
 

 
 

 

 
 

   

 پاالیش و فرآوری نفت صنعت
 در ایران و جهان )گزارش تحلیلی( 

حاضر   صنعت  گزارش  دستی  پایین  بخش 
نفت )صنایع پاالیشی( را مورد نقد و بررسی  

نسبت های مالی پاالیشگاه    . قرار می دهد
 ها در مقام مقایسه قرار گرفته اند. 
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 / گروه متیس های ایران تجمیعی گروه پاالیشگاه گزارش
 

 مقدمه  -1
پتروشیمی، فوالد و بطور کلی اقتصاد  خودروسازی، ند مانچرخ محرك بسیاري از صنایع و صنعت نفت در برگیرنده 

خام و میعانات    اکتشاف و استخراج نفت، پاالیش نفتصنعت شامل    بخش های مختلف این  .است  جهانایران و  
است.  خام یکی از بخشهاي مهم صنعت نفت  گازي و حمل و نقل مواد هیدروکربوري است. بخش پاالیش نفت

  اهمیت این بخش از صنعت نفت آن است که در صورت نبود آن، استفاده چندانی از این ماده استراتژیک نمی 
این    بیشترین محصوالتی که .  کند  خام را امکان پذیر میتوان کرد و وجود این صنعت است که استفاده از نفت

بعنوان  که    ،و مواد خام دیگر است  رهنفت کو   ، گازوئیل، نفت سفید، سوخت جت،بنزین  کند،  صنعت تولید می
و   اولیه صنایعی مانند تولید فرآوردهسوخت  )از جمله محصوالت دارویی، حاللها، کودهاي    هاي شیمیایی ماده 

  زنجیره ارزشدر واقع    .شود  محسوب می ، صنعت حمل و نقل، خودروسازی و ...کشها و پالستیک(  شیمیایی، آفت
جموعه عملیاتی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می گیرد تا  م)زنجیره ارزش   صنعت نفت و گاز

   .یش و پتروشیمیالشامل سه بخش اصلی است: استخراج، پا  (به خلق ارزش منجر شود

  بندي کرد که بر این اساس شامل: پاالیشگاه نفت   توان بر اساس نوع خوراك دریافتی آن طبقه  پاالیشگاه را می
نفت  تصفیه و تفکیک از آن، با که است بخشی نفت خام، پاالیشگاه بخشیعانات گاز است.  خام و پاالیشگاه م

 سفید، نفت روانکار، انواع جت، و سوخت   اتومبیل سوخت  گاز مایع، قبیل از ارزشی پر و متنوع محصوالت خام،

 می شود.  تولید ... نفتا( و پتروشیمی ها )مانند اولیه مواد نفتی، حاللهاي
دستی و  دستی، میانشامل صنایع پایین  به سه بخش که  تکمیل فرآیند تولید محصولاز لحاظ  را  نفت  صنعت  

دستی به حساب  دستی را جزئی از صنایع پایین. البته در بیشتر موارد صنایع میان، تقسیم کردباالدستی است
  شود، فعالیتهایی مانند: حفاري، لوله   بخش باالدستی از صنعت نفت فعالیتهاي گوناگونی را شامل می رند.  میآو 

همچنین شرکتهایی نیز  د.  شو  گذار و یدك کش، تأمین قطعات و تجهیزات و ... می  گذاري، تأمین کشتی لوله
وجود دارند که در جهت انتقال نفت و گاز استخراجی از محل استخراج این محصول و توزیع آن به بخش میاندستی،  

خام تحویل بخش    خام و حمل آن، جهت تبدیل این ماده خام، نفت  تولید نفتس از  پ در حال فعالیت هستند.  
خام دریافتی را به    شود. پاالیشگاهها در این مرحله از طریق روشهاي مختلف، نفت  )پاالیشگاهها( می   دستی  میان

 کند.  مواد و محصوالت دیگر تبدیل کرده یا از آن استحصال می
کننده نهایی  خام، از طریق شبکه توزیع به مصرف  صوالت مختلف از نفتپس از استحصال و تولید مواد و مح

دستی این صنعت نیز، واحدهایی قرار دارند که از محصوالت تولیدي در    در بخش پایین .  شود  تحویل داده می 
  کنند، محصوالتی که بتوان آنها را به مصرف   دستی، استفاده کرده و به محصوالت نهایی تبدیل می   بخش میان 

   د.نده نهایی عرضه کر کن
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 راهنمای جامع صادرات به عراق  Comprehensive Study of Iran خبرنامه اقتصادی متیس 

   
 China Energy Sector گزارش تحلیلی صنعت پاالیش  پیش بینی قیمت نفت خام 

   
 Study of Iran پیش بینی تورم  پیش بینی نرخ ارز 

 برای درخواست گزارش ها تماس بگیرید. 
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