
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش پنجم

 واردات و صادرات هيدروكربوري
 

 واردات 5-1

 )سوآپ( خام نفتواردات  5-1-1

ايران در میان كشورهاي منطقه موجبات اين امر را فراهم كرده است كه بتواند غیر از  کیتیژئوپلجايگاه ويژه و 

رابطه به علت عدم دسترسي برخي از تولیدات خود، تولیدات ديگر كشورهاي همسايه را نیز صادر كند. در اين 

المللي، با صرفه بودن مسیر انتقال نفت از  نیآزاد ب يها آبراهكشورهاي مجاور درياي خزر به  خصوص بههمسايگان 

هاي خارجي  قراردادهايي با شركتامضاء و درياي عمان منجر به  فارس خلیجايران به لحاظ داشتن مرز دريايي با 

از آن  سبک خام نفتن نفتي كشورهاي همسايه شمالي شد كه بر اساس آن روزانه مقاديري درگیر در توسعه میادي

 فارس خلیجسبک ايران در  خام نفتشد و در عوض به همین مقدار  هاي تهران و تبريز مي كشورها تحويل پااليشگاه

ورهاي حاشیه درياي خزر تا با ساير كش خام نفتترتیب مبادله گرديد. بدين  به شركاي تجاري آن كشورها تحويل مي

هاي مرتبط با اين طرح در جهت افزايش تحويل، انتقال و مبادله  نیز پروژه زمان همبه اوج خود رسید و  1388سال 

 خام نفتهاي اخیر فاز سوم طرح انتقال فرآورش در سال كه يطور بهادامه يافت. در روز هزار بشكه  500تا  خام نفت

برداري رسید. در اين طرح  به بهره مغانک -با عنوان طرح احداث مخازن تعادلي ساريكشورهاي حوزه درياي خزر 

مخزن ذخیره آب  2هزار مترمكعب با سقف شناور در ساري و مغانک،  40به ظرفیت  خام نفتمخزن ذخیره  4

ار هز 6نشاني بدون سقف  مخزن ذخیره آب آتش 2و  در مغانک يمترمكعبهزار  6نشاني با سقف ثابت  آتش

 ي در ساري احداث شده است.مترمكعب

برداري  كند. با بهره مي تأمینهاي تهران و تبريز را  مخازن تعادلي در اين بخش امنیت خوراك پااليشگاه  
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كشورهاي حوزه  خام نفتاز طرح انتقال و فرآورش  خام نفتهزار بشكه  500از اين فاز امكان انتقال روزانه 

در بندر نكا مشتمل بر  خام نفتاي طرح افزايش سوآپ  هاي توسعه بر آن، پروژهدرياي خزر فراهم شد. عالوه 

هاي  هاي تخلیه و بارگیري فرآورده شامل اسكله چندمنظورههاي مختلف و  احداث حوضچه فراگیر، ساخت اسكله

هزار تن  14هايي با ظرفیت  هاي تعمیراتي براي پهلوگیري نفتكش هاي خدماتي و پشتیباني و اسكله نفتي، اسكله

 با پیشرفت فیزيكي خوبي در دست اجرا قرار داشت. 1393در بندر نكا در سال 

رغم  عليايجاد كرده است كه  اي گونه بهبه بعد شرايط را  1389از سال قطع ناگهاني سوآپ 

 كشورهاي حاشیه درياي خزر، خام نفتهاي انجام شده و آغاز مجدد مذاكرات براي احیاي سوآپ  ريزي برنامه

ترتیب با توقف سوآپ يک فرصت خود با ايران ندارند. بدين  خام نفترغبت چنداني براي از سرگیري معاوضه 

هاي ديگري  هاي خارجي از بازار ايران خارج شدند و گزينه و موقعیت عالي از دست رفت و برخي از شركت

 كه نيابا وجود  CPCو  BTCبراي انتقال نفت منطقه آسیاي میانه نظیر خط لوله  هاي مذكور توسط شركت

كارشناسان اقتصادي نبود به داليل استراتژيک براي اين امر در نظر گرفته شد. الزم به توضیح است كه  ازنظر

 كامل در كشور قطع گرديد. طور بهاين عملیات  25/4/1391در  خام نفتپس از دستور قطع عملیات سوآپ 

 دهد. نشان مي 1380-94هاي  در سالالذكر را  وارداتي فوقاز مبادي  خام نفت كل وارداتروند  1-5جدول 

 1380-94هاي  سال در خام نفت . واردات1-5جدول 
 در روز هزار بشکهواحد: 

 خام نفتت وارداسال

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 

1394 0 
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 واردات فرآورده 5-1-2

از سالیان گذشته صوورت گرفتوه كوه      هاي نفتي، واردات مقاديري انواع فرآورده كمبود فرآورده تأمین منظور به

 روند آن با توجه به تقاضاي داخلي در نوسان بوده است. وبیش كم

 دهد.نشان مي 1384-94هاي  هاي نفتي را در سال روند میزان واردات فرآورده 1-5و نمودار  2-5جدول 

 1384-1394هاي هاي نفتي طي سال . واردات فرآورده2-5جدول 
 

    1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 ين معموليبنز
04/156 95/172 81/119 62/129 

98/7 
24/97 07/31 54/9 08/23 75/28 84/62 

 1/124بنزين سوپر

 0 0 0 0 0 0 0 0 07/0 0 0 بنزين هواپيما

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سفيد نفت

 0 28/5 21/4 76/0 0 79/6 33/31 169/48 75/43 32 82/1 گاز نفت

 0 0 15/34 37/40 0 93/19 02/9 705/15 92/6 0 0پتروشيمي* برش سنگين نفتي از

 0 2/1 21/4 53/12 21/13 95/21 21/23 85/20 56/20 6/24 3/18 گازمايع**

 84/62 22/35 67/65 2/63 28/44 91/145 64/195 34/214 1/191 55/229 16/176جمع كل

 در سال خام نفتميليون بشكه معادل 

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

54/2 
02/31 91/9 05/3 36/7 17/9 05/20 

 59/39بنزين سوپر

 بنزين هواپيما
0 

 

0 
 

02/0 
0 

 

0 
 

0 0 0 0 
0 0 

 سفيد نفت
0 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 0 0 0 
0 0 

 0 89/1 51/1 27/0 0 43/2 23/11 31/17 68/15 47/11 65/0 گاز نفت

 0 0 24/12 51/14 0 14/7 23/3 64/5 48/2 0 0برش سنگين نفتي از پتروشيمي

 0 28/0 97/0 9/2 05/3 07/5 36/5 95/4 75/4 68/5 23/4گازمايع

 05/20 34/11 09/22 73/20 96/12 67/45 96/61 37/69 15/61 33/72 66/54جمع كل

 هاي نفتي ايران فرآوردهالملل و گزارش شركت پااليش و پخش  خذ: امور بینأم
گردد. با قطع تولیود بنوزين در    گاز تولیدي و وارداتي براي مصرف كشور تزريق مي واردات محسوب شده و به نفت عنوان بهنفتي از پتروشیمي  * برش سنگین

 وجود نداشته است. 94و  93هاي كشور سفارش براي دريافت ريفورمیت در سال پتروشیمي
 94و  93اردات از كشورهاي همسايه شمالي براي مصارف داخلي است. ايون رقوم بوراي سوال     از پتروشیمي و و عيگازماشامل برداشت  عيگازماواردات  **

 از پتروشیمي و شركت ملي گاز بوده است. عيگازمامجموع برداشت 

رغوم   موتور علوي ، رشد باالي مصرف بنزين 1394در سال  2-5ارقام مندرج در جدول  بر اساس: موتور نيبنز

كورده بوود،    ريناپذ اجتنابها، واردات اين فرآورده را  عمال قانون هدفمندي يارانهبندي و همچنین ا اعمال سهمیه

میلیون لیتر در روز رسید كوه نسوبت بوه     99/9به حدود  1394میزان متوسط واردات آن در سال  كه ينحو به
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ين دريافتي از است كه قطع بنز ذكر انيشامیلیون لیتر در روز( بیش از دو برابر افزايش يافت.  57/4سال قبل )

كواهش آلوودگي    هودف  با 94و  93هاي كامل در سال طور بهو  1392نیمه دوم سال  ازهاي پتروشیمي  مجتمع

 بوده است. مؤثرنیز در افزايش واردات بنزين موتور  ستيز طیمح

 1384-94 هاي سال درهاي نفتي  روند واردات فرآورده. 1-5نمودار 

 

  

مصرف  ندهيفزاهاي داخلي و رشد  گاز در پااليشگاه هاي اخیر به علت محدوديت در تولید نفت در سالگاز:  نفت

ها در فصل سرد، واردات اين فرآورده متناسب بوا   اين فرآورده، بخصوص به دلیل جبران كمبود سوخت نیروگاه

رغم كنترل عرضوه آن در   علي 1393و  1392 هاي ناپذير بوده است. در سال شرايط آب و هوايي كشور اجتناب

هواي   در فصل سرد در نیروگاه خصوص بهگاز به علت جبران كمبود گاز  هاي مختلف مصرف، مصرف نفت بخش

بوا توجوه بوه     94در سوال  افزايش يافت. لذا، براي جبران كمبود تولید مقدار كموي واردات انجوام شود.     كشور

حجم گاز  ،میدان گازي پارس جنوبي افزايش يافت و با افزايش تولید گاز گاز از د، تولیشده انجام يها يزير برنامه

 گاز و جوايگزيني آن بوا گواز بووده     كه اين به معني كاهش مصرف نفت ها و صنايع رشد كردتحويلي به نیروگاه

 .واردات گازوئیل به كشور به صفر رسید ،با افزايش تولید گاز 94در سال  كه يطور به است،

هاي نفت و افزايش تولید اين  سازي در پااليشگاه هاي جديد توسعه و بهینه برداري از طرح علت بهره به گازمايع:

 كاهش يافته است. شدت بههاي اخیر فرآورده، نیاز به واردات آن در سال
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هاي نفتي حجم كل واردات فرآورده 94، در سال شود ميمشاهده  2-5كه در جدول  چنان ها: كل فرآورده

در  خام نفتمیلیون بشكه معادل  05/20هزار بشكه در روز معادل  84/62ه بنزين است كه حدود مربوط ب

 دهد.درصد افزايش نشان مي 4/78ها نسبت به سال قبل  رشد واردات كل فرآورده درمجموعسال است. 

 ها سوآپ فرآورده 5-1-3

ر كشورهاي آسیاي میانه و نبود دستیابي هاي نفتي د موقعیت جغرافیايي استراتژيک ايران، حجم تولید فرآورده

هاي  انتقال، سوآپ و ترانزيت حامل عنوان بهنقش ايران را  ،المللي و بازارهاي منطقه هاي بین اين كشورها به آب

 كننده كرده است. و تعیین مؤثرمختلف انرژي در منطقه حوزه آسیاي میانه و خاورمیانه بسیار 

هاي نفتي شمال كشور و توسعه خطوط  در پايانه ساختارها ريزا ايجاد هاي گذشته ب بر اين اساس در سال

هاي مختلف نفتي از كشورهاي حاشیه درياي خزر  و فرآورده خام نفتتوجهي براي سوآپ  انتقال، ظرفیت قابل

بخشي از  تأمینبراي  هاي نفتي ايران فرآورده فراهم شده است. عملیات سوآپ فرآورده در شركت ملي پخش

در مناطق شمال، شمال شرق و غرب كشور با هدف  ور و نیاز به فرآوردههاي كش نیروگاه موردنیازسوخت 

فرآورده از مبادي تولید به مناطق اشاره شده، آزاد شدن بخشي از ناوگان  ونقل حملهاي  جويي در هزينه صرفه

هاي ديگر، كسب درآمد براي شركت ملي پخش از طريق دريافت  فرآورده و استفاده از آن در بخش ونقل حمل

آغاز شده و همچنان  1374معوض از سال  عنوان بههاي مازاد بر نیاز داخل  ق سوآپ و صادرات فرآوردهح

عمده توسط بخش خصوصي و در  طور بهها  تاكنون بدون توقف ادامه داشته است. فعالیت سوآپ فرآورده

اي اخیر بر ه صورت نیاز به فرآورده خاص توسط شركت ملي پخش انجام شده است و اين شركت در سال

  داشته است. دیتأككاهش قاچاق فرآورده  منظور به ويژه بهافزايش سوآپ از كشورهاي همسايه 
 

 1391-94هاي  ها در سال . سوآپ فرآورده3-5جدول 

 فرآورده
 تن در سال سوآپ مبدأكشور 

1391 1392 1393 1394 1391 1392 1393 1394 

 عيگازما
 نستان وتركم 

 قزاقستان

كشورهاي 

 آسیاي میانه

كشورهاي 

 آسیاي میانه
14356 64132 21360 3460 

 كوره نفت
 و  عراق تركمنستان

 تركمنستان

عراق و 

كشورهاي 

 آسیاي میانه

كشورهاي 

 14500 77925 137687 48331 آسیاي میانه

-تركمنستان گاز نفت
 نخجوان

 
كشورهاي 

 آسیاي میانه

كشورهاي 

 آسیاي میانه
25656 - 45912 45144 

   بنزين
كشورهاي  

 آسیاي میانه
- - - 2621 

 65725 145197 201819 88343     جمع كل
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نیازهاي مناطق  تأمینهاي نفتي كه توسط شركت ملي پخش براي  فرآوردهمقدار سوآپ  3-5جدول 

 يه در دوره زمانيهاي نكا و غرب كشور(، از كشورهاي همسا سوخت نیروگاه تأمینداخلي كشور )نظیر 

 دهد. انجام شده را نشان مي 94-1391

 5/14، عيگازماهزار تن  4/3با مقدار  ها سوآپ فرآورده 1394دهد، در سال  نشان مي 3-5جدول  كه چنان

 % كاهش داشته است.73/54بنزين نسبت به سال قبل  هزار تن 6/2گاز و  نفت هزار تن 14/45كوره، هزار تن نفت

 یعيازطبگواردات  5-1-4

 خصوص بهايران ها است  كشور، سال شمال شرقمناطق شمالي و  موردنیاز يعیگازطببخشي از  تأمین منظور به

كرده است و بدين  گاز از تركمنستان وارد مي مترمكعبمیلیون  30تا  23سرد سال روزانه بین  در فصول

نمايد. واردات گاز از تركمنستان از  مي ینتأمدرصد مصرف خود را از اين طريق  10حدود  هرسالترتیب تقريباً 

به  1376كردكوي در سال  - بچهدكركیلومتري  200. نخستین خط لوله گاز وارداتي شود ميدو طريق انجام 

كند.  گاز خود را به ايران صادر مي مترمكعبمیلیارد  8تا  6برداري رسید و از اين خط تركمنستان ساالنه  بهره

كه ظرفیت  هستكیلومتر  30خانگیران به طول  -سرخس -آباد  داتي خط لوله دولتدومین خط لوله گاز وار

عالوه بر واردات گاز از كشور تركمنستان، مقداري گاز نیز با عنوان است.  مترمكعبمیلیارد  12ساالنه آن 

 .شود ميتبادل گاز يا سوآپ بین آذربايجان و ايران براي تحويل به نخجوان منتقل 

و برداشت از گواز آذربايجوان( را    تركمنستانر كل واردات گاز سبک )شامل واردات از مقدا 4-5جدول 

 دهد.نشان مي 1386-94هاي  در سال

 1386-94هاي  . روند كل واردات گاز سبك در سال4-5جدول 
 در روز مترمکعبارقام: ميليون 

93نسبت به  94رشد  1394 1393 1392 1391 13861387138813891390مبدأكشور 

تركمنستان/

آذربايجان
93/1631/1986/1564/2436/32 75/12 72/14 7/20 84/24 20% 

 

به علت سرماي  1393سال  كشور دركه از ارقام جدول مشهود است، میزان كل واردات گاز به  چنان

در روز رسید. اين مقدار در سال  عبمترمكمیلیون  21درصدي به مقدار متوسط  66/42شديد زمستان با 

 در روز رسیده است. مترمكعبمیلیون  25درصدي به میزان  20با رشد  1394

بنابراين  ،استبه بیشترين مقدار خود ر سیده  ماه يدو در يافته است  از آبان افزايش يعیگازطبمصرف 

صادراتي وضوع با توجه به تعهدات است و اين مبیشتر شده نیز از آبان ماه از صوادرات  يعیگازطبواردات 

 است. اجتناب رقابلیغكشور امري 
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از تركمنستان فراز و فرودهاي متعددي  يعیگازطباست كه از پنج سال گذشته تاكنون واردات  ذكر انيشا

رسمي صادرات گاز به كشور را متوقف كرده است.  طور بهدر اين مدت تركمنستان سه بار  كه يطور بهداشته 

با انجام مذاكراتي كه بین مقامات ايران و طرف تركمنستاني انجام شد  1393و  1392سال ساس در بر اين ا

تغییري در قیمت گاز حاصل نشد، مقامات تركمنستان متعهد شدند براي زمستان در صورت در  كه آنضمن 

ا توجه به زمستان بسیار اختیار داشتن توان و ظرفیت تولید، مقدار گاز بیشتري را تحويل ايران نمايند، لیكن ب

و  يآور فنمالي و  يها سمیمكانهاي موجود در دسترسي به  اي محدوديت ، به دلیل پاره1393سال سخت 

 بیشتر از تعهد به كشور صادرات گاز توسط تركمنستان انجام نشد. جهیدرنتمشكالت پرداخت هزينه صادرات 

 سنگ زغالواردات  5-1-5

كه تولید كنسانتره آن  شود مياستخراج در سال،  كشور سنگ زغالر ين تن از ذخامیلیو 5/2تا  2حدود  تقريباً

آهن اصفهان و فوالد  كارخانه ذوب كه درحالي (،1394میلیون تن در سال  5/2) استمیلیون تن  2/1حدود 

طريق بنابراين كمبودها بايد از  ،نیاز دارندكک  صورت به سنگ زغالمیلیون تن در سال  2تا  4/1 ،مباركه

دهد  نوع، كک تشكیل مي ازنظررا  سنگ زغالحال حاضر بیشترين واردات  شود. بر اين اساس در تأمینواردات 

 .شو قرار دارد از نوع كک در جهان سنگ زغال بزرگ و ايران در زمره خريداران و واردكنندگان

در ان و ساير انواع را ها، قطركکها و نیمهتفكیک كکوارداتي به سنگ زغالمقدار انواع  5-5جدول 

 دهد. نشان مي 1394و  1393 يها سال

 1394و  1393 يها سالوارداتي در  سنگ زغال. مقدار انواع 5-5جدول 

 واحد وزن: تن

 درصد تغيير 1394 1393 نوع

3/55 6/5987 9/3854 پیت ماس  

9/63 7/4012 3/2448 پیت ماس جز بهها  ساير تورب  

- 9/10 9/112 ها بدون ماده فرار ساير آنتراسیت 4/90  

6/189 9/386964 4/133616 ها به هم فشرده نشده كه در جاي ديگري مذكور نباشد  سنگ ساير زغال  

 سنگ زغالجامد همانند، كه از  هاي سوختو  سنگ زغال قالبي، گلوله سنگ زغال

 باشد شده تهیه
0 - - 

5/183 0/396976 6/140032 جمع  

ها ها و نیمه كک كک  436862 7/292437 - 1/33  

هاي معدني و ساير قطران سنگ زغالقطران حاصل از انواع   1383 8/93 - 2/93  

 2/19 4/689507 6/578277 جمع كل
 

 قابول مقصود ج.ا.ايوران    و آمار كل واردات گمرك به 1393كشور( براي سال  سنگ زغالدر ايران )طرح جامع توسعه معادن  سنگ زغالمأخذ: كتاب چهارم 

 .1394براي سال  www.tccim.irدسترسي در سايت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران به آدرس 

http://www.tccim.ir/
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نسبت به سال گذشته روند افزايشي داشته و  1394در سال  سنگ زغال، واردات 5-5مطابق جدول 

برابري در واردات  5/2( افزايش بیش از ها قطرانكک و كک، نیمه جز به) ها سنگ الزغخصوصاً در بخش ساير 

از مبدأ كشور  1394اين واردات در سال  عمدهكه  در آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران به ثبت رسیده است

 چین بوده است.

و  ها ساير تورب، پیت ماسحرارتي،  سنگ زغال انواعبه كشور )شامل  سنگ زغالكل واردات  6-5جدول 

 دهد. را نشان مي 1384-94هاي  كک وارداتي( در سالها و همچنین انواع كک و نیمهساير آنتراسیت

 ها كکو نیمه  ها كکدرصدي در واردات انواع  -1/33كاهش  رغم يعلدهد  نشان مي 6-5آمار جدول 

 سنگ زغالرتي به كشور واردات كل حرا سنگ زغالكه گفته شد به دلیل افزايش واردات  گونه همانبه كشور، 

درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه نرخ تغییرات متوسط  5/19به كشور نسبت به سال قبل 

 دهد. درصدي را نشان مي -8/2كاهش  1384-94سالیانه واردات در دوره زماني 

 1384-94هاي  در سال سنگ زغال. واردات كل 6-5جدول 

 واحد: هزار تن در سال 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال
تغييرات 

به  94

93 

درصد رشد 

 ساليانه

5/183 0/397 0/140 4/42 3/91 3/14 5/50 5/10 6/142 6/389 1/558 3/520 *سنگ زغالانواع   - 7/2  

- 4/292 9/436 0/886 7/889 9/1305 1/1139 7/631 5/630 0/592 0/383 0/400 ها كکو نیمه  ها كک 1/33  - 1/3  

5/19 4/689 9/576 4/928 0/981 2/1320 6/1189 2/642 1/773 6/981 1/941 3/920 جمع  - 8/2  

5/19 30/3 76/2 44/4 70/4 32/6 69/5 07/3 70/3 70/4 50/4 40/4 خام نفت معادل بشكه  میلیون  - 8/2  

 ها( ها و قطران كک رازیغ بهها ) سنگ زغال ريها و سا تورپ ريماس، سا تیفاقد مواد فرار، پ يها تیآنتراس ،يحرارت يها سنگ زغال* شامل انواع 

 كشور( و آمار كل واردات گمرك به مقصد ج.ا. سنگ زغالدر ايران )طرح جامع توسعه معادن  سنگ زغالمأخذ: ترازنامه انرژي وزارت نیرو و كتاب چهارم 

 .1394براي سال  www.tccim.irدر سايت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران به آدرس  يرسدست قابلايران 

 واردات برق 5-1-6

در سال گردد  كه مالحظه مي طور همان .دهدرا نشان مي 84-94 يها سالواردات برق ايران طي  7-5جدول 

درصد  10گیگاوات ساعت بوده است كه نسبت به سال قبل  24/4148برق ايران میزان واردات  1394

ارمنستان، آذربايجان و تركمنستان واردات   ايران از كشورهاي نخجوان، 1394در سال  .دهدافزايش را نشان مي

وات گیگا 7/2750برق داشته است. در اين سال بیشترين واردات برق ايران از كشور تركمنستان به میزان 

گیگاوات ساعت بود. متوسط رشد ساالنه  85/3ساعت و كمترين میزان واردات از كشور آذربايجان به میزان 

 درصد بوده است. 12/7معادل  1394تا  1384ساله از سال  10واردات برق طي دوره 

http://www.tccim.ir/
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 1384-94هاي  . واردات كل برق در سال7-5جدول 

 حسب: گيگاوات ساعتارقام واردات بر

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384سال

میزان 

 واردات
70/2083 10/2541 1842 20/1684 10/2068 40/3015 10/3656 20/3897 98/3706 53/3771 24/4148 

درصد تغییر 

نسبت به 

 سال قبل

96/3- 95/21 51/27- 57/8- 79/22 81/45 25/21 59/6 88/4- 74/1 99/9 

 12/7(94تا  84ساله ) 10متوسط رشد 

 صادرات 5-2

 خام نفتصادرات  5-2-1

داخل و برآورده ساختن نیاز داخلي تعیین  يها شگاهيپاال موردنیاز خام نفت تأمینپس از  خام نفتمیزان صادرات 

براي صادرات تخصیص  خام نفت كشور، مابقي دشدهیتول خام نفتنیاز داخلي از كل  تأمین. بنابراين پس از شود مي

 دهد.را نشان مي 1378-94هاي  طي سال خام نفتروند صادرات مستقیم  2-5و نمودار  8-5جدول  .شود ميداده 

 1378-94هاي  سال در خام نفتمستقيم صادرات . 8-5جدول 
 در سال خام نفتواحد: میلیون بشكه معادل 

امخ نفتصادرات سال
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 
1392 77/372 
1393 391 
1394 412 

 -16/7 (94تا  84متوسط )رشد 



204  1394ل ترازنامه هيدروكربوري كشور سا 

 1384-94هاي  در سال خام نفتصادرات . 2-5نمودار  

 

 در دوره زماني خام نفتصادرات مستقیم  طوركلي بهكه از ارقام مندرج در جدول مشهود است،  چنان

هاي داخلي و  خوراك پااليشگاه تأمینبراي اعضا در اوپک و  شده نییتعهاي  با توجه به سهمیه 94-1387

هاي اخیر مجموعاً روند نزولي داشته است. ازار با نوسانات معمول همراه بوده است و در سالهمچنین تقاضاي ب

از ايران براي ساير  خام نفتهاي واردات  هاي شديد و ايجاد محدوديت به دلیل اعمال تحريم 1391در سال 

كاهش يافت  شدت به( 1390نسبت به سال قبل )سال  خام نفتكشورها از طرف كشورهاي غربي، صادرات 

هاي شديد تا نیمه  اعمال تحريم 1392درصدي روبرو شد. در سال  49میزان آن با رشد كاهشي  كه يطور به

)آغاز مرحله  5+1سپس بر اساس طرح مشترك توافق شده میان ايران كشورهاي گروه  ،دوم سال ادامه داشت

هاي مرتبط با صادرات نفت كشور در  حريمت( 2014مطابق با ژانويه  1392ماه  دي 30نامه ژنو در  اول توافق

خدمات مرتبط با كشتیراني  ارائهيک میلیون بشكه در روز به حالت تعلیق درآمد و موانع  شده نییتعسقف 

كشور چین، هند، تركیه، تايوان،  شش ايران به خام نفتحمل  منظور بهالمللي براي شركت ملي نفتكش ايران  بین

میانگین صادرات نفت كشور بر  1392در سال  وجود نيبااشده لغو گرديد.  عیین در سقف ت كره جنوبيژاپن و 

میلیون  77/372بشكه در روز )معادل  0213/1توسط شركت ملي نفت ايران به  شده اعالمطبق آمار رسمي 

در سال  روبرو شد. يدرصد 84/9با كاهش  همچنان( 1391( رسید كه نسبت به سال قبل )سال در سالبشكه 

میلیون بشكه در سال( بوده است كه  391بشكه در روز ) میلیون 0712/1ايران  خام نفتمیزان صادرات  1393

درصد افزايش يافته است اين روند در  9/4میلیون بشكه در سال(  77/372) 1392نسبت به صادرات سال 

ه در سال شد كه نسبت به میلیون بشك 412ايران  خام نفتمیزان صادرات  كه يطور بهنیز ادامه يافت  94سال 
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میلیون بشكه در روز  489/2با صادرات  1386سال گذشته، سال  15طي  درصد افزايش داشت. 1/5قبل سال 

 خام نفتصادرات  ترين ترين و كم میلیون بشكه در روز ركورددار بیش 0213/1با صادرات  1392سال و 

 اند. بوده

وارداتي  خام نفتمتعهد بود كه به ازاي ايران فت ، شركت ملي نخام نفتمستقیم  بر صادراتعالوه 

هاي تهران و  سوآپ از كشورهاي حاشیه درياي خزر از مسیر ايران كه مستقیماً براي خوراك پااليشگاه عنوان به

حساب  وارداتي به خام نفتالزحمه سوآپ، معادل میزان  شد، پس از دريافت حقتبريز تخصیص داده مي

تیر  25، اين عملیات در توقف سوآپولي با  ديصادر نما «سوآپ يبه ازاصادرات » نعنوا بهكشورهاي مذكور 

هاي  به ازاي سوآپ را در طي سال خام نفتروند صادرات  9-5طور كامل متوقف شد. جدول  به 1392سال 

 دهد. نشان مي 94-1382

 1382-94هاي  سوآپ در سال يازا به خام نفت صادرات .9-5جدول 

 در سال خام نفتواحد: ميليون بشکه معادل 

 1386138713881389 1385 1384 1383 1382 خام نفت

 17/8 22/32 61/29 33/38 58/46 61/23 39/31 19/26 )سوآپ( خام نفتصادرات 

 1384-94ساليانه رشد متوسط 93نسبت به  94رشد       خام نفت

 - - 0 0 0 06/4 27/1 )سوآپ( خام فتنصادرات 

هاي خارجي  به علت اينكه قرارداد با شركت 1389دهد، در اوايل سال  نشان مي 9-5چنانكه جدول 

صادراتي به ازاي سوآپ به مقدار  خام نفتطرف مقابل تمديد نشد و سوآپ به حالت تعلیق درآمد، میزان 

مجدداً عملیات سوآپ آغاز گرديد و  1390سال ل تابستان كاهش يافت لیكن هرچند در اواي يا مالحظه قابل

رغم آغاز مذاكره با  علي 1392هزار بشكه در روز رسید، با اين وجود از سال  25تا  20تا حداكثر  جيتدر به

در  خام نفتاز عقد قرارداد با ايران عمالً فعالیت سوآپ  ها آنقرارداد به علت عدم استقبال   هاي طرف شركت

 نیز ادامه داشته است. 94و  93هاي كامل متوقف گرديد كه اين توقف در سال طور بهنكا و خارك  هاي پايانه

 صادرات فرآورده 5-2-2

صادركنندگان  نيتر بزرگايران يكي از  كه يطور به استكوره  هاي نفتي كشور نفتعمده صادرات فرآورده

هاي مازاد بر مصرف داخلي برحسب مورد انجام  دهكوره در سطح منطقه و جهان است. صادرات ساير فرآور نفت

 1384-94هاي نفتي كشور را در دوره زماني  روند صادرات انواع فرآورده 3-5و نمودار  10-5 جدول گیرد. مي

 دهد. مي  نشان
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 1384-94هاي نفتي در دوره  . صادرات فرآورده10-5جدول 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال
  در روز هزار بشكه

 42/173 18/116 8/154 92/104 22/188 87/183 54/141 94/156 066/176 1/242 9/231 كوره نفت

 69/34 17/0 47/4 02/11 67/12 9/2 74/15 28/5 41/1 0 2/9 گاز نفت

 29/0 01/0 0 0 72/2 0 4/0 14/3 88/0 32/1 2 سفید نفت

 78/3 55/0 13/0 0 26/0 2/0 0 0 0 0 0 *عيازماگ

 0 0 0 0 0 144/0 0 0 001/0   سوخت جت

 0 0 0 0 44/0       بنزين موتور

 0 0 0 0 82/0       برش سنگین نفتي از پتروشیمي

 17/212 32/104 39/159 94/115 13/205 11/187 68/157 37/165 35/178 42/243 1/243 **جمع صادرات فرآورده بدون نفتا

 09/9 58/10 62/8 15/8 41/18 5/20 62/20 - 873/3 3/1 4/4 نفتا

 26/221 47/127 01/168 1/124 54/223 61/207 29/178 37/165 23/182 72/244 5/247 كل صادرات

 در سال خام نفتميليون بشكه معادل 
 05/71 59/47 42/63 1/43 11/77 33/75 98/57 47/64 13/72 18/99 01/95 كوره نفت

 43/12 06/0 6/1 96/3 54/4 04/1 64/5 9/1 5/0 - 3/3 گاز نفت

 10/0 0 0 0 93/0  14/0 08/1 30/0 45/0 68/0 سفید نفت

 87/0 13/0 03/0 0 06/0 05/0 0 0 - - - عيگازما

 0 0 0 0 0 05/0 0 0 0003/0   سوخت جت

 0 0 0 0 141/0       بنزين موتور

 0 0 0 0 294/0       پتروشیميبرش سنگین نفتي از 

 45/84 63/42 05/65 06/47 07/83 46/76 76/63 45/67 94/72 63/99 98/98 بدون نفتا صادرات فرآوردهجمع 

 87/2 34/3 73/2 59/2 82/5 48/6 72/5 - 07/1 36/0 22/1 نفتا

 32/87 13/51 77/67 65/49 6/88 95/82 50/69 45/67 01/74 100 21/100 كل صادرات

هواي گوازي و    از پااليشوگاه  عيگازما صادرات. استهاي نفتي  ارقام صادرات گازمايع در اين جدول صرفاً شامل فروش صادراتي شركت ملي پخش فرآورده *

 عيگازموا ادرات ص ،بعالوه. است( خام نفتمیلیون بشكه معادل  26/13) هزار تن 1802، ملي نفت شركت الملل نیبتوسط امور  شده گزارشعسلويه  ساتیتأس

 10در فصول   هوا  بخوش . جزئیات صادرات گازمايع ساير هست( خام نفتمیلیون بشكه معادل  94/19) هزار تن 06/3275 يمی)پروپان و بوتان( بخش پتروش

 است شده ارائه

 .استهاي نفتي فرآورده الملل وزارت نفت و مقادير فروش ارزي صادراتي شركت ملي پخشتوسط امور بین صادرشدهصادرات شامل مقادير  **

 

و  عيگازماگاز، نفتا،  كوره، نفت هاي نفتوردهآفر 1394، در سال شود ميمشاهده  10-5كه در جدول  چنان

 است. صادرشدهتوسط شركت ملي پخش به كشورهاي همسايه، نظیر عراق و افغانستان  دیسف نفت

درصد افزايش داشته است. اين  27/49، 1393صادراتي نسبت به سال  كوره نفت، میزان 1394در سال 

هاي  حجم كل صادرات فرآورده 1394دهد. در سال درصد كاهش نشان مي 14در حالي است كه صادرات نفتا 

در سال( بوده،  خام نفتبشكه معادل  میلیون 32/87هزار بشكه در روز )معادل  26/221نفتي )با احتساب نفتا( 

 دهد.درصد افزايش نشان مي 78/70گاز نسبت به سال قبل نفتكوره و  كه به علت افزايش صادرات نفت
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 1384-1394هاي  هاي نفتي در سال . صادرات فرآورده3-5نمودار 

 

 یعيگازطبصادرات  5-2-3

رداري ب در بهره ریتأخصادرات گاز كشور به علت مسائلي چون تحريم، باال بودن میزان مصرف نسبت به تولید، 

هاي زيادي  هاي اخیر فراز و نشیب فازهاي جديد پارس جنوبي، در سال خصوص بههاي توسعه تولید گاز  از طرح

جهان را در  يعیگازطبدومین ذخاير  BPگزارش ايران بر اساس آمار اوپک اولین و بر پايه  نكهيبااداشته است. 

صادرات  1394گاز به دست آورد. بنابراين در سال  اختیار دارد، نتوانسته سهم مناسب خود را از تجارت جهاني

هاي گذشته منحصر به صادرات گاز به كشورهاي همسايه تركیه و ارمنستان بود  از كشور همانند سال يعیگازطب

 .استتهاتر گاز و برق  صورت بهكه در مورد صادرات گاز به ارمنستان، قرارداد 

هاي اخیر مقداري گاز با عنوان تبادل  ز همچنان مانند سالنی 1394الذكر، در سال  افزون بر صادرات فوق

گاز يا سوآپ بین آذربايجان و ايران براي تحويل به نخجوان صورت گرفته و از اين طريق مقداري گاز براي 

صادرات محسوب  عنوان بهاست. بنابراين مقدار گازي كه به نخجوان تحويل شده  شده برداشتمصارف داخل 

 .شود مي

 هاي  روند مقدار صادرات گاز سبک به كشورهاي تركیه، ارمنستان و نخجوان را در سال 11-5جدول 

 دهد.نشان مي 94-1384
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 1384-94هاي  . روند صادرات گاز سبك به تركيه و ارمنستان در سال11-5جدول 

 ارقام: ميليون مترمکعب در روز

كشور 

 مبدأ
1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 94رشد 

 نسبت به

93 

رشد متوسط 

94-1384 

 -9/11 76/21 7/24 48/23 33/23 55/23 65/21 23/17 22/12 9/14 35/15 9/12 تركيه

 -76/4 1 05/1 1 21/1 44/1 898/0 68/0 - - - - ارمنستان 

 -3/12 71/0 81/0 95/0 9/0 97/0 71/0 68/0 66/0 5/0 34/0 - نخجوان

 %2/6 -63/11 47/23 56/26 43/25 44/25 96/25 26/23 59/18 88/12 9/14 4/15 9/12 جمع
 

 موردنیازگاز  كه يدرحالايران ، شركت ملي گاز 1394دهد در سال  نشان مي 11-5طور كه جدول  همان

كرده، تقريباً به تعهدات  أمینتتجاري -به بخش خانگي خصوص بهاختالل در گازرساني  گونه چیهكشور را بدون 

 قراردادهاي صادراتي خود با كشورهاي تركیه و ارمنستان تا حد امكان عمل كرده است.

  اندازي فازهاي پارس جنوبي  حجم تولید گاز ايران در دو الي سه سال آينده با راه كه نيابا توجه به

مصرف داخلي، براي افزايش صادرات  چنین به علت اشباع بودن بازار افزايش بسیار خواهد داشت و هم

طرف  1393گاز كشور مذاكراتي با كشورهاي مختلف آغاز شده است. از كشورهايي كه در سال 

 روسیه، كويت، امارات،  پاكستان، هندوستان، گرجستان، كره، ژاپن، چین،توان به  مذاكره ايران بودند مي

 اشاره كرد. ، ايتالیااتريش آلمان، فرانسه،

هاي فرانسوي و هند و بوتان نام برد. ضمن  ن، آذربايجان، عمان و عراق، نمايندگان شركتارمنستا

الملل شركت ملي گاز امضا شد. تركیه نیز  نیز توسط امور بین سیسوئ  بهقرارداد صادرات گاز  كه آن

ن به اروپا از اعالم كرده كه گفتگو با ايران را براي توافق احداث يک خط لوله گاز براي انتقال گاز ايرا

 طريق اين كشور آغاز كرده است.

  مابین،  قرارداد في موجب بهدر مورد قرارداد صادرات گاز به پاكستان، با توجه به تعهدهاي طرفین

اينچ در بخش  56درصد خط لوله اتصال گاز به قطر  75بیش از  1393طرف ايراني تا اواخر سال 

كیلومتر آن  924كیلومتر خط لوله، سهم ايران به میزان  1227از مجموع  كه يطور بهايراني اجرا كرده 

رسد  احداث شده و با روند موجود در زمان تعیین شده به تعهد خود عمل خواهد كرد. لیكن به نظر مي

كه طرف پاكستاني در انجام تعهدات خود با مشكالت فراواني مواجه شده و اقدام عملي و جدي در اين 

 هاي آمريكا علیه ايران مرتبط دانسته است. ضوع را با تحريمزمینه انجام نداده و مو

  كه با اجرايي  است مترمكعبمیلیون  25بر اساس قرارداد، صادرات گاز به عراق در فاز نخست روزانه

گردد. صادرات گاز به بغداد از سمت ايالم و از  مي تأمیننیروگاه كلیدي عراق  5 موردنیازشدن آن گاز 
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 اجوراي  نیازمنود  عوراق  به گاز صادرات اصلي سراسري صورت خواهد گرفت. پروژهخط لوله گاز ششم 

 اخذ و اينچ 56 قطر و كیلومتر 381طول  به كوهدشت تا اهواز از حدفاصل سراسري ششم خط لوله كامل

 228 طوول  بوه  شوهر  نفوت  و چهارملوه  توا  آن ادامه و ناحیه كوهدشت در خط اين از اينچي 56 انشعاب

 اجوراي  و گواز موجوود   انتقوال  سوتم یاز س اسوتفاده  بوا  اضوطراري،  فاز در و حاضر حال ر. داستكیلومتر 

 123 طوول  بوه  دهگوالن  -بیسوتون  ايونچ،  30 قطور  كیلومتر و 34 طول به كرمانشاه -بیستون)هاي  پروژه

 بوه  شهر نفت و  و چهارمله اينچ 30 قطر و كیلومتر 13 طول به دهگالن -بیستون اينچ، 56 قطر و كیلومتر

آغاز عملیات صادرات گاز به  .شد خواهد سریم عراق به صادرات گاز (اينچ 48 قطر و كیلومتر 98 لطو

گاز آغاز شود كوه   مترمكعبمیلیون  7تا  5بیني شده و قرار است در فاز اول با  پیش 94عراق در سال 

 ايونچ  48تقوال  ان خواهد يافت. خط مترمكعبمیلیون  25افزايش و به سقف  جيتدر بهبا اتمام كامل خط 

عوراق   بوه  گواز  صوادرات  ششم سراسوري( جهوت   خط از كیلومتر )منشعب 145 طول به شلمچه -اهواز

 در كیلوومتر  28طول  به شلمچه خرمشهر تا پروژه از اين اضطراري شده است. فاز گرفته نظر در )بصره(

 منظوور  بوه گواز آن   كیلومتر است و 270طول خط لوله گاز در عراق  .است اجرايي پیمانكار اخذ مرحله

 هاي بغداد، شهر صدر و المنصوريه در نظر گرفته شده است. سوخت نیروگاه تأمین

شده است. صادرات  مترمكعبمیلیون  50عراق خواستار افزايش حجم واردات گاز از ايران تا روزانه 

در  مترمكعب میلیون 25فاز دوم صادرات گاز به عراق با ظرفیت  عنوان بهگاز به عراق از طريق بصره 

الملل شركت ملي گاز براي اجرايي شدن  روز به درخواست طرف عراقي در دست مذاكره با امور بین

 42كیلومتر با قطر  142قرارداد بود. در صورت انعقاد قرارداد، طول خط لوله صادرات گاز به بصره 

رمشهر و در فاز اينچ خواهد بود. براي اجراي اين خط، انشعابي از خط ششم سراسري به سمت خ

. با اجراي فاز دوم صادرات گاز به عراق، حجم شود مياضطراري انشعابي از خرمشهر تا مرز گرفته 

افزايش خواهد يافت و بدين ترتیب حجم  مترمكعبمیلیون  80تا  75صادرات گاز ايران به روزانه 

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

مشكالت و موانع  وجود لیبه دلهاي مذكور  صادرات گاز به نیروگاه شدن ياتیعمل است، ذكر انيشا

گردد شروع  بیني مي هاي دياله و بغداد كشور عراق با تأخیر مواجه شده است، لیكن پیش استان امنیتي در

 .اول سال جاري آغاز شود مهیدر نعملیات صادرات گاز به كشور عراق از منطقه مرزي نفت شهر 

 امضا و در سال  1392گاز به كشور عمان در اواخر سال  مترمكعبمیلیارد  10داد صادرات ساالنه قرار

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

از  دشو ميكیلومتر خط در خشكي  150كیلومتر خط دريايي و  200كیلومتر كه شامل  350به طول 
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گردد.  و بعد به شبكه داخلي عمان وصل مي شود ميرودان در استان هرمزگان به سهار در عمان وارد 

 ساتیتأسگذاري خط لوله در بخش خشكي و دريايي و  بیني شده كه تمام سرمايه در اين قرارداد پیش

حاصل از  شود و بازپرداخت آن از محل درآمدهاي تأمینكامل توسط طرف عماني  طور بهانتقال 

 -چنین بر اساس اين قرارداد شركت مشتركي با سهام مساوي ايراني خواهد شد. هم تأمینفروش گاز 

كه اين شركت كار بازاريابي و عملیات راهبري و تعمیر و نگهداري خط  شود ميعماني تشكیل و ثبت 

با بازاريابي شركت  تواند در عمان عرضه شود و هم گیرد. بنابراين اين گاز مي لوله را به عهده مي

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

 پروژه در مدت كمتر از سه سال عملیاتي شود.

 انجام داده است. 1394زير را در سال  يها تیفعالايران  گاز يشركت ملبه عمان  صادرات گاز در خصوص

  ساتیتأسبین شركت ملي صادرات گاز ايران، شركت ملي نفت عمان و شركت  نبهجا سهعقد قرارداد 

 دريايي ايران جهت انجام مطالعات مهندسي پايه خط لوله صادرات گاز ايران به كشور عمان

  عقد قرارداد با شركت مهندسي پارس جهت انجام مطالعات مهندسي پايه خط لوله صادرات گاز ايران

 به عمان در بخش خشكي

  1394شركت ملي گاز در خصوص صادرات گاز ايران در سال  هاي فعالیتعمده 

  المللي شركت نفتي بزرگ بین 80خارجي در قالب  ئتیه 124مذاكره با 

 تهاتر گاز با نخجوان به آذربايجان گاز سوآپ ازجمله نظارت بر قراردادهاي جاري صادرات گاز ايران ،

 برق ايران و ارمنستان

 هاي صادرات گاز ايران به تركیه، عراق و واردات گاز ايران از  در خصوص پروژه مشاوره و همكاري

 تركمنستان

 فرانسه، روسیه، كويت، امارات،  با كشورهاي پاكستان، هندوستان، گرجستان، كره، ژاپن، چین، مذاكرات 

 ايتالیا اتريش و آلمان،

 صادرات گاز ايران با كشور گرجستان وصدر خصهاي مشترك  همكاري  چارچوب  تعیین و  نامه امضاء تفاهم 

 ساتیتأسجهت ساخت و فراهم نمودن  يالملل نیببزرگ  يها شركتنامه با  مذاكره و امضاء تفاهم FLNG 

  فروش گاز به بخش خصوصي براي  در خصوصمتعدد  يها شركتانجام مذاكرات تجاري و فني با

 صادرات برق

 عياگازمصادرات مايعات، ميعانات گازي و  5-2-4

گردد. میعانات گازي  ايران صادر مي نفتبخش اعظم میعانات گازي میادين مستقل توسط شركت ملي 
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و صادرات مايعات گازي مازاد بر مصرف از  استو پارسیان پارس جنوبي  ،كنگان ،از ناحیه نار عمدتاً صادرشده

 هزار 932/271طور متوسط هب 1394سال  در .گیرد خیز جنوب از طريق بندر ماهشهر صورت مي مناطق نفت

میعانات هزار بشكه در روز مايعات و  93/280 زانیبه مصادراتي  خام نفتو با احتساب اختالط با بشكه در روز 

و بندر طاهري  عسلويهبندر ماهشهر، از خیز جنوب، پارس جنوبي و پارسیان و پااليشگاه فجر  مناطق نفتگازي 

الزم به ذكر است كه اين  دهد. درصد كاهش نشان مي 7/2سال قبل،  كه نسبت بهبه خارج از كشور صادر شد 

 هزار بشكه 8/3مخلوط ) خام نفتاست كه مقداري از آن با  شده محاسبهعدد با در نظر گرفتن نفتاي صادراتي 

هزار بشكه در روز( براي  2/5نیز به بندر صادراتي ماهشهر ) است و مقداري از آن صادرشدهدر روز( و 

از باشند  مي عيگازما هاي كارخانههاي گازي كه داراي  است. ضمناً در پااليشگاه شده دادهتحويل صادرات 

مصارف داخل و بخش عمده  تأمینكه بخش كمي از آن براي  شود ميتولید  عيگازمامقداري میعانات گازي، 

در  هاي گازي پااليشگاه عيگازما هاي كارخانهدر  دشدهیتول عيگازماصادرات  .شود ميآن براي صادرات عرضه 

هزار تن بوده )سهم  1802كه توسط شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران انجام شده  1394سال 

داشته درصد افزايش  14/25بوده است( كه نسبت به سال گذشته  94هزار تن در سال  834شركت ملي گاز 

 است.

هاي  ازمايع )پروپان و بوتان( را در طي سالصادرات، مايعات و میعانات گازي و گ مقدار 12-5جدول 

 دهد.نشان مي 94-1384

 1384-1394هاي  در سال عيگازما. صادرات مايعات، ميعانات گازي و 12-5جدول 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال
 1802 1446 1521 5/1361 1246 3/1044      )هزار تن( عيگازما

 مايعات و میعانات گازي

 )هزار بشكه در روز(
96/214 73/220 49/205 39/176 199 79/250 29/253 31/241 39/257 73/288 93/280 

 خام نفتميليون بشكه معادل 
 26/13 64/10 19/11 02/10 17/9 69/7      عيگازما

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

 و شركت ملي نفت ايرانايران گازي اعالمي توسط شركت ملي گاز  و مايعات و میعانات عيگازما*بر اساس اطالعات صادرات 

 سنگ زغالصادرات  5-2-5

ان از آن آمار جدول زير نش دهد.را نشان مي 1384-94را طي دوره  سنگ زغالمیزان صادرات  13-5جدول 

است، لیكن درصد كاهش داشته 11 نسبت به سال قبل حدود كه يدرحال سنگ زغالدارد كه میزان صادرات 
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 5/17رشد ، متوسط سالیانه صادرات آن با 1384-94با نوسانات شديد در طول دوره زماني  يطوركل به

 درصدي همراه بوده است.

 1384-94هاي  در سال سنگ الزغ. صادرات 13-5جدول 

 واحد: هزار تن

  1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

تغييرات 

به  94

93 

رشد 

 انهيسال

94-1384 

 5/182 2/205 3/305 4/333 9/307 1/115 1/22 3/37 17 7/53 4/36 صادرات

- 0/11  5/17  بشكه ونیلیم 

 خام معادل نفت
17/0 26/0 08/0 18/0 11/0 55/0 47/1 60/1 46/1 98/0 87/0 

 ارزش
 )میلیون ريال(

32521 63170 14919 19118 7972 46203 148716 264923 363292 221515 161768 - 0/27  4/17  

   

 صادرات برق 5-2-6

ل گردد در سا كه مالحظه مي طور همان .دهد را نشان مي 84-94 يها سالصادرات برق ايران طي  14-5جدول 

درصد افزايش  28/2كه نسبت به سال قبل  استگیگاوات ساعت  9/9879صادرات برق ايران  میزان 1394

افغانستان و عراق   تركیه، ارمنستان، پاكستان،  ايران به كشورهاي نخجوان، برق 1394 در سال .دهدرا نشان مي

گیگاوات ساعت و  49/6822یزان است. در اين سال بیشترين صادرات ايران به كشور عراق و به م صادرشده

گیگاوات ساعت بود. متوسط رشد ساالنه  45كمترين میزان صادرات ايران به كشور ارمنستان به میزان 

صادرات برق  4-5درصد بوده است. در نمودار  6/13معادل  1394تا  1384صادرات برق در كشور از سال 

 آورده شده است. 1384-1394هاي ايران در سال

 1384-94هاي  صادرات برق در سال .14-5جدول 
 ارقام برحسب: گيگاوات ساعت

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

ميزان 

 صادرات
40/2759 50/2774 2520 30/3875 40/6152 6707 20/8668 10/11029 59/11585 85/9659 9/9879 

درصد تغيير 

سبت به ن

 سال قبل

20/50 55/0 17/9- 78/53 76/58 01/9 24/29 24/27 05/5 62/16- 28/2 

 6/13 (94تا  84ساله ) 10درصد تغيير طي دوره 
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 1384-94هاي  صادرات برق در سال. 4-5نمودار 

 

 وضعيت جهانی 5-3

 یعيگازطبتی و هاي نف ، فرآوردهخام نفتمبادالت جهانی  5-3-1

 خام نفتمبادالت جهانی  5-3-1-1

 دهد.نشان مي 2015و  2014 را در جهان در سال خام نفتوضعیت واردات و صادرات  15-5جدول 

اعم از واردات و صادرات نسبت به  خام نفت، مبادالت تجاري شود ميمشاهده  15-5كه در جدول  چنان

اياالت متحده  ازآن پسكشورهاي اروپايي و  2015سال  درصد افزايش يافته است. در 90/6سال گذشته 

را به خود اختصاص  خام نفتآمريكا، چین، ساير كشورهاي حوزه اقیانوس آرام و هند همچنان بیشترين واردات 

هاي قبل بیشترين مقدار و  ، منطقه خاورمیانه نیز همچنان بر طبق روال سالخام نفتاند. در مورد صادرات داده

 اند.قرارگرفتهغرب آفريقا در رده بعدي   سابق و  نطقه شورويم ازآن پس

هاي  با ادامه تحريم 2014كشور ايران در سال  خام نفتآمار منتشر شده توسط اوپک، صادرات  بر اساس

درصد از  8/2درصد از كل صادرات اوپک و  9/4بشكه در روز معادل  میلیون 109/1المللي به مقدار  بین

میلیون  081/1كشور  خام نفتصادرات  2015در رده سیزدهم جهاني قرار گرفت. در سال صادرات كل جهان 

در سال كشور  خام نفتصادرات درصد رشد داشته است.  -5/2بشكه در روز بوده كه نسبت به سال گذشته 

 درصد از صادرات كل جهان بود. 59/2درصد از كل صادرات اوپک و  59/4 معادل 94

 ماه يد 30رسمي از  صورت بهكه  5+1وافقنامه ژنو بین ايران و گروه كشورهاي است كه ت ذكر انيشا
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( مرحله اول آن آغاز شد و سقف صادرات نفت ايران در اين توافقنامه يک 2014ژانويه  20)مطابق با  1392

يران میلیون بشكه در روز تعیین گرديد، میانگین صادرات نفت كشور را بر طبق آمار رسمي شركت ملي نفت ا

 میلیون بشكه در روز رساند. 13/1به  1394در سال 

 2014-2015 يها در سال خام نفت. واردات و صادرات 15-5جدول 

 واحد: هزار بشکه در روز

 مناطق و كشور
 خام نفتصادرات  خام نفتواردات 

2014 2015 2014 2015 

 509 357 7365 7343 اياالت متحده آمريكا

 3200 2983 649 582 كانادا

 1157 1135 ++ ++ مكزيك

 3482 3264 542 470 آمريكاي مركزي و جنوبي

 237 204 10039 9031 اروپا

 5259 4843 58 30 روسيه

 18072 17109 536 465 خاورميانه

 1218 1241 168 218 شمال آفريقا

 4753 4356 9 10 غرب آفريقا

 177 187 401 224 شرق و جنوب آفريقا

 211 230 497 538 استراليا

 36 12 6751 6209 چين

 3 1 3881 3783 هندوستان

 6 ++ 3392 3384 ژاپن

 2 6 921 914 سنگاپور

 786 702 5204 4852 ساير كشورهاي حوزه اقيانوس آرام

 40885 38245 40885 38245 جمع دنيا
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 اي منظور نشده است. . مبادالت بین منطقهستینالمللي  هاي بین ات شامل سوخت كشتيصادر

 5/0++ كمتر از 
 

  دادهنشان  16-5 در جدولالمللي  در بازارهاي بین هاي شاخص مهم خام نفتفروش  متوسط سالیانه قیمت

 است. شده

كشورهاي  خام نفتهاي متدبي كه شاخص قی خام نفتقیمت  شود ميمالحظه  16-5در جدول كه  چنان

درصد  37/0متوسط  طور بههاي جاري در مقايسه با قیمت 2005-2015، در دوره زماني استفارس  خلیج

 شاخص  به ترتیبدرياي برنت و نفت متوسط غرب تگزاس كه  خام نفتدهد. قیمت  افزايش نشان مي
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 اي حمولهتك م خام نفت. قيمت فروش 16-5جدول 

 واحد: دالر هر بشکه

 نفت متوسط غرب تگزاس  نيجريه  برنت  دبي  سال

2002 74/23 02/25 04/25 16/26 

2003 78/26 83/28 66/28 07/31 

2004 64/33 27/38 13/38 49/41 

2005 35/49 52/54 69/55 59/56 

2006 50/61 14/65 07/67 02/66 

2007 19/68 39/72 48/74 20/72 

2008 34/94 26/97 43/101 06/100 

2009 39/61 67/61 35/63 92/61 

2010 06/78 50/79 05/81 45/79 

2011 18/106 26/111 65/113 04/95 

2012 08/109 67/111 21/114 13/94 

2013 47/105 66/108 95/111 99/97 

2014 07/97 95/98 35/101 28/93 

2015 20/51 39/52 41/54 71/48 

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2017 

 -4/0ترتیب با رشد متوسط  در اروپا و آمريكاست، با قیمت جاري در دوره زماني مذكور به  خام نفتهاي  قیمت

 درصد تغییر يافته است. -5/1و 

 هاي نفتی مبادالت جهانی فرآورده 5-3-1-2

 دهد.را در جهان نشان مي 2015و  2014در سال  هاي نفتي واردات و صادرات فرآورده وضعیت 17-5جدول 

در اقتصاد  2015هاي نفتي در سال  نشان از آن دارد كه مبادالت فرآورده 17-5ارقام جدول  طوركلي به

و  آرام انوسیاقدرصد افزايش يافته است. در اين راستا كشورهاي اروپا، حوزه  91/7جهاني نسبت به سال قبل، 

هاي اند. در مورد صادرات، كشور ها را به خود تخصیص دادهمبادالت وارداتي فرآورده رينبیشت به ترتیبسنگاپور 

 اند.داشته 2015آمريكا، روسیه و خاورمیانه بیشترين مقدار را در سال 

هاي نفتي كشور ايران در سال  كه در آمار منتشر شده توسط اوپک، صادرات فرآورده استالزم به توضیح 

ضمناً در بولتن اوپک براي واردات  است. شده گزارشهزار بشكه در روز  514( 1394)مطابق سال  2015

 است. شده گزارشهزار بشكه در روز  5/52، رقم 2015هاي نفتي ايران در سال  فرآورده
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 2014-2015 هاي هاي نفتي در سال . واردات و صادرات فرآورده17-5جدول 

 ه در روزواحد: هزار بشک

 مناطق و كشور
هاي نفتي صادرات فرآوردههاي نفتي واردات فرآورده

 4012 3677 2096 1897 اياالت متحده آمريكا

 641 550 614 556 كانادا

 169 157 735 664 مكزيك

 636 658 1858 1804 آمريكاي مركزي و جنوبي

 2753 2327 3921 3588 اروپا

 3195 2999 42 62 روسيه

 3391 2836 950 914 خاورميانه

 499 454 737 610 شمال آفريقا

 153 159 655 555 غرب آفريقا

 56 36 653 490 شرق و جنوب آفريقا

 81 70 509 453 استراليا

 757 657 1582 1189 چين

 1184 1207 476 354هندوستان

 306 283 939 999 ژاپن

 1834 1706 2630 2282 سنگاپور

 2174 1841 3433 3232 ساير كشورهاي حوزه اقيانوس آرام

  جمع دنيا
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 .اي منظور نشده است . مبادالت بین منطقهستینالمللي  هاي بینصادرات شامل سوخت كشتي

 هاي نفتی وردهو فرآ خام نفتمبادالت جهانی  5-3-1-3

 دهد.هاي نفتي( را در جهان نشان ميو فرآورده خام نفتوضعیت كل مبادالت تجاري نفت )شامل  18-5جدول 

طوركلي مجموع مبادالت تجاري اعم از واردات و صادرات  ، بهشود ميمشاهده  18-5كه در جدول  چنان

 يياروپادهد. كشورهاي  نشان مي شيافزادرصد  9/7نسبت به سال قبل  2015هاي نفتي در سال  و فرآورده خام نفت

اند. را به خود اختصاص دادههاي نفتي(  خام و فرآورده نفت )نفت اياالت متحده و ژاپن بیشترين واردات ازآن پس و

منطقه  ازآن پسهاي قبل بیشترين مقدار و  ، منطقه خاورمیانه بر طبق روال سالدر مورد مبادالت صادراتي نفت

 اند.قرارگرفتهبعدي هاي  پاسیفیک و غرب آفريقا در رده آسیا سابق،  كزي و شوروياروپاي مر
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 هاي نفتي( در جهانو فرآورده خام نفت. روند مبادالت تجاري نفت )18-5جدول 
 واحد: هزار بشکه در روز

      200720082009 2006 2005 سال

   واردات
   

   
 

  

 9450 9221 9792 10587 11338 11689 11453 12872 13632 13612 13525 اياالت متحده آمريكا

 13959 12601 12662 12488 12208 12094 12486 13751 13953 13461 13261 اروپا

 4331 4333 4573 4743 4494 4567 4263 4925 5032 5201 5225 ژاپن

 24877 30581 29216 27496 26570 25160 24132 23078 22937 20287 19172 ساير آسیا

      53510 52333 54626 55554 52561 51182 جمع دنيا

         صادرات
 

  

 4520 4099 3564 2680 2497 2154 1947 1967 1439 1317 1129 اياالت متحده آمريكا

 3840 3535 3279 3056 2798 2599 2518 2498 2457 2330 2201 كانادا

 1335 1290 1347 1366 1487 1539 1449 1609 1975 2102 2065 مكزيک

 4117 3929 3756 3834 3764 3568 3748 3616 3570 3681 3528 مركزي و يجنوبامريكاي 

 2989 2293 2356 2174 2053 1888 2034 2023 2273 2173 2149 يمركز ياروپاجز  اروپا به

 8454 8932 9001 8597 8791 8544 7972 8184 8334 7155 7076 روسیه

 21463 19761 19787 19699 19753 18883 18409 20128 19680 20204 19821 خاورمیانه

 1717 1762 2124 2604 1949 2871 2938 3260 3336 3225 3070 آفريقاي شمالي

 4905 4431 4417 4564 4654 4601 4364 4587 4830 4704 4358 غرب آفريقا

 6776 6223 6142 6419 6217 6226 5631 5392 6004 4312 4243 ژاپن جز به کیفیپاسآسیا 

          جمع دنيا
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تولید نفت از منابع  مالحظه قابلبه آمريكا به علت افزايش   نفت واردات 2005-2015در دوره زماني 

زمان صادرات آن افزايش يافته و هم درصد كاهش 6/3ساالنه متوسط  طور بههاي اخیر  غیرمتعارف در سال

درصد افزايش داشته است و كشور ژاپن نیز همچنان  29/0متوسط ساالنه  طور بهاست. واردات نفت به اروپا 

با رشد متوسط  2005-2015سمت گاز، اتكاي خود را به نفت در دوره  لي با تغییر الگوي مصرف به طورك به

 درصد كاهش داده است. 82/1

 یعيگازطبمبادالت جهانی  5-3-1-4

كه  گردد. چنان ( با كشتي بین كشورها مبادله ميLNG) شده مايع يعیگازطب صورت بهخط لوله يا  وسیله به يعیگازطب

میلیارد  62/1038 بر بالغ 2015در سال  يعیگازطبآمده است، مبادالت تجاري  20-5و  19-5در جداول 

درصد افزايش نشان  16/4( حدود مترمكعب میلیارد 15/997بوده است كه نسبت به سال قبل ) مترمكعب

 دهد. مي



218  1394ل ترازنامه هيدروكربوري كشور سا 

 2014-2015هاي  مختلف جهان در سالخط لوله در مناطق  وسيله به يعيگازطبواردات . 19-5جدول 

 مترمکعب ارديليمواحد:  

 درصد رشد نسبت به سال قبل 2015جمع واردات  2014جمع واردات  مناطق

 5/5 4/123 117 آمريكاي شمالي

 4/6 9/19 7/18 آمريكاي جنوبي و مركزي

 4 8/466 5/448 اروپا و اوراسيا

 8 6/29 4/27 خاورميانه

 3/2 9 8/8 آفريقا

 3/6 3/60 7/56 كيفيپاس ايآس

 7/4 709 1/677 جمع

 BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2017 

 

 2014-2015هاي  در مناطق مختلف جهان در سال LNG صورت به يعيگازطب. واردات 20-5جدول 

 واحد: ميليارد مترمکعب

 درصد رشد نسبت به سال قبل 2015ات جمع وارد 2014جمع واردات  مناطق

 -10 4/10 6/11 آمريكاي شمالي

 -2/5 8/19 9/20 آمريكاي جنوبي و مركزي

 7/6 1/55 6/51 اروپا و اوراسيا

 88 2/10 4/5 خاورميانه

 -7/6 3/226 7/242 كيفيپاس ايآس

 - 7/3 - آفريقا

 -2 5/325 3/332 جمع
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درصد نسبت به  6/13با كاهش  2015در آمار جهاني، صادرات گاز توسط ايران از طريق خط لوله در سال 

نخجوان و تركیه( به  به ترتیب مترمكعبمیلیارد  8/7و  50/0میلیارد مترمكعب در سال ) 30/8سال قبل، مجموعاً 

 (.21-5)جدول  استرات جهان درصد از كل صاد 19/1است كه معادل با حدود  شده گزارش

 30/8به ترتیب  2015در سال  BPرقم صادرات و واردات گاز ايران در آمار منتشر شده از سوي شركت 

افزايش نسبت به سال قبل(  درصد 5/7) مترمكعبمیلیارد  5/7درصد كاهش نسبت به سال قبل( و  6/12)

به  1394از ايران براي صادرات و واردات گاز در سال شده توسط شركت ملي گ ارائهارقام  كه يدرحال، شده گزارش

اعالم گرديده است. اختالف در اين ارقام احتماالً مربوط به عدم تطابق تقويم  مترمكعبمیلیارد  06/9و  6/8ترتیب 

دهد كه صادرات گاز ايران  . آمار فوق نشان مياستآمار صادرات و واردات گاز  ارائهسال میالدي و خورشیدي در 

 به صادركننده خالص گاز تبديل كرده است. را بیشتر از واردات آن بوده كه بدين ترتیب كشور 2015ر سال د
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( با كشتي LNGمايع ) يعیگازطب صورت بهدرصد  57/32در مبادالت جهاني گاز حدود  2015سال در 

 مترمكعبیارد میل 5/401عمده مصرف خود را كه معادل  2015كشورهاي اروپايي در سال  حمل شده است.

 تأمین)از نروژ و هلند...(  يا قاره درونايران و خطوط لوله  ،الجزاير ،خطوط لوله از كشورهاي روسیه وسیله بهبود 

مايع از قطر، الجزاير، نیجريه و چند  يعیگازطب صورت بهاز مصرف خود را  مترمكعبمیلیارد  55نمودند و 

صرفاً مصارف خود را از طريق واردات  2015در سال جنوبي كره  ،كردند. كشورهاي ژاپن تأمینكشور ديگر 

، افزايش رشد شود مياز حجم كل صادرات گاز نتیجه  آنچه  بنابراين، كردند. تأمینمايع  يعیگازطبصورت  گاز به

درصد( است. اين  98/3درصد نسبت به سال قبل( و افزايش صادرات گاز با خط لوله ) 80/1) LNGصادرات 

افزايش واردات گاز با خط لوله در كشورهاي مكزيک، فرانسه، آلمان و هلند و افزايش واردات  آمار حاكي از

LNG  استدر خاورمیانه، كشورهاي آفريقايي و كشورهاي حوزه اقیانوس آرام. 

 2014-2015 هاي توسط ايران از طريق خط لوله در سال يعيگازطب. صادرات 21-5جدول 
 مترمکعب ميليارد حد:وا
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 2014-2015 هاي ه ايران از طريق خط لوله در سالب يعيگازطب. واردات 22-5جدول 
 مترمکعب ميليارد واحد:
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قیمت  ها آنترين  كه معروف شود مياي تعیین و اعالم صورت منطقه در جهان به يعیگازطبهاي قیمت

 هاب يهنراي آمريكا )در اتحاديه اروپا و بازار منطقه يعیگازطبيا  ،در ژاپن 1صورت سیف به شده مايع يعیگازطب

 خام نفتدر مقايسه با قیمت  1986-2015تغییرات آن در دوره زماني  23-5كه در جدول  است( 92

تغییرات قیمت گاز در ابتداي دوره زماني  ،گرددمالحظه مي چنانچهاست.  شده دادهنشان  OECDكشورهاي 

ارتباط  نیز بي خام نفتمذكور در مناطق مختلف ضمن آنكه ارتباط چنداني با يكديگر نداشته، با تغییرات قیمت 

                                                      
1. CIF:Cost,Isurance & freight (shipping) 

2. HENRY HUB 
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ي اخیر با ارتباط دادن تغییرات قیمت گاز ژاپن و اتحاديه اروپا با تغییرات قیمت ها تدريج در سال بوده؛ گرچه به

 اين رابطه مانند ابتداي دوره از بین رفته است. 2015پیدا كرده بود، لیكن در سال  تري ، ارتباط منطقيخام نفت

 . قيمت گاز23-5جدول 

 يو تي واحد: دالر آمريکا هر ميليون بي

 
 شده مايع يعيگازطب

CIFژاپن 

 يعيگازطب

 CIFاتحاديه اروپا 

 انگلستان

(Heren NBP Index) 

 آمريكا

Henry hub
كانادا

 خام نفتقيمت سيف 

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 

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

201091/10 01/8 56/6 39/4 69/3 47/13 
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 
2015 31/10 61/6 53/6 60/2 01/2 77/8 

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2017 

CIF حمل = قیمت حامل انرژي + بیمه + كرايه 
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