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، پاالیشگران را مجبور یطیمحستیزتر شدن مقررات و سخت ونقلحملتقاضای نفت در بخش  کاهشانداز چشم

 وجوجستهای با ارزش افزوده باال در سبد تولیدات خود های جدیدی را برای افزایش سهم فراوردهسازد تا شیوهمی

عودی وند صر همچنانو بهبود استانداردهای زندگی  ضای پتروشیمی به لطف افزایش شهرنشینیکنند. از سوی دیگر تقا

از ارزش سوخت کاسته شده و به ارزش مواد شیمیایی و پتروشیمی  روزروزبهفضایی که  یندهد. در چنخود را ادامه می

ازی سیکپارچه ،توان رقابت خود در بازار حفظ منظوربهبرای پاالیشگران نفت  هاراه ترینیکی از مهمشود، افزوده می

تولید هر چه بیشتر مواد با ارزش باال و کاهش تولید سوخت از هر  منظوربهفرایند تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی 

سازی استفاده از فناوری تولید مستیم مواد شیمیایی از نفت خام یا های یکپارچهبشکه نفت خام است. یکی از شیوه

COTC باشد.می 

د تمند صنعت و یک رونهای قدرتبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی یکی از محرکدهد ها نشان میبررسی

شرکت، بیش  1۲در آسیا اقیانوسیه، چین و خاورمیانه خواهد بود. تاکنون  ژهیوبهنفت و گاز  یدستنییپاقوی در صنایع 

و جدید هزینه  روزبههای خود و نیز ایجاد مجتمع یدستنییپامیلیارد دالر برای اصالح و بهبود واحدهای  31۵از 

سال  ۵ شود طیبینی میهای پتروشیمی و شیمیایی خود را افزایش دهند. پیشتولید فراوردهاند تا بتوانند نرخ کرده

 ها در حوزۀگذاریاز این سرمایه گذاری شود. بخش اعظمیمیلیارد دالر دیگر در این حوزه سرمایه 300آینده نیز حدود 

 است. COTCتبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی یا 

وری سرمایه است. از طرفی به ها بهرهای باال، یکی از عوامل مهم در سودآوری این پروژهای سرمایههبه دلیل هزینه

تضمین تقاضای پایدار برای محصوالت نیز یکی از دیگر مالحظاتی  ،هادلیل حجم باالی تولید محصوالت در این مجتمع

فناوری  و ها، فناوری است. انتخاب فرایندهت این پروژقرار گیرد. عامل تأثیرگذار بعدی در موفقی موردتوجهاست که باید 

بیشترین نرخ تبدیل نفت خام به مواد شیمیایی به دست آید از  ،با کمترین هزینه کهینحوبهمناسب با خوراک ورودی 

 نکات مهم دیگری است که باید در توسعۀ این واحدها به آن توجه شود.

عربستان سعودی قصد دارد تولید محصوالت  شوند.در دنیا محسوب میعربستان و چین از پیشگامان این فناوری 

های تحقق یکی از راه میلیون تن در سال افزایش دهد. 34به  13سه برابر کرده و از  ۲030پتروشیمی خود را تا سال 

 عربستاندر جهت  نیهمگذاری در فرایندهای تولید مستقیم مواد شیمیایی از نفت خام است. به این هدف سرمایه

ا ب های شیمیاییگذاری مشترک در حال احداث یک مجموعۀ تولید فراوردهسعودی، آرامکو و سابیک طی یک سرمایه

چنین یک قرارداد توسعۀ شرکت آرامکو هم در ینبوع هستند. COTCاز طریق فناوری  میلیون تن در سال ۲0ظرفیت 

تبدیل  جدید به منظور COTCتوسعۀ یک فناوری  با هدف CB&Iهای شورون لوموس و مشترک فناوری با شرکت

 ۲0درصد از یک بشکه نفت خام به مواد شیمیایی امضا کرده است. اگر یک مجتمع یکپارچه با ظرفیت  80الی  70

میلیون تن مواد شیمیایی در سال تولید  1۶تا  14میلیون تن نفت خام در سال بر مبنای این فناوری ساخته شود، بین 

نین چ گریدعبارتبهاضای مواد شیمیایی را به خود اختصاص دهد. تواند سهم عظیمی از رشد ساالنۀ تقکند، که میمی

میلیون تن در سال،  11کراکر بخار مبتنی بر اتان ایاالت متحده، با مجموع ظرفیت  8تواند بیش از مجتمعی می

 های شیمیایی تولید کند. فراورده

 

 یتیر یمد ۀخالص
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در حال توسعه در کشور چین  COTCدر دست احداث دارد. واحدهای  COTCپروژۀ  4چین نیز در حال حاضر 

روشیمی شرکت پت به دلیل تقاضای روزافزون پارازایلن در این کشور، بیش از هر چیز بر تولید پارازایلن متمرکز است.

میلیون تن در سال از گریدهای مختلف  ۲0هنگلی در حال ساخت یک مجموعه پاالیشی و تولید پارازایلن با ظرفیت 

های نفتی و ی شیمیایی است. شرکت فراوردههافراوردهیلیون تن پارازایلن، بنزن و سایر م 4.3نفت خام برای تولید 

کان و جوهوآ( قصد دارد طی دو فاز )با ظرفیت یکسان( شنگ، تانگگذاری مشترک رانگشیمیایی ژیجیانگ )سرمایه

ارازایلن تبدیل خواهد کرد. فاز میلیون تن پ 8میلیون تن نفت خام را به حدود  40مجتمعی را احداث کند که ساالنه 

های شیمیایی تولید خواهد کرد. درصد تبدیل نفت خام به مواد میلیون تن پارزایلن و سایر فراورده 4اول این پروژه 

درصد خواهد بود. هنگلی و فاز اول پروژۀ ژیجیانگ در حال حاضر فعالیت خود را  40شیمیایی در این مجتمع حدود 

-هانگ در چین برای ساخت یک مجتمع پاالیشیک پروژۀ دیگر توسط شرکت شنگ اند.ز کردهآزمایشی آغا صورتبه

های میلیون تن پارازایلن و سایر فراورده ۲.8میلیون تن نفت خام برای تولید  1۶تولید پارازایلن با ظرفیت ساالنه 

میلیون تن بود، اما این کشور  ۲3، تقاضای پارازایلن چین حدود ۲017در سال  ریزی است.شیمیایی در حال برنامه

میلیون تنی را از طریق واردات از کره، ژاپن و  11میلیون تن ظرفیت تولید پارازایلن داشت. چین  این فاصلۀ  1۲تنها 

ه ظرفیت تولید پارازایلن چین میلیون تن ب 11.8ی شرح داده شده هامجتمعبرداری از کند. با بهرهتایوان جبران می

شرکت سینوپک چین، اخیراً در سال  افزوده خواهد شد و بازار این محصول را برای صادرکنندگان محدود خواهد کرد.

که  COTCاز فرایند جدیدی برای تبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی رونمایی کرد. این فرایند جدید  ۲0۲1

توسط  ۲0۲1توسعه داده شده است،  برای اولین بار در ماه می  1ای نفتی سینوپکتوسط مؤسسۀ تحقیقات فراینده

ژو، وابسته به سینوپک، در مقیاس صنعتی مورد آزمایش قرار گرفت. طبق گزارشات، نتایج شرکت پتروشیمی یانگ

درصد نسبت به  ۵0ود ها  حدو آروماتیک کربنکمهای حاکی از این است که بازدهی این فرایند جدید در تولید الفین

 فرایندهای سنتی بیشتر است.

ن در ای را شوند که مزیت رقابتی ایرانبازیگران جدیدی به بازار فروش نفت خام اضافه می روزروزبهدر حال حاضر 

رسد بهترین راهبرد برای خلق ارزش از این نعمت خدادادی تبدیل هر چه ، بنابراین به نظر میدهدیمبازارها کاهش 

ای اجرای بر باشد. سازی واحدهای پاالیشی و پتروشیمیتر آن به مواد شیمیایی و پتروشیمی  از طریق یکپارچهبیش

 ای وجود داشته باشد.در کشور باید به سه عامل خوراک، تأمین مالی و فناوری دفت نظر ویژه COTCهای موفق پروژه

روز میعانات گازی، که یکی از گریدهای باکیفیت نفت هزار بشکه در  ۶۵0جمهوری اسالمی ایران با تولید بیش از 

 مبتنی بر این سازی واحدهای پاالیشی و پتروشیمیفرصت مناسبی برای یکپارچه شود، ازخام در جهان محسوب می

تان مانند کشور عربسبه استاما به دلیل روند کاهشی تولید میعانات گازی کشور، بهتر خوراک مرغوب برخوردار است، 

  .نفت سبک ایران تمرکز شودروی 

. بر استاند بسیار هزینهها هنوز به بلوغ نرسیده، با توجه به اینکه این فناوریCOTCواحدهای  توسعۀ فناوری

دهد مجموع ظرفیت اسمی در حال ساخت در چین و عربستان نشان می یبررسی مشخصات پنج مجتمع پتروپاالیش

برای اجرایی شدن این  ازیگذاری موردنهزار بشکه در روز و سرمایه ۶00و میلیون  ۲های پتروپاالیش این مجتمع

 ۲7گذاری برای یک بشکه نفت معادل طور متوسط حجم سرمایهمیلیون دالر است. یعنی به 8۵0میلیارد و  ۶۹ها طرح

میلیارد  ۶شگاهی به حدود ای در روز پتروپاالیهزار بشکه ۲00بنابراین برای توسعۀ هر واحد  هزار دالر برآورد شده است.

گذاری در شرایط کنونی اقتصاد ایران کار بسیار سخت و گذاری نیاز است. تأمین این حجم از سرمایهدالر سرمایه

                                                 
1 Sinopec Research Institute of Petroleum Processing 
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ا در تنه وجود دارد، اما این قانون هادر این ارتباط در کشور قانون تنفس خوراک به پتروپاالیشگاه دشواری خواهد بود.

  کند.این بخش نمی های ارزیها مؤثر است و کمکی به تأمین هزینهژتامین مالی ریالی پرو

های با چالش یها، ایران در سرمایه و دانش فنی موردنیاز برای ساخت چنین واحدهایبه تحریم با توجه از سوی دیگر

یکی  نالمللی میسر نخواهد شد. با توجه به اینکه چیهای بیناست. به همین دلیل این امر جز با همکاری روروبهجدی 

های مورد آن توسط شرکت 4پروژۀ پتروپاالیشی در دنیا  ۶از  کهینحوبه شود،ا محسوب مییناز پیشگامان این حوزه در د

اری ددانش فنی و احداث پتروپاالیشگاه در ایران یا سهامشود موضوع انتقال پیشنهاد می چینی در حال احداث است،

 ۲۵در توافق  دوجانبهها یکی از موضوعات همکاری تضمین تأمین خوراک آن یدرازاهای چینی ر پتروپاالیشگاهایران د

زش کثر ارسالۀ ایران و چین باشد، تا بدین ترتیب هم بازار پایداری برای مصرف نفت خام ایران به وجود آید و هم حدا

 از نفت خام حاصل شود.
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 مقدمه
ترین آن پاالیش نفت یکی از اصلی تبعبهشود، و نفت خام منبع اصلی تأمین تقاضای انرژی دنیا محسوب می

های جهان توسط پاالیشگاه یهای تولیددرصد از فراورده ۵0های سیستم انرژی جهان است. تقریباً مشخصه

های ها، که به تفاوت قیمت نفت خام و فراوردهاست. بنابراین حاشیۀ سود پاالیشگاه ونقلحملمربوط به سوخت 

ها های اخیر پاالیشگاهگره خورده است. در سال ونقلحملنفتی وابسته است، به تقاضای سوخت در بخش 

 بانیرگبهدستی فراوانی هابا چالشنیز اند و در حال حاضر نوسانات بسیاری را در حاشیۀ سود خود تجربه کرده

، یطیمحستیزرفیت مازاد پاالیشگاهی در جهان، قوانین و مقررات سخت توان به ظهستند که از آن جمله می

تقاضا در بخش خوراک صنایع  روزافزوندر دنیا، افزایش  ونقلحملبه اوج رسیدن تقاضای نفت در بخش 

ا شیوۀ سازد تها را بر آن میپاالیشگاه ،هاد. این چالششیمیایی و پتروشیمی و تغییر الگوی تقاضا اشاره کر

تولیدکنندگان و پاالیشگران نفت در سراسر جهان به صنعت توجه فعالیت خود را تغییر دهند. به همین دلیل 

 اصلی افزایش تقاضای نفت در آینده جلب شده است. منشأ عنوانبهپتروشیمی 

 تغییر الگوی تقاضای نفت 
 تر به یکی ازهای پاک، تولید سوختستیزطیمحهای فعاالن قوانین و مقررات و تالشتر شدن با سخت

ها تبدیل شده است. قانون اخیر سازمان جهانی دریانوردی مربوط به محدودیت های اصلی پاالیشگاهدغدغه

های کشتی بر تقاضای نفت کورۀ با سولفور باال در این بخش تأثیر داشته و درنتیجه سوخت در گوگرد

ال بازارهای جایگزین )تولید برق و گرمایش و ..( برای این سوخت ها را مجبور کرده است تا به دنبهپاالیشگا

 ها نیز شده است.هریزی برای ارتقاء بسیاری از پاالیشگامنجر به برنامه نیهمچنباشند. این موضوع 

وری موتورهای احتراق داخلی، نفوذ خودروهای برقی و نیز افزایش استفاده از طرفی به دلیل افزایش بهره

شود که تقاضای نفت در این بخش در دهۀ بینی میهای جایگزین در خودروهای سنگین، پیشاز فناوری

تر و سخت ونقلحملز اوج تقاضای نفت در بخش اندا. چشمرسیده و پس از آن افول نمایدکنونی به اوج خود 

های جدیدی را برای افزایش سهم سازد تا شیوهرا مجبور می شگرانیپاال، یطیمحستیزشدن مقررات 

 کنند. وجوجستهای با ارزش افزوده باال در سبد تولیدات خود فراورده

روند  انهمچنتانداردهای زندگی و بهبود اس پتروشیمی به لطف افزایش شهرنشینیاز سوی دیگر تقاضای 

اصلی افزایش  منشأ ونقلحمل، طی دهۀ اول و دوم میالدی، 1شکل  مطابقدهد. صعودی خود را ادامه می

 ونقلحملدرصد از افزایش تقاضای نفت در بخش  ۶0متوسط حدود  طوربه کهیطوربهتقاضای نفت بوده است، 

 رشدمیالدی در حال تغییر است و سهم پتروشیمی در  ۲010روی داده است. اما این روند از اواخر دهۀ 

درصد از  80میالدی بیش از  ۲030دهۀ  در نیمۀ اول کهینحوبهایش است، در حال افز روزروزبهتقاضای نفت 

 افزایش تقاضای نفت در این بخش روی خواهد داد.
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 های مختلف در افزایش تقاضای نفت: سهم بخش1شکل 

از ارزش سوخت کاسته شده و به ارزش مواد شیمیایی و پتروشیمی افزوده  روزروزبهنین فضایی که در چ

د تولید سازی فراینتوان رقابت خود در بازار یکپارچه حفظ منظوربهبرای پاالیشگران نفت راه  ترینمهمشود، می

شکه لید سوخت از هر بتولید هر چه بیشتر مواد با ارزش باال و کاهش تو منظوربهمواد شیمیایی و پتروشیمی 

ام یم مواد شیمیایی از نفت خقسازی استفاده از فناوری تولید مستهای یکپارچهنفت خام است. یکی از شیوه

سازی فرایند تولید مواد باشد. این تغییر الگو در تقاضای نفت نشان از این دارد که یکپارچهمی COTCیا 

نزدیک دیگر یک انتخاب نخواهد بود بلکه به یک ضرورت تبدیل ای شیمیایی و پتروشیمی از نفت خام در آینده

 خواهد شد.

 فناوری تولید مستقیم مواد شیمیایی از نفت خام
 ت جتگاز، سوخهای گوناگونی از جمله نفتا، دیزل، نفتها به برشنفت خام به صورت سنتی در پاالیشگاه

 ی سنتی به بیشینه کردن تولید سوخت برای بخشهاتمرکز پاالیشگاهکه شود. درحالیو نفت کوره تبدیل می

عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی سنتی استفاده ها مانند نفتا به، از برخی از این برشاستمعطوف  ونقلحمل

درصد است. باتوجه  1۲تا  8در این فرایند نرخ تبدیل نفت خام به مواد شیمیایی و پتروشیمی بین  .شودمی

واد از نفت خام به م تروشیمی و لزوم تبدیل درصد بیشتریبه افزایش روزافزون تفاضای موادشیمیایی و پ

رایند با حذف فسازد تا فناوری تبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی این امکان را فراهم می شیمیایی،

دیل های شیمیایی با ارزش افزوده باال تبفراورده صورت مستقیم بهنفت خام بههای سنتی، پاالیش در پاالیشگاه

درصد از یک بشکه نفت خام را به خوراک واحد  80تا  70تواند در برخی موارد بین شود. این فناوری می

 فرایندهای غیریکپارچه همانطور که اشاره شد این میزان در  هکیدرحالشیمیایی و پتروشیمی تبدیل کند، 

 .ستادرصد  1۲ تا 8بین 
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 ۲آی اچ اس مارکتخود قرار دارد، و طبق محاسبات مؤسسۀ  ییابتدااین فناوری در حال حاضر در مراحل 

که از هر بشکه پاالیشگران  یتواند ارزشقرار گیرد، می مورداستفادهاین فناوری در سطح جهان  کهیدرصورت

از تقاضا اندترین زمان ممکن که چشمدر به ،سازدهد. این فرایند تحول کنند را تا دو برابر افزایشنفت ایجاد می

، در حال افزایش است روزروزبهبرای بنزین و سوخت نامناسب بوده و از سوی دیگر تقاضای بخش پتروشیمی 

 به صنعت نفت و گاز معرفی شده است.

شود. فناوری بندی میسطح طبقه 4سازی فرایند تولید مواد شیمیایی از نفت خام در میزان یکپارچه

COTC درصد  70سهم تولید مواد شیمیایی در این فناوری بیش از  چراکه داد قرارسطح  4س این در رأ

این  ۲ست. در شکل درصد ا 10یشگاه سنتی غیریکپارچه حدود این میزان در یک پاال کهیدرحالخواهد بود، 

 سطح توضیح داده شده است. 4

 
 : سطوح مختلف فناوری تبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی۲شکل 

 COTCتاریخچه فناوری 
ک مجتمع پتروشیمی و ، شرکت اکسون موبیل برای اولین بار از کراکر بخار جدید خود در ی۲013در سال 

د. نفت خام استفاده کن ازجملهها توانست از طیف وسیعی از خوراکگاپور رونمایی کرد که میپاالیشی در سن

و شورون لوموس شکل گرفت که هدف از آن  CB&Iمکو، ادو سال بعد، همکاری مشترکی بین شرکت آر

یا تبدیل نفت به مواد شیمیایی بود. این دو پروژه عموماً با هدف تولید مستقیم  3C2TCسازی فناوری تجاری

 قرار گرفتند. موردتوجهاتیلن از نفت خام بسیار 

                                                 
2 IHS Markit 
3 Thermal Crude to Chemical 
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بدیل ت چراکهفناوری شرکت اکسون برای تبدیل مستقیم نفت خام سبک به مواد شیمیایی کاربرد داشت، 

گهداری و نیز کاهش نرخ تولید الفین از کراکر بخار های نستقیم نفت خام سنگین باعث باال رفتن هزینهم

تدا نفت و شورون لوموس اب CB&Iمکو، اهای آرشد. اما فناوری توسعه داده شده در همکاری بین شرکتمی

کراکر بخار استفاده  خوراک عنوانبهها تر تبدیل کرده و سپس از آن فراوردههای سبکخام را به فراورده

یدات شوند که سهم بسیار بزرگی از سبد تولهای سنتی به واحدهایی تبدیل میپاالیشگاه کرد. بدین ترتیبمی

شوند، هایی مانند نفتا و ال پی جی، که خوراک کراکر بخار محسوب میسوخت، به فراورده یجابهخود را 

 دهند. اختصاص می

های تبدیل مستقیم نفت خام اقتصادی فناوری یر یپذرقابت
 ییبه مواد شیمیا

منحنی هزینه قرار دارد. کراکرهای بخار مبتنی بر اتان در نیمۀ  مهینر بخاری مبتنی بر خوراک نفتا در ککرا

د یتر خوراک، سرمایۀ اولیۀ به نسبت کمتر و نرخ تولاند. قیمت پاییناول منحنی هزینۀ تولید اتیلن جای گرفته

 ر تولید اتیلن باشند.انتخاب اول د ،اتیلن باالتر سبب شده تا کراکرهای اتان

 
 ۲0۲0: منحنی هزینۀ تولید اتیلن در سال 3شکل 

هزینۀ ساخت، یوتیلیتی و نیروی انسانی بستگی دارد، اما  ازجملهپذیری کراکر بخار، به عوامل متعددی رقابت

برای  یگذارهدفپذیری اقتصادی یک کراکر بخار اثرگذار است. بیش از هر چیز قیمت خوراک بر توجیه

ای ها قابلیت رقابت با کراکرهست که این مجتمعا های تبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی اینمجتمع

گذاری این واحدها به دلیل اضافه شدن واحدهای موردنیاز برای تبدیل شته باشند. اما، هزینۀ سرمایهانفتا را د

 ر است. باالت یتوجهقابل طوربههای نفت خام به نفتا تمام برش

ین های سنگدر باالدست کراکر بخار به سایز واحد و تفاوت حجم فراورده ازیموردنگذاری اضافی هزینۀ سرمایه

از  حجم کمتری جهیدرنتهای گازی بیشتر باشد های سبک و فراوردهبرش هرچهو میان تقطیر بستگی دارد. 

 مراتببه سود ،گذارانمین دلیل احتماالً سرمایهد. به هسنگین و پیچیده باید به نفتا تبدیل شون یهافراورده



 

~ 11 ~ 

COTCسازی واحدهای پاالیشی و پتروشیمی )مطالعه موردی؛ چین(؛ فناوری پیشرو در یکپارچه 
 

ها را کاهش خواهد نگذاری آهزینۀ سرمایه چراکهد های سبک مانند عرب الیت خواهند بربیشتری را از نفت

نوع مختلف نفت خام نشان داده شده است. همانطور که مالحظه  4میزان فراوردۀ تولیدشده از  4داد. در شکل 

شود و عمالً  استفاده از این های سنگین تبدیل میدرصد از نفت سنگین ونزوئال به برش 74شود، حدود می

با گریدهای دیگر از خوراک واحدهای تبدیل مستقیم نفت خام به فراورده در مقایسه  عنوانبهنوع نفت خام 

تنی پذیری نسبی کراکرهای مبگذاری باالتر و رقابتپذیری اقتصادی برخوردار نخواهد بود. هزینۀ سرمایهتوجیه

 ستیابیمخوراک واحدهای تبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی که بر نفتا حاکی از این نکته است 

 گذاری شود.تخراج آن قیمتسهای ابر هزینه مبتنی یسمیمکاندارای قیمت کمتری بوده یا تحت 

رسد، اقتصاد واحدهای تبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی تا حد زیادی به نوع و بنابراین به نظر می

هزینۀ استخراج نفت خام بستگی دارد. به همین دلیل جذابیت این واحدها به کشورهایی که از هزینۀ استخراج 

 ( محدود خواهد بود.3ار هستند، مانند عربستان سعودی، ایران و عراق )شکل نفت خام پایینی برخورد

 
سمت راست: مقایسۀ هزینۀ استخراج نفت خام در کشورهای مختلف، نمودار سمت چپ: مقایسه  نمودار: 4شکل 

 سبد تولید فراورده ازنظرگریدهای مختلف نفت خام 

وسط بازار جذب خواهد شد تا حد زیادی به رشد تقاضا و تهای یکپارچه اینکه تا چه اندازه تولیدات مجتمع

 ،تأمین تقاضای جهانی مواد شیمیایی منظوربهشود سرعت ایجاد این واحدها بستگی دارد. تخمین زده می

هر  کهییازآنجا به شش واحد تولید الفین و دو واحد تولید آروماتیک در کالس جهانی نیاز خواهد بود. هرسال

 برداری ازتواند جایگزین چندین واحد تولید آروماتیک و الفین در کالس جهانی شود، بهرهمی COTCواحد 

تأثیر دقیق احداث این  وجودنیبااتر کند. تواند بازار را یک قدم به عرضۀ مازاد نزدیکمی COTCهر واحد 

برداری از این واحدها رهای شیمیایی و سرعت بههواحدها بر تعادل عرضه و تقاضا به رشد تقاضای فراورده

 بستگی دارد.
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 COTCبرداری موفق از واحدهای عوامل مؤثر در بهره
COTC ح جهانی را تغییر دهد. داشتن خوراک ارزان و فراوان همواره تواند عوامل مؤثر بر رقابت در سطمی

آی  ساس محاسباتشود. برای مثال، بر اهای پتروشیمی محسوب مییک فاکتور برای تولیدکنندگان فراورده

های پیش رو هزینۀ بسیار کمتری را خواهد طی دهه کایو آمر، تولید اتیلن از اتان در خاورمیانه اچ اس مارکت

 خواهند بود. اثرگذارعوامل دیگری نیز در رقابت جهانی  ۵، مطابق شکل COTCداشت. اما، در دوران جدید 

 
 COTCهای شیمیایی در دوران برای رقابت در بازار فراورده اثرگذار: عوامل ۵شکل 

عامل حیاتی خواهد  ،هاوری سرمایه در تعیین سوددهی پروژهگذاری باال، بهرههای سرمایهبه دلیل هزینه

 COTCای هوری باالیی برخوردار باشند، در پروژههایی که در حوزۀ ساخت از بهرهبود و کشورها و شرکت

شود، در در هر پروژه مقادیر عظیمی مواد شیمیایی تولید می کهییازآنجاخواهند داشت. اما  دست برتر را

 ها در نظر گرفته شود.سنجی پروژهاست که باید حتماٌ در امکان ن بازار پایدار مالحظۀ دیگریاختیار داشت

ه و بنابراین انتخاب تر بودبسیار پیچیده CTOCبرداری از واحدهای فناوری عامل مهم بعدی است. بهره

شد  واحد را تضمین خواهد کرد. این عامل سبب خواهد سود دهفعالیت پایدار و  ،بهترین فناوری و فرایند

یمیایی ه مواد شکه با کمترین تجهیزات و مصرف کمترین میزان هیدروژن بتواند نفت خام را ب ورهایینسالیس

 باالتری برخوردار باشد. تبدیل کند از مزیت

 COTCهای کنونی پروژه
ر دست د چینو  عربستان سعودی توسطپروژۀ تبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی  ۶در حال حاضر 

 یهامجتمعنیروی محرک ایجاد . باشدهای چینی در حال انجام میمورد آن توسط شرکت ۵، که ساخت است

COTC  در این دو کشور متفاوت است: عربستان قصد دارد شرکت آرامکو را از یک شرکت نفتی به یک شرکت
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ا تأمین ویژه پارازایلن( ر)به عیصناپتروشیمی تبدیل کند؛ و چین قصد دارد تقاضای خود به مواد اولیۀ موردنیاز 

  کند.

 به 13برابر کرده و از  سه ۲030 عربستان سعودی قصد دارد تولید محصوالت پتروشیمی خود را تا سال

گذاری در فرایندهای تولید های تحقق این هدف سرمایهمیلیون تن در سال افزایش دهد و یکی از راه 34

در عربستان سعودی، آرامکو و سابیک طی یک  جهت نیهممستقیم مواد شیمیایی از نفت خام است. به 

های شیمیایی در ینبوع هستند. خوراک این تولید فراوردهگذاری مشترک در حال احداث یک مجموعۀ سرمایه

میلیون تن در سال( نفت سبک عربستان خواهد بود و  ۲0مجموعه با ظرفیت چهارصد هزار بشکه در روز  )یا 

 4۵میلیون تن فراوردۀ پتروشیمی )ضریب تبدیل نفت خام به مواد شیمیایی این مجتمع  ۹هدف آن تولید 

آرامکو قصد دارد این ضریب  پایان خواهد یافت. ۲0۲۵. کار احداث این مجتمع در سال درصد خواهد بود( است

 درصد افزایش دهد. 70الی  ۶0را به 

برای  4بیشینه کردن تولید الفین از نفت خام قراردادی را با شرکت سیلوریا منظوربهشرکت آرامکو   

برای تبدیل مستقیم گاز طبیعی به  MOCاین شرکت امضا کرد. از فرایند  ۵OCMفناوری  یریکارگبه

یک  چنینشود. شرکت آرامکو همهای با ارزش باالتر )دارای دو مولکول کربن( مانند اتیلن استفاده میفراورده

سازی فناوری کراکر به منظور یکپارچه CB&Iهای شورون لوموس و قرارداد توسعۀ مشترک فناوری با شرکت

 TC2Cهای شورون لوموس در حوزۀ فرایندهای مختلف شیمیایی و فناوری های شرکتبا فناوری CB&Iاتیلن 

درصد از یک بشکه نفت خام به مواد شیمیایی امضا کرده است. اگر یک  80الی  70آرامکو با هدف تبدیل 

 1۶تا  14میلیون تن نفت خام در سال بر مبنای این فناوری ساخته شود، بین  ۲0مجتمع یکپارچه با ظرفیت 

 تواند سهم عظیمی از رشد ساالنۀ تقاضای مواد شیمیاییکند، که میتن مواد شیمیایی در سال تولید می میلیون

کراکر بخار مبتنی بر اتان ایاالت  8تواند بیش از چنین مجتمعی می گریدعبارتبهرا به خود اختصاص دهد. 

  ولید کند.های شیمیایی تمیلیون تن در سال، فراورده 11متحده، با مجموع ظرفیت 

های کشور عربستان در زمینۀ فرایندهای تبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی در ، طرحوجودنیباا

مقیاس صنعتی اجرا نشده است و بیشتر در مرحلۀ تحقیق و توسعه قرار دارد. در طرف مقابل اما بسیاری از 

 گیرد.قرار می یموردبررسدامه اند که در اهای چینی در مقیاس صنعتی اجرا شدههای شرکتطرح

 چین
شنگ، رانکن، )هنگلی، رانگ 7و اسید ترافتالیک خالص ۶ترافتالت لنیاتیپل، تولیدکنندگان بزرگ چیندر 

هستند. شرکت پتروشیمی هنگلی در حال ساخت یک  COTC یهاپروژهاجرای  شگامیپجینهوا و هنیگ( 

                                                 
4 Siluria 
5 Oxidative Coupling of Methane  
6 Polyethylene terephthalate 
7 purified terephthalic acid 



 

~ 14 ~ 

COTCسازی واحدهای پاالیشی و پتروشیمی )مطالعه موردی؛ چین(؛ فناوری پیشرو در یکپارچه 
 

میلیون تن در سال از گریدهای مختلف نفت خام برای تولید  ۲0مجموعه پاالیشی و تولید پارازایلن با ظرفیت 

 شیمیایی است.  یهافراوردهمیلیون تن پارازایلن، بنزن و سایر  4.3

 کان و جوهوآ(شنگ، تانگگذاری مشترک رانگهای نفتی و شیمیایی ژیجیانگ )سرمایهشرکت فراورده

میلیون تن نفت خام را به  40د طی دو فاز )با ظرفیت یکسان( مجتمعی را احداث کند که ساالنه قصد دار

های میلیون تن پارزایلن و سایر فراورده 4میلیون تن پارازایلن تبدیل خواهد کرد. فاز اول این پروژه  8حدود 

درصد خواهد  40جتمع حدود شیمیایی تولید خواهد کرد. درصد تبدیل نفت خام به مواد شیمیایی در این م

 اند.آزمایشی آغاز کرده صورتبهبود. هنگلی و فاز اول پروژۀ ژیجیانگ در حال حاضر فعالیت خود را 

 تولید پارازایلن با-هانگ در چین برای ساخت یک مجتمع پاالیشیک پروژۀ دیگر توسط شرکت شنگ

های شیمیایی در تن پارازایلن و سایر فراورده میلیون ۲.8میلیون تن نفت خام برای تولید  1۶ظرفیت ساالنه 

 ریزی است.حال برنامه

میلیون تن ظرفیت  1۲میلیون تن بود، اما این کشور تنها  ۲3، تقاضای پارازایلن چین حدود ۲017در سال 

کند. میطریق واردات از کره، ژاپن و تایوان جبران  ازمیلیون تنی را  11تولید پارازایلن داشت. چین  این فاصلۀ 

میلیون تن به ظرفیت تولید پارازایلن چین افزوده خواهد  11.8شرح داده شده  یهامجتمعبرداری از با بهره

 شد و بازار این محصول را برای صادرکنندگان محدود خواهد کرد.

از فرایند جدیدی برای تبدیل مستقیم نفت خام به مواد  ۲0۲1شرکت سینوپک چین، اخیراً در سال 

 8که توسط مؤسسۀ تحقیقات فرایندهای نفتی سینوپک COTCونمایی کرد. این فرایند جدید رایی یشیم

ژو، وابسته به سینوپک، توسط شرکت پتروشیمی یانگ ۲0۲1توسعه داده شده است،  برای اولین بار در ماه می 

 بازدهی این فرایندکه  استطبق گزارشات، نتایج حاکی از این  در مقیاس صنعتی مورد آزمایش قرار گرفت.

 درصد نسبت به فرایندهای سنتی بیشتر است. ۵0ها  حدود و آروماتیک کربنکمهای جدید در تولید الفین

ریک یر خالء و اتمسفطتواند فرایند تقسینوپک توسعه داده شده است، میکه توسط  ،۹کاتالیزوریکراکینگ  

وماتیک، های آرهای سبک و هیدروکربنت خام به الفینرا در پاالیش نفت خام حذف کند. با تبدیل  مستقیم نف

ایی یدرصد از هر بشکه نفت خام را به مواد شیم 70تواند تحت شرایطی خاص تا حداکثر این فرایند جدید می

 تبدیل کند.

رف انرژی مص یدرازاهای سبک بیشتری را تواند اتیلن، پروپیلن و هیدروکربناین فرایند جدید می جهیدرنت

 ترین واحدهای پتروشیمی معمول تولید کند.تشار آالیندگی کمتر در مقایسه با پیشرفتهو ان

فته است. نه "تطابق بهینۀ دمای واکنش و فعالیت کاتالیزور"راز فرایند جدید سینوپک در  گزارشات،طبق 

زا جشود. سپس دو رآکتور کراکینگ کاتالیزوری مسبک و سنگین تقسیم می هایبه جز ابتدانفت خام 

  کنند.ایی با ارزش باال از این دو جز اعمال مییپارامترهای بهینه را برای تولید مواد شیم

                                                 
8 Sinopec Research Institute of Petroleum Processing 
9 catalytic cracking 
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های نفتا و دیزل در نفت خام از محتوی گیرد که برشمشکل فنی این فرایند جدید از این واقعیت نشأت می

های دلیل دارا بودن مولکولهای سنگین نفت خام برخوردار هستند، اما به هیدروژن بیشتری نسبت به برش

 ها دشوارتر بوده و بنابراین به کاتالیزورهای بسیار خاص نیاز دارند.نآ کوچکتر، فرایندهای کراکینگ

 8تولید پارازایلن است که ساالنه از -ی، شرکت چینی هنگی در حال ساخت یک مجتمع پاالیشدر برونئ

ها تولید خواهد کرد. این مجتمع از ازایلن و سایر فراوردهمیلیون تن پار ۲.8میلیون تن نفت خام و میعانات، 

میلیارد دالر برای  13.۶۵شرکت پتروشیمی هنگی قصد دارد فعالیت آزمایشی آغاز کرده است.  ۲01۹سال 

گذاری کند. در فاز دوم، ظرفیت پاالیشی این مجموعه پتروشیمی و پاالیشی سرمایه مجموعهاحداث فاز دوم این 

ت کردر سال افزایش خواهد یافت. این شمیلیون تن  ۲که در روز و ظرفیت تولید پارازایلن آن هزار بش ۲80

 فتالیک خالصاسید تر میلیون تن در سال و یک واحد تولید  1.۶۵چنین یک واحد تولید اتیلن با ظرفیت هم

ولید فیبر پلی استر )که میلیون تن در سال احداث خواهد کرد. این دو ماده از مواد ضروری در ت ۲.۵با ظرفیت 

 شوند. و نساجی کاربرد دارد( محسوب می یبندبستهدر صنعت 

عربستان سعودی و آسیا با رویکرد شرکت اکسون موبیل به فناوری تبدیل مستقیم نفت خام  هایمجتمع

راکر ککورۀ  10همرفتبه مواد شیمیایی متفاوت است. در فناوری اکسون موبیل ابتدا نفت خام سبک در قسمت 

د. شونهای سبک به داخل یک محفظۀ خارجی تخلیه میکند و سپس برشرا طی می شیگرماشیپفرایند 

دهند، برای تبدیل به مواد شیمیایی وارد قسمت تابش درصد از نفت خام را تشکیل می 7۶های سبک، که برش

چین بسیار محدودتر است، اما مزیت ها در مقایسه با عربستان و شود. مقیاس و تأثیر این پروژهکراکر می کورۀ

 گذاری پایین آن است.رویکرد اکسون موبیل هزینۀ سرمایه

ای از وضعیت خالصه 1در صدر کشورهای توسعه دهندۀ این فناوری قرار دارد. در جدول  پروژه 4چین با 

 ها شرح داده شده است.کنونی این پروژه

 در جهان COTCهای : وضعیت پروژه1جدول 

ظرفیت پاالیشی  پروژه

)میلیون تن در 

 سال(

تولید  ظرفیت

پارازایلن 

)میلیون تن در 

 سال(

ظرفیت تولید 

الفین )میلیون 

 تن در سال(

درصد تبدیل 

یک بشکه نفت 

خام به مواد 

 شیمایی 

میزان 

گذاری سرمایه

 )میلیارد دالر(

زمان آغاز 

عملیات 

 آزمایشی

مجتمع 

پتروشیمی 

 هنگلی
۲0 4.3 1.۵ 4۲ 11.4 

دسامبر 

۲01۹ 

مجتمع  1فاز 

مواد شیمیایی و 

پتروشیمی 

 ژیجیانگ

۲0 4 1.4 4۵ 1۲ 
فصل دوم 

۲01۹ 

-شیمجتمع پاالی

پتروشیمی پی ام 
 ۲01۹نوامبر  3.4۵ 40بیش از  0.۵ 1.۵ 8

                                                 
10 Convection 
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بی هنگی 

 ی()برونئ

مجتمع  ۲فاز 

مواد شیمیایی و 

پتروشیمی 

 ژیجیانگ

۲0 4.8 1.۲ ۵0 1۲ ۲0۲1 

مجتمع پاالیشی 

پتروشیمی و 

 هانگشانگ
1۶ ۲.8 1.1 ۶0 11 

نیمۀ دوم 

۲0۲1 

همکاری مشترک 

 آرامکو و سابیک
۲0 - 3 4۵ ۲0 ۲0۲۵ 

 در ایران سازییکپارچهپنجرۀ فرصت 
میلیارد بشکه ذخیرۀ  1۵۵با ایران  ،براساس آخرین آمار شرکت بی پی بعد از ونزوئال، عربستان و کانادا

پاالیشگاه  10بین کشورهای دارندۀ نفت خام دارد. در حال حاضر ایران دارای ، رتبۀ چهارم را در شدهاثبات

ها تنها این پاالیشگاه ههزار بشکه در روز است ک 1۵0میلیون و  ۲غیریکپارچه و سنتی با ظرفیت مجموع 

به  یمیدر کنار صنعت پتروش بایستاین صنعت می کهیدرحالکشور بودند،  ازیموردنمتولی تأمین سوخت 

 باشد. ینبال تحقق نهضت کاهش خام فروشد

های مغتنمی که در فناوری سی او تی سی وجود دارد، بازیگران صنعت پاالیش و پتروشیمی باتوجه به فرصت

های پاالیشی است، به دنبال جمهوری اسالمی ایران باید برخالف رویۀ موجود که تنها تولید سوخت و فراورده

 رای تبدیل درصد باالیی از نفت خام به مواد شیمیایی باشند.توسعۀ تأسیسات ویژه و تخصصی ب

ه قانون تنفس خوراک ب»کاهش خام فروشی تصویب شده است،  منظوربهیکی از آخرین قوانینی که در کشور 

ها مؤثر است و کمکی به حل ز تنها در تامین مالی ریالی پروژ، که این قانون نیاست« هاپتروپاالیشگاه

است Petrochemical Refinery منظور از پتروپاالیشگاه عبارت  کند.های دیگر این بخش نمیموضوع چالش

نون های منتخب برای اجرای این قاکه بر یکپارچگی فرایندهای پاالیشی و پتروشیمی تأکید دارد. بررسی طرح

ر وپاالیشگاه و به نظهای سنتی غیریکپارچه هستند و نه پترهمان پاالیشگاه ،هاآن یدهد که تمامنشان می

 در کشور در حال از دست رفتن است. ایجاد واحدهای یکپارچۀ پاالیشی و پتروشیمیرسد این فرصت برای می

ارزش  ها و افزایشها برای کشور از منظر مقابله با تحریمهای بسیاری که توسعۀ پتروپاالیشگاهرغم مزیتعلی

وجود  هایی نیز در ایران در ارتباط با توسعۀ این واحدهادیته نفت خام دارد، محدوآمده از هر بشک به دست

 دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

  سزایی هتأثیر ب هات خام ورودی به پتروپاالیشگاهنیز مطرح شد، نوع نف نیازاشیپخوراک: همانطور که

گذاری و میزان سوددهی واحد دارد. جمهوری اسالمی ایران با تولید در انتخاب فناوری، میزان سرمایه

های فوق سبک شناخته کیفیت جزء نفت لحاظ ازهزار بشکه در روز میعانات گازی، که  ۶۵0بیش از 

ا دارد، اما موضوع هشود، در حال حاضر فرصت بسیار خوبی را جهت طراحی و توسعۀ پتروپاالیشگاهمی
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ر الشعاع قراپارس جنوبی تأمین پایدار خوراک برای واحدهای پتروپاالیشی را تحت میدانافت فشار 

 انعنوبهتواند از ذخایر نفت سبک خود نیز عالوه بر میعانات گازی، جمهوری اسالمی ایران می دهد.می

 خوراک واحدهای پتروپاالیشی استفاده کند.

  های پتروپاالیشیمطرح شد، فناوری در موفقیت طرح نیازاشیپناوری: همانطور که ف انتقالنیاز به 

های ها با محدودیتنقش بسیار پررنگی دارد. جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر به دلیل تحریم

اوری توسعۀ فن منظوربهگذاری مشترک انجام سرمایه خرید الیسنس این فناوری و نیز بسیاری برای

موانع توسعۀ این واحدها در ایران  نیترمهم، که یکی از تمواجه اسدر داخل کشور یشی پتروپاال

  شود.محسوب می

 غها هنوز به بلوواحدهای پتروپاالیشی، با توجه به اینکه این فناوری تأمین مالی: توسعۀ فناوری 

ین ال ساخت در چدر ح ی. بررسی مشخصات پنج مجتمع پتروپاالیشبر استاند بسیار هزینهنرسیده

هزار  ۶00میلیون و  ۲های پتروپاالیش دهد مجموع ظرفیت اسمی این مجتمعو عربستان نشان می

میلیون دالر  8۵0میلیارد و  ۶۹ها برای اجرایی شدن این طرح ازیموردنگذاری بشکه در روز و سرمایه

هزار دالر برآورد شده  ۲7گذاری برای یک بشکه نفت معادل طور متوسط حجم سرمایهاست. یعنی به

میلیارد  ۶ای در روز پتروپاالیشگاهی به حدود هزار بشکه ۲00بنابراین برای توسعۀ هر واحد  است.

گذاری در شرایط کنونی اقتصاد ایران کار گذاری نیاز است. تأمین این حجم از سرمایهدالر سرمایه

 بسیار سخت و دشواری خواهد بود.

 چینپیشنهاد همکاری ایران با 
ی رسد بهترین راه برای کسب چنین فناورهای سطح باال، به نظر میبه فناوری ازیو نبر بودن با توجه به سرمایه

طرح پتروپاالیشی  ۶از های مشترک با کشورهایی است که در این حوزه در حال فعالیت هستند. ایجاد همکاری

( در حال ییبرونین و یک طرح در کشور طرح در داخل چ 4های چینی )طرح توسط شرکت ۵، شدهیبررس

فناوری  از ه شرکت سینوپک،، به ویژهای چینیرسد برخی از شرکتطراحی و ساخت است. بنابراین به نظر می

شمسی توافقی بین  1400الزم برای توسعۀ واحدهای پتروپاالیشی برخوردار هستند. از طرفی در اوایل سال 

های مختلف صورت گرفت، که انرژی بخش مهمی از آن به شمار در حوزهساله  ۲۵ایران و چین برای همکاری 

هایی که ایران در حوزۀ سرمایه و فناوری برای توسعۀ شود با توجه به محدودیتپیشنهاد می رونیارود. ازمی

تواند یکی از های پتروپاالیشی میمواجه است، موضوع احداث و انتقال فناوری مجتمع COTCواحدهای 

  ات همکاری ایران با چین باشد.موضوع

 داخلر ب عالوهتأمین نفت خام،  نیتضمتواند با نکتۀ حائز اهمیت در ارتباط با این پیشنهاد آن است، ایران می

گذاری کند. به این ترتیب تقاضای پایداری کشور، در ساخت واحدهای پتروپاالیشی در کشور چین نیز سرمایه

 د آمد.هبه وجود خوا برای بازار نفت خام ایران زین
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 بندیجمع
های قدرتمند صنعت و یک روند قوی در صنایع تبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی یکی از محرک

در آسیا اقیانوسیه، چین و خاورمیانه خواهد بود. اصلی ترین دلیل این امر  ژهیوبهنفت و گاز  یدستنییپا

طی یک الی دو دهۀ آینده به دلیل افزایش  ونقلحملانداز رسیدن به اوج تقاضا برای سوخت در بخش چشم

 شوری و نفوذ خودروهای برقی و نیز تداوم رشد پایدار تقاضای نفت در بخش پتروشیمی به دلیل افزایبهره

یی ای شیمیاهفراورده بهشود تمرکز تقاضای نفت از سوخت جمعیت و افزایش رفاه در جوامع است که باعث می

 و پتروشیمی تغییر یابد.

خود و نیز ایجاد  یدستنییپامیلیارد دالر برای اصالح و بهبود واحدهای  31۵شرکت، بیش از  1۲تاکنون 

های پتروشیمی و شیمیایی خود را بتوانند نرخ تولید فراورده اند تاو جدید هزینه کرده روزبههای مجتمع

میلیارد دالر دیگر در این حوزه  300سال آینده نیز حدود  ۵شود طی بینی میافزایش دهند. پیش

تبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی  ها در بخشگذاریگذاری شود. بخش اعظمی از این سرمایهسرمایه

 ست.یا سی او تی سی ا

در آینده تولیدکنندگانی که بتوانند درصد بیشتری از نفت خام را به مواد شیمیایی و پتروشیمی تبدیل 

های سی او تی سی برای تولید محصوالت پتروشیمی استفاده کنند( از مزیت کنند )به عبارت بهتر از فناوری

های ل هزینهواهند بود. به دلیرقابتی بیشتری نسبت به تولیدکنندگان سنتی محصوالت پتروشیمی برخوردار خ

وری سرمایه است. از طرفی به دلیل حجم ها بهرهای باال، یکی از عوامل مهم در سودآوری این پروژهسرمایه

ها تضمین تقاضای پایدار برای محصوالت نیز یکی دیگر از مالحظاتی باالی تولید محصوالت در این مجتمع

د  ها، فناوری است. انتخاب فراینل تأثیرگذار بعدی در موفقیت این پروژهقرار گیرد. عام موردتوجهاست که باید 

با کمترین هزینه بیشترین نرخ تبدیل نفت خام به مواد شیمیایی  کهینحوبهو فناوری مناسب با خوراک ورودی 

 به دست آید از نکات مهم دیگری است که باید در توسعۀ این واحدها به آن توجه شود.

شوند که مزیت رقابتی ایران بازیگران جدیدی به بازار فروش نفت خام اضافه می روزروزبهدر حال حاضر 

رسد بهترین راهبرد برای خلق ارزش از این نعمت خدادادی ، بنابراین به نظر میدهدیمدر این بازارها را کاهش 

ی ای این منظور ایجاد واحدهاراهکار بر نیترممهتبدیل هر چه بیشتر آن به مواد شیمیایی و پتروشیمی باشد. 

پتروپاالیشی و تبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی به منظور حداکثر نمودن خلق ارزش از نفت خام 

هزار بشکه در روز میعانات گازی، که یکی از گریدهای  ۶۵0است. جمهوری اسالمی ایران با تولید بیش از 

رصت مناسبی برای توسعۀ واحدهای پتروپاالیشی مبتنی بر شود، از فباکیفیت نفت خام در جهان محسوب می

با توجه به روند کاهشی تولید میعانات گازی در کشور به دلیل  وجودنیباااین خوراک مرغوب برخوردار است، 

وی ردر ایران نیز  ی،سعودعربستان  همچونشود افت تولید گاز طبیعی از میدن پارس جنوبی، پیشنهاد می

ها، ایران در سرمایه و دانش فنی موردنیاز برای ساخت چنین . از طرفی باتوجه به تحریمشودنفت سبک تمرکز 

المللی میسر نخواهد های بیناست. به همین دلیل این امر جز با همکاری روروبههای جدی با چالش یواحدهای

وع شود موضشود، پیشنهاد میا محسوب میینن یکی از پیشگامان این حوزه در دشد. با توجه به اینکه چی
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 های چینی از طریقداری ایران در پتروپاالیشگاهانتقال دانش فنی و احداث پتروپاالیشگاه در ایران یا سهام

سالۀ ایران و چین باشد، تا بدین  ۲۵در توافق  دوجانبهها یکی از موضوعات همکاری تضمین تأمین خوراک آن

 برای مصرف نفت خام ایران به وجود آید و هم حداکثر ارزش از نفت خام حاصل شود. ترتیب هم بازار پایداری

 مراجع
1. https://cen.acs.org/business/petrochemicals/future-oil-chemicals-

fuels/97/i8 

2. https://www.woodmac.com/news/editorial/crude-to-chemicals-

opportunity-or-threat/ 

3. https://www.futurebridge.com/blog/crude-oil-to-chemicals-future-of-

refinery/ 

4. https://cdn.ihs.com/www/pdf/0519/COTCBrochurePEP.pdf 

5. https://cdn.digitalrefining.com/data/articles/file/1002467-q2-cat-

group-copy.pdf 

6. https://www.nexant.com/resources/crude-oil-chemicals-back-

fundamentals 

7. https://cen.acs.org/business/petrochemicals/future-oil-chemicals-

fuels/97/i8 

8. https://www.catalystgrp.com/wp-content/uploads/2017/12/PRES-Oil-

to-Chemicals-December-2017-1.pdf 

9. https://www.gpca.org.ae/2018/08/01/how-will-crude-oil-to-

chemicals-reshape-the-global-petrochemical-industry/ 

10.  https://vcmstudy.ir/ 

11. https://www.process-worldwide.com/sinopec-develops-new-crude-

to-chemical-process-a-1024010/ 

12. https://www.reuters.com/article/asia-petrochemical-hengyi-brunei-

idAFL4N2GC1NJ 

13. https://www.refiningandpetrochemicalsme.com/petrochemicals/2780

4-new-horizons-in-cotc-and-refinery-and-petrochemicals 
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 ، به عنوان یک کانون تفکر تخصصیاندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

 سازییمتصم یفیتسطح ک یبه منظور ارتقا در حوزه انرژی و منابع در کشور، 

 ینرژبخش ا هاییاستس ینتدو ینهدر زم گیـرییمتصم یندبر فرآ یو اثرگذار

 ضمن یمسئله محور یکردبا رو یشکدهاند ینشده است. ا یستاس و منابع

 در را هاآن شناسییبآس ،و منابع یبخش انرژ یدیموضوعات کل یصتشخ

 یعرصه راهکارها ینا یرانگیمبه تصم درنهایت و داده قرار خود دستورکار

   .دهدیم یشنهادرا پ یاستیس

 ابعو من گیری در حوزه انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم یکی از 

آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده حکمرانی 

 «رصدیهای گزارش»انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان 

طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحوالت این حوزه 

 .بپردازد


