
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  میما توانست

 رشد صنعت پتروشیمی در ایران 
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 تعاليبسمه

 مقدمه 

 

و نقش  دیآیکشور به شمار م یو موتور محرک توسعه اقتصاد دیتول رهیصنعت نفت در زنج یاز ارکان اصل یکی یمیصنعت پتروش

را از مواد خام  ییایمیش یهااست که فرآورده ییایمیش عیاز صنا یدر واقع بخش یمیپتروش عیصنا دارد. یناخالص مل دیدر تول ییبسزا

هزاران کارگاه و کارخانه  هیمواد اول نیصنعت، تنوع محصوالت آن و تأم نیا یهایژگیاز و .کندیم دیتول یعیگاز طب ایحاصل از نفت 

 شور دارد.در اقتصاد ک یمؤثر ارینقش بس ،یو قطع وابستگ یارز یو کسب درآمدها ییاست که از نظر اشتغال زا یدست نییپا عیصنا

به عنوان ، رازیش ییایمیکارخانه کود ش گردد.یباز م یدیخورش 1۳۳0ساله دارد و به دهه  60 یقدمت رانیدر ا یمیصنعت پتروش

و  ییغذا عیپس از صنا پتروشیمی در حال حاضر صنعت برداری رسید.به بهره 1۳۳۹ سال در رانیا یمیکارخانه پتروش نینخست

 نینفت جهان و با دارا بودن دوم دکنندهیتول نیعنوان چهارمبه  زین رانیا .شودیصنعت بزرگ جهان محسوب م نیسوم یخودروساز

درصد  1۴ یدهه جار انیاست تا پا دواریو ام کندیم نیخود را از نفت و گاز تام یصادرات یدرصد درآمدها ۸0 ا،یبزرگ گاز دن ریذخا

 1.دهد شیتن در سال افزا ونیلیم 2۳خود را به  یمیمحصوالت پتروش دیتول تیو ظرف ردیرا در دست بگ یمیپتروش یبازار جهان

 

 در اقتصاد جهان یمیصنعت پتروش اهمیت 

از  «لنیات»ساالنه  دیرا تجربه کرده است؛ تول یادیز دیسال رشد مداوم، حجم تول 1۵از  شیبا ب یمیپتروش یجهانصنعت        

چهار درصدی با رشد ساالنه  زین دی. ارزش تولدیرس 2016تن در سال  ونیلیم 1۵0 بایبه تقر 2000تن در سال  ونیلیم 100حدود 

در  ژهیوتقاضا، به یرشد باال لیدر سراسر جهان به دل یمیپتروش یهاگذشته، شرکتدر پنج سال  رو شده است.روبه 200۵از سال 

بر  یتنمب نیبنز یهااستفاده از خوراک یبه جا یمیپتروش یهااز شرکت یاری. بساندافتهیدر بازار دست  یخوب گاهیبه جا ا،یآس

صنعت  کنندهنیی. عامل تعدهدیقرار م نهیدر هز یبرتر تیموقعرا در  نهااند که آاستفاده کرده یمصرف گازکم هیروغن، از منابع اول

دست مناسب به یمکان تیموقع کی قیصنعت از طر نیدر ا تیموفق دیاست. کل یاتقارن منطقه عدم د،یدر هزاره جد یمیپتروش

عنوان رهبران صنعت خواهند بود. به یمکان یهاتیموقع نینوظهور در ا یمستقر در بازارها یهاکه شرکت یابه گونه د،یآیم

 2.کنندیسود را کسب م نیشتری، ب)مانند ایران( اندواقع شده متیقبه گاز ارزان یبا دسترس ییهاکه در مکان ییهاشرکت نیهمچن

 جایگاه ایران در صنعت پتروشیمی 

قابل برداشت  ریبشکه ذخا اردیلیم1۵7و  یعیمتعارف گاز طب ریمکعب ذخا متر ونیلیتر ۳۳از  شیداشتن ب اریبا در اخت رانیا     

. رخوردار استارزش نفت و گاز ب رهیزنج لیبا هدف تکم یمیتوسعه صنعت پتروش یبرا یمناسب ینسب تیو مز لینفت خام، از پتانس

ای در صنعت پتروشیمی داشته باشد. امروزه گسترده گذاریدهد که سرمایهداشتن ذخائر عظیم انرژی این امکان را به ایران می

ای اقتصاد هفروشی بر اساس سیاستتاکید مقام معظم رهبری برای جلوگیری از خامتوسعه صنعت پتروشیمی یک ضرورت است و 

 دسترسی، بهای گاز نذخایر گسترده نفت و گاز کشور و در نتیجه رقابتی شدباید در نظر داشت  مقاومتی خود مبین این الزام است.

                                                           
 ۸/10/1۳۹۸،«یمیدرباره صنعت پتروش»خبرگزاری ایرنا، .1

 20/7/1۳۹۹، «20۳0تا سال  یمیصنعت پتروش تیوضع »روزنامه دنیای اقتصاد، 2.



 

۳ 

 

های دانش بنیان ، حضور متخصصان جوان و تحصیلکرده و همچنین شرکتی مناسبهاهای آزاد، زیر ساختبه آب گسترده ایران

دهد سهمی مناسب از بازارهای جهانی و به ایران این امکان را می است کردههم اصنعت پتروشیمی فرروزافزون زمینه را برای توسعه 

 در اختیار داشته باشد.

 سهم ایران از بازارهای جهانی پتروشیمی

 سهم ایران از بازارهای جهانی سال

 درصد 1/1 1384

 درصد 1/2 1385

 درصد 2 1386

 درصد 2/1 1387

 درصد 2/2 1388

 درصد 2/۴ 1389

 درصد 2/۴ 1390

 درصد 2/۳ 1391

 درصد 2/۳ 1392

 درصد 2/2 1393

 درصد 2/۳ 1394

های چهارم و های جهانی در برنامهتوان گفت که سهم ایران از بازارتر توضیح دهیم میاگر بخواهیم این آمارها را به زبان ساده     

و  1۳۸۹های رشد داشته است، بیشترین میزان افزایش این سهم مربوط به سال پنج و یک دهم درصدپنجم توسعه در مجموع 

ها با شتاب توسعه فازهای پارس جنوبی تامین خوراک پتروشیمیهای اخیر در سال 1.است درصد چهار و دو دهماست که برابر  1۳۹0

ور تحریم، ارزآوری کشسخت  هایسالنباید فراموش کرد در  ای برای رشد پیدا کردند.تسهیل شد و صنایع پتروشیمی امید تازه

گاز  فروشی نفت وصادرات، حذف تدریجی وابستگی به درآمدهای حاصل از خام استمرار و صنعت پتروشیمی بود رهگذر بیشتر از

توفیقات مهمی برای اقتصاد کشور بودند. صنایع پتروشیمی ایران حتی در دوران تحریم نیز دستی در کشور و گسترش صنایع پایین

 . ستارشد قابل قبولی داشته

 دیتول رانیدر ا یمیهزار تن انواع محصوالت پتروش 62۴و  ونیلیم ۵۳مجموع در  1۳۹6، در سال رانیمرکز آمار ا به گزارش      

 ونیلیمسه  ،ییایمیهزار تن محصوالت ش 6۸۳ و ونیلیم 22 مر،یهزار تن پل ۸۹0و  ونیلیم ششست از: ا عبارت کیکه به تفک شد

است  یگزارش حاک نیا. هزار تن کود و سموم ۸۵6و  ونیلیم پنجهزار تن سوخت و  ۹0۳و  ونیلیم 1۴ ک،یآرومات تنهزار  2۹2و 

 2.تن رشد داشته است ونیلیم سه زانیبه م 1۳۹۵نسبت به سال  1۳۹6در سال  یمیمحصوالت پتروش

 

 

 

 

                                                           
 ۵/12/1۳۹۹،«جایگاه پتروشیمی ایران در جهان پس از برجام »روزنامه اعتماد، .1

 22/۳/1۳۹۸،«در سال یمیانواع محصوالت پتروش دیتول زانیم »گذاری آنالین،سرمایه .2



 

۴ 

 

 های گذشته )هزار تن(دات محصوالت پتروشیمی ایران در سالیجدول تول

 1396 1395 1394 1393 1392 1390 1385 1380 محصول

 ۵۳62۴ ۵062۴ ۴6۴0۸ ۴۴۵11 ۴0۵7۴ ۴27۳6 1۸000 12۵۴۳ جمع

 6۸۹0 61۳۳ ۵70۸ ۵۳2۵ ۴۹2۳ ۴1۸2 1۳۹6 7۸0 پلیمر

 226۸۳ 21266 1۵۴۵۸ 1۴7۸2 1۳0۹7 1۳77۹ ۵17۸ ۳070 شیمیایی

 ۳2۹۳ ۳۳۴۳ 2۸2۵ ۳0۸6 ۳۳۹0 ۳2۸۳ 12۴1 10۳2 آروماتیک

 1۴۹0۳ 1۴۵6۹ 1۳6۸0 12622 11۴71 12۸۳7 ۵7۸7 2۹11 سوخت

 کود و سموم

 مواد وابسته

۴7۵0 ۴۳۹۸ ۸6۵۵ 76۹۳ ۸6۹6 ۸7۳7 ۵۳12 ۵۸۵6 

 

 1وضعیت تولید و بازرگانی محصوالت پتروشیمی

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 شاخص

 ۳/20 ۵/22 ۸/20 ۸/1۸ ۹/1۵ ۸/12 ۸/1۵ 2/1۸ مقدار صادرات )میلیون تن(

 ۴/11 1/12 ۸/۹ 6/۹ ۳/10 ۹/۹ 1/12 7/1۴ ارزش صادرات )میلیارد دالر(

 

و  یفیک دیبا یمیتوسعه صنعت پتروشگوید: ی میمیپتروش عیصنا یشرکت مل رعاملینفت و مد ریمعاون وز ،«یبهزاد محمد»  

و آرزو  دهیا 1۴0۴ یها؛ طرحاستشده و زنده و فعال  یگذارلیر 1۴0۴سال  یبرا یمیتوسعه صنعت پتروش یهاباشد. طرح داریپا

همزمان با توسعه  یمی. توسعه هوشمندانه صنعت پتروششوندیمحقق م ،مشخص شده یها در موعد زمانطرح نیو همه ا ستین

کل گرفته ش رانیا یمیاست. توسعه هوشمندانه صنعت پتروش تیحائز اهم اریبس یمیو متناسب با تحوالت صنعت پتروش یحجم

 .میداشته باش هابیآور در برابر آسو تاب داریپا ی، صنعت1۴00تن برنامه ششم توسعه در سال  ونیلیم 100 تیتا ضمن تحقق ظرف

ایران جایگاه نخست  1۴0۴در سال  یمیپس از تحقق جهش سوم صنعت پتروشافزاید: ی میمیپتروش عیصنا یشرکت مل رعاملیمد

در  دیطرح جد ۳۴ ،یمیجهش دوم و سوم صنعت پتروش یهااشاره کرد افزون بر طرحپتروشیمی منطقه را تصاحب خواهد کرد و 

 2.شودیم تازترمم رانیا گاهیها، جاآن یشده است که با اجرا فیصنعت تعر نیا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 2019/22/08-Pimw.ir  

 1/6/1۳۹۹،«رسدیدر منطقه م یمینخست صنعت پتروش گاهیبه جا رانیا »خبرگزاری شانا، 2.



 

۵ 

 

 کشورهای پتروشیمی ترین مجتمعمهم

 

 جمع بندی 

الزام  کیخوراک  زانیم نیبا ا یمیدر جهان، توسعه صنعت پتروش رانینفت و گاز ا ریدر مجموع ذخا رانیبا توجه به رتبه نخست ا

 یپتروشم صنعت داریتوسعه پا ریاز مس یبخش شرانیپ یهاو طرح یبیبا خوراک ترک یمیپتروش یهاطرح یاست که تمرکز بر اجرا

رات به دومین کشور بزرگ صادتوانست های وسیعی در صنعت پتروشیمی روی داد و ایران های پس از انقالب پیشرفت. در سالاست

رود ایران در سال های گذشته انجام شده انتظار میگذاری که در سال. با سرمایهتبدیل شود یاغرب آسمحصوالت پتروشیمی در 

شیمی در رصدی صنایع پتروم هشت و چهار دهم ددستیابی به سهبزرگترین تولید کننده صنعت پتروشیمی منطقه باشد و  1۴0۴

تا پایان سال  نیست. انتظارتا پایان برنامه ششم توسعه چندان دور از  غرب آسیادرصدی بازار  ۳۸بازار جهانی و همچنین سهم 

 دیهم تول ندهیسال آ یو برا خواهد رسیدتن  ونیلیم 67تا  6۵ بهی در ایران میخالص انواع محصوالت پتروش دیتول تیظرف 1۳۹۹

که هم  پتروشیمی داتی. تنوع تولدیتن خواهد رس ونیلیم 100به  1۴02رقم در سال ؛ این شده است گذاریهدفتن  ونیلیم 7۵

 برای تحقق اهداف از پیش. میهستپتروشیمی محصول  11۴به  تحقق دستیابیو در حال  محصول بود افزایش یافته ۳7 قبال

در مناطق آزاد و با مشارکت  توانرا می هاهابنی. اکندحرکت  های پتروشیمیهاب جادیقطعاً به سمت اایران باید  ،احی شدهطر

شروع شده  «شستا»مسلح و  یروهاین یدر چابهار و با همکار 1۳۹7و  1۳۹6 یهادر سال این مهم .ایجاد کرد یبخش خصوص

هاب  مناطق نی. اگر در امیکن جادیا دیگر مناطق جنوب کشور در قشم، بوشهر، جاسک، الوان و دیهاب جد دیباهمچنین است. 

شود. صادرات نیز در این میتر به خوراک، آسان یو دسترس دیآیم ترنییپاها برای کارخانهتمام شده  متیق میکن ادجیا یمیپتروش

  1.توان تولیدات ایران را از سواحل گسترده خلیج فارس و دریای عمان به بازارهای جهانی عرضه کردتر است و میمناطق راحت

 

                                                           
  16/11/1۳۹۹قدس آنالین،  ،«در منطقه و جهان رانیا یمیصنعت پتروش کیاستراتژ گاهیجا» رضا، پدیدار، 1.
 

انپتروشیمی آباد
ر پتروشیمی بند

(ره)امام خمینی
ند پتروشیمی شاز

اراک 
پتروشیمی نوری

لی پتروشیمی بوع
سینا

پتروشیمی 
تندگویان

رسپتروشیمی زاگپتروشیمی پارس

پتروشیمی مارونپتروشیمی جم
پتروشیمی آریا

ساسول
نپتروشیمی کارو

می صنایع پتروشی
ایران

رپتروشیمی غدیریزپتروشیمی تبهانپتروشیمی اصف


