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 چکیده
های باشد. طی سالهزار بشکه می 208میلیون و  1کشور روزانه  ظرفیت بالفعل پاالیش نفت خام

هزار بشکه در  240میلیون  3هایی جهت افزایش ظرفیت پاالیشی کشور به ریزیگذشته برنامه

روز صورت گرفته است. بررسی آخرین وضعیت حاکی از آن است که وضعیت حال حاضر صنعت 

کیفی با وضعیت مطلوب فاصله دارد. از حیث شرایط پاالیش کشور از هر دو حیث توسعه کمی و 

های جدید کمی این موضوع قابل تامل است که به رغم گذشت یک دهه از تعریف طرح

پاالیشگاهی هیچ یک از آنها به بهره برداری نرسیده است. در خصوص تولید کیفی نیز صنعت 

رتقای استانداردهای کیفی و های محیطی از جمله ااست در مقابل کنش پاالیش کشور نتوانسته

زیست محیطی، تغییرات بازار مصرف درست عمل نماید. به طوری که در حال حاضر کشور به 

، های تعریف شدهگردد این در حالی است که مطابق با برنامهعنوان واردکننده بنزین محسوب می

وری منطقه محسوب های اصلی هیدرورکربایران باید به عنوان صادرکننده فراورده 59در سال 

های گذشته صرفا متولی گردید. این موضوع را نیز باید اشاره کرد که صنعت پاالیش در سالمی

سوخت مورد نیاز کشور بوده است، این در حالی است که این صنعت باید در کنار صنعت 

 پتروشیمی به دنبال تحقق نهضت کاهش خام فروشی باشد!

 وب سایت مرکز مطالعات زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز

 گروه تخصصی نفت و گاز
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 های موجودپاالیشگاه

این منبع هیدروکربوری جهت تبدیل به محصوالت مورد تقاضا از سمت  ؛بعد از استحصال و تولید نفت خام نیاز است

ها جهت تبدیل نفت خام به محصوالت احداث پاالیشگاه، طراحی و فراورش قرار گیرد. به همین منظور مورد ،بازارِ مصرف

در حال حاضر در کشور گیرد. میاصلی از جمله گاز مایع، بنزین، نفت گاز، نفت سفید و نفت کوره در دستور کار قرار 

ت ( با مجموع ظرفیبندرعباسآبادان، کرمانشاه، تهران، شیراز، تبریز، الوان، اصفهان، شازند اراک و پاالیشگاه نفت خام ) 9عزیزمان ایران 

توان می پاالیشگاه 9فعلی این  با نگاهی به وضعیت. 1هزار بشکه در روز در مدار تولید قرار دارند 208بالفعل یک میلیون و 

 ؛به طور خالصه اشاره کرد که

بشکه در  12809های بندرعباس )بشکه میعانات گازی به پاالیشگاه 13891روزانه عالوه بر نفت خام،  99در سال  -

بشکه در  78( و نهایتا تبریز )بشکه در روز 1299(، آبادان )بشکه در روز 2029(، شیراز )بشکه در روز 17911(، الوان )روز

 . 1( اختصاص داده شده استروز

 ایههای پاالیشی دو پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند اراک و آبادان دولتی هستند و سایر مجتمعاز بین مجتمع -

 اند.های مختلف واگذار شدهبه مجموعه 11های اصل پاالیشی نفت در راستای سیاست

 83با هزار بشکه در روز بزرگترین و پاالیشگاه کرمانشاه  930، پاالیشگاه آبادان با (طراحی) از حیث ظرفیت اسمی -

 گردد.هزار بشکه کوچکترین مجتمع پاالیشی کشور محسوب می

های افزایش کمی و کیفی در پاالیشگاه در حال حاضر پاالیشگاه اصفهان با ظرفیت پاالیشی با توجه به اجرای طرح -

و سهم  دباشهای پاالیشگاهی دارا میهزار بشکه در روز بیشترین ظرفیت بالفعل پاالیشی را در بین مجتمع 911

 باشد.های هیدروکربوری دارا میدهرودرصدی را در تولید فرا 81

های کشور را نفت کوره سبک و سنگین درصد از محصوالت تولیدی پاالیشگاه 89.21شده؛  طی آمارهای ارائه -

 (شود.پاالیشگاه کشور تولید می 9هزار بشکه در روز نفت کوره در  190روزانه حدود دهند. )تشکیل می

به عنوان جدیدترین ( نیز 1917سال ترین و پاالیشگاه بندرعباس )( به عنوان قدیمی1891سال پاالیشگاه آبادان ) -

 شوند. مجتمع پاالیشی نفت کشور محسوب می
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