اعم از واردات و صادرات  شود، بهمشاهده م  5-19كه در جدول  چنان

دهد. كشورهاي  درصد افزيش نشان م 88/0نسبت به سال قبل  2014هاي نفت  در سال  خا  و فرآورده نفت

هاي نفت ( را به خود اختصاص خا  و فرآوردهوپس از آن اياالت متحده و ژاپن بيشترين واردات نفت )نفت اروپاي 

هاي قبل بيشترين مقدار و پس از آن  ، منطقه خاورميانه بر طبق روال سالبادالت صادرات  نفتمر مورد اند. دداده

اند. در دوره زمان  بعدي قرار گرفتههاي  سابق،آسيا پاسيفيك و غرب آفريقا در رده  منطقه اروپاي مركزي و شوروي

هاي  توليد نفت از منابع غيرمتعارف در سال آمريكا به علت افزايش قابل مالحظه به  واردات نفت 2014-2004

فت به اروپا به صادرات آن افزايش يافته است. واردات ن زمانهمدرصدكاهش و  3/3به طور متوس  ساالنهاخير 

طوركل  با تغيير الگوي مصرف به  درصد افزايش داشته است و كشور ژاپن نيز همچنان به 05/0 طور متوس  ساالنه

 درصد كاهش داده است. 81/1با رشد متوس   2004-2014ود را به نفت در دوره سمت گاز، اتكاي خ 

 هاي نفت  در نقا  مختلف جهان آورده شده است.واردات و صادرات نفت خا  و فراورده 5-7در نمودار 
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 آن در مناطق مختلف جهان يهاهام و فراوردواردات و صادرات نفت خ. 5-7نمودار 

 

 

( با كشت  بين كشورها مبادله LNGگازطبيع  به وسيله خ  لوله يا به صورت گازطبيع  مايع شده )

 2/997 بالغ بر 2014آمده است، مبادالت تجاري گازطبيع  در سال  5-21و  5-20كه در جداول  گردد. چنان م 

درصد كاهش  45/3ميليارد متر مكع ( حدود  8/1032بوده است كه نسبت به سال قبل )ميليارد متر مكع  

درصد  3/2با افزايش  2014دهد. در آمار جهان ، صادرات گاز توس  ايران از طريق خ  لوله در سال  نشان م 

نخجوان و رتي  به ت ميليارد متر مكع  به 9/8و  7/0ميليارد مترمكع  در سال ) 61/9نسبت به سال قبل، مجموعاً 

 (. 5-22باشد )جدول  درصد از كل صادرات جهان م  45/1تركيه( گزارش شده است كه معادل با حدود 

 61/9به ترتي   2014در سال  BPرقم صادرات و واردات گاز ايران در آمار منتشر شده از سوي شركت 

درصد افزايش نسبت به سال قبل(  02/35ميليارد متر مكع  ) 89/6نسبت به سال قبل( و درصد افزايش  3/2)

 1393درحال  كه ارقا  ارايه شده توس  شركت مل  گاز ايران براي صادرات و واردات گاز در سال  ،گزارش شده

ميليارد متر مكع  اعال  گرديده است. اختالف در اين ارقا  احتماالً مربو  به عد  تطابق  5/7و  7/9به ترتي  

دهد كه صادرات  آمار فوق نشان م  .باشد صادرات و واردات گاز م  دي در ارايه آمارتقويم سال ميالدي و خورشي

به صادركننده خالص گاز تبديل كرده  را بيشتر از واردات آن بوده كه بدين ترتي  كشور 2014گاز ايران در سال 

 است.
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( با كشت  LNGصورت گازطبيع  مايع ) درصد به  42/33در مبادالت جهان  گاز حدود  2014در سال 

 ،الجزاير ،حمل شده است. كشورهاي اروپاي  عمده مصرف خود را به وسيله خطو  لوله از كشورهاي روسيه

اي )از نروژ و هلند ...( و برخ  از آنها نظير اسپانيا، فرانسه و انگلستان بخش  قزاقستان و خطو  لوله درون قاره

كره جنوب  و تايوان صرفاً  ،نمايند. كشورهاي ژاپنتامين م  از نيازهاي خود را به صورت گاز طبيع  مايع شده

آنچه كه از حجم كل   ،بنابراين .كنندصورت گازطبيع  مايع تامين م  مصارف خود را از طريق واردات گاز به

درصد نسبت به سال قبل( و كاهش صادرات  45/2) LNGشود، افزايش رشد صادرات  نتيجه م  صادرات گاز

درصد( است. اين آمار حاك  از كاهش شديد واردات گاز آمريكاي شمال  با خ  لوله و  16/6له )گاز با خ  لو

در اثر افزايش توليد گاز در كشور اياالت متحده آمريكا و كاهش شديد واردات  LNGافزايش اندك واردات 

LNG  دهد كه ناً اين آمار نشان م ضم باشد. اروپا و اوراسيا به دليل افزايش تامين گاز آنها از طريق خ  لوله م 

با رشد  LNGآمريكاي جنوب  و مركزي واردات گاز طبيع  با خ  لوله و به صورت  در كشورهاي

روبرو بوده و همچنين در آسيا پاسفيك نيز رشد واردات گاز طبيع  به صورت  2014اي در سال  مالحظه قابل

LNG كه منجر به افزايش تمايل به انتقال گاز از طريق از ميزان نسبتاً باالي  برخوردار گشته است. عوامل  

در اين مناطق شده، رشد تقاضاي گاز و از سوي ديگر منابع بسيار ناكاف  انرژي اين كشورها كه  LNGتجارت 

به خصوص وجود كشورهاي صنعت  همانند ژاپن و  باشد در مناطق دورافتاده از منابع انرژي جهان قرار دارند م 

هاي اخير تمايل به  مچنين رشد سريع صنعت  ساير كشورهاي منطقه مانند چين و هند در سالكره جنوب  و ه

هاي طوالن  در مقايسه با واردات از طريق خ  لوله كه  را به دليل قابليت حمل آن در مسافت LNGتجارت 

 هاي زيادي را در پ  دارد افزايش داده است. موانع و محدوديت

ها قيمت ترين آن شود كه معروفاي تعيين و اعال  م صورت منطقه ن بههاي گازطبيع  در جهاقيمت

اي آمريكا يا گازطبيع  در اتحاديه اروپا و بازار منطقه ،در ژاپن 1صورت سيف گازطبيع  مايع شده به

در مقايسه با قيمت  1986-2014تغييرات آن در دوره زمان   5-24باشد كه در جدول ( م 92هاب )هنري

تغييرات قيمت گاز در ابتداي دوره  ،گرددچه مالحظه م نشان داده شده است. چنان OECDكشورهاي خا   نفت

خا  نيز  زمان  مذكور در مناطق مختلف ضمن آنكه ارتبا  چندان  با يكديگر نداشته، با تغييرات قيمت نفت

ت گاز ژاپن و اتحاديه اروپا با هاي اخير با ارتبا  دادن تغييرات قيم تدريج در سال ارتبا  بوده؛ گرچه به ب 

مانند ابتداي دوره از  اين رابطه 2014پيدا كرده بود، ليكن در سال  تري خا ، ارتبا  منطق  تغييرات قيمت نفت

 بين رفته است.

                                                 
1

CIF 

2. HENRY HUB 
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 2013-2014هاي واردات گازطبيعي به وسيله خط لوله در مناطق مختلف جهان در سال. 5-20جدول 
 واحد: ميلياردمترمكع   

 درصد رشد نسبت به سال قبل 2014جمع واردات  2013جمع واردات  اطقمن

 -22/5 9/116 3/123 آمريكاي شمال 

 -61/4 8/17 6/18 آمريكاي جنوب  و مركزي

 -47/9 7/435 2/481 اروپا و اوراسيا

 51/8 2/27 1/25 خاورميانه

 07/32 5/8 4/6 آفريقا

 5/3 8/57 9/55 آسياپاسيفيك

 -57/6 9/663 6/710 جمع
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 2013-2014هاي  در مناطق مختلف جهان در سال LNG. واردات گازطبيعي به صورت 5-21جدول 

 واحد: ميليارد مترمكع 

 درصد رشد نسبت به سال قبل 2014جمع واردات  2013جمع واردات  مناطق

 -01/0 57/11 58/11 آمريكاي شمال 

 91/8 36/21 6/19 آمريكاي جنوب  و مركزي

 33/1 15/52 46/51 اروپا و اوراسيا

 05/20 44/5 53/4 خاورميانه

 93/1 73/242 14/238 آسياپاسيفيك

 43/2 25/333 33/325 جمع
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 2014و  2013هاي  ق خط لوله در سال. صادرات گاز طبيعي توسط ايران از طري5-22جدول 
 واحد:ميليارد متر مكع 
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 2014و  2013هاي  به ايران از طريق خط لوله در سال . واردات گاز طبيعي5-23جدول 
 واحد:ميليارد متر مكع 
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 . قيمت گاز5-24جدول 

 يو ت  واحد: دالر آمريكا هر ميليون ب 

 
 گازطبيعي مايع شده

CIFژاپن 

 گازطبيعي

 CIFاتحاديه اروپا 

 انگلستان

(Heren NBP Index )@ 

 آمريكا

Henry hub
كانادا

 خام قيمت سيف نفت

OECDكشورهاي 

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 
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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 

2013 17/16 73/10 63/10 71/3 93/2 25/18 

2014 33/16 11/9 22/8 35/4 87/3 8/16 

CIF  قيمت حامل انرژي + بيمه + كرايه حمل = BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 

 

 




