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 -1مقدمه
صنعت نفت در برگیرنده و چرخ محرك بسیاري از صنایع مانند خودروسازی ،پتروشیمی ،فوالد و بطور کلی اقتصاد
ایران و جهان است .بخش های مختلف این صنعت شامل اکتشاف و استخراج نفت ،پاالیش نفت خام و میعانات
گازي و حمل و نقل مواد هیدروکربوري است .بخش پاالیش نفتخام یکی از بخشهاي مهم صنعت نفت است.
اهمیت این بخش از صنعت نفت آن است که در صورت نبود آن ،استفاده چندانی از این ماده استراتژیک نمی
توان کرد و وجود این صنعت است که استفاده از نفتخام را امکان پذیر می کند .بیشترین محصوالتی که این
صنعت تولید می کند ،بنزین ،گازوئیل ،نفت سفید ،سوخت جت ،نفت کوره و مواد خام دیگر است ،که بعنوان
سوخت و ماده اولیه صنایعی مانند تولید فرآورده هاي شیمیایی (از جمله محصوالت دارویی ،حاللها ،کودهاي
شیمیایی ،آفت کشها و پالستیک) ،صنعت حمل و نقل ،خودروسازی و  ...محسوب می شود .در واقع زنجیره ارزش
صنعت نفت و گاز (زنجیره ارزش مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می گیرد تا
به خلق ارزش منجر شود) شامل سه بخش اصلی است :استخراج ،پاالیش و پتروشیمی.
پاالیشگاه را می توان بر اساس نوع خوراك دریافتی آن طبقه بندي کرد که بر این اساس شامل :پاالیشگاه نفت
خام و پاالیشگاه میعانات گاز است .بخش پاالیشگاه نفت خام ،بخشی است که با آن ،از تفکیک و تصفیه نفت
خام ،محصوالت متنوع و پر ارزشی از قبیل گاز مایع ،سوخت اتومبیل و سوخت جت ،انواع روانکار ،نفت سفید،
حاللهاي نفتی ،مواد اولیه پتروشیمی ها (مانند نفتا) و  ...تولید می شود.
صنعت نفت را از لحاظ تکمیل فرآیند تولید محصول به سه بخش که شامل صنایع پاییندستی ،میاندستی و
باالدستی است ،تقسیم کرد .البته در بیشتر موارد صنایع میاندستی را جزئی از صنایع پاییندستی به حساب
میآورند .بخش باالدستی از صنعت نفت فعالیتهاي گوناگونی را شامل می شود ،فعالیتهایی مانند :حفاري ،لوله
گذاري ،تأمین کشتی لوله گذار و یدك کش ،تأمین قطعات و تجهیزات و  ...می شود .همچنین شرکتهایی نیز
وجود دارند که در جهت انتقال نفت و گاز استخراجی از محل استخراج این محصول و توزیع آن به بخش میاندستی،
در حال فعالیت هستند .پس از تولید نفت خام و حمل آن ،جهت تبدیل این ماده خام ،نفت خام تحویل بخش
میان دستی (پاالیشگاهها) می شود .پاالیشگاهها در این مرحله از طریق روشهاي مختلف ،نفت خام دریافتی را به
مواد و محصوالت دیگر تبدیل کرده یا از آن استحصال می کند.
پس از استحصال و تولید مواد و محصوالت مختلف از نفت خام ،از طریق شبکه توزیع به مصرفکننده نهایی
تحویل داده می شود .در بخش پایین دستی این صنعت نیز ،واحدهایی قرار دارند که از محصوالت تولیدي در
بخش میان دستی ،استفاده کرده و به محصوالت نهایی تبدیل می کنند ،محصوالتی که بتوان آنها را به مصرف
کننده نهایی عرضه کرد.
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