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 خالصه مديريتی  

  ميليون بشكه در روز 4/1در حدود  2017رشد تقاضاي جهاني نفت در سال 

 است. بيني شدهپيش

 ميليون بشكه در روز رسيد كه  4/96به  2017 نفت جهان طي ماه ژانويه ميزان عرضه

 ت.اس بوده 2016هزار بشكه در روز كمتر از سطح توليد سال  730

  طور هزار بشكه در روز كاهش يافت و به 890سطح توليد نفت اوپك  2017در ژانويه

 ميليون بشكه در روز رسيد. 14/32متوسط به 

 كننده گوگرد در يران با داشتن منابع غني نفت و گاز يكي از كشورهاي مهم توليدا

يكاي التين و آمر ،كشورهاي هندوستان، چينآن به بيشترين صادرات  و خاورميانه بوده

 آفريقاست.

 دارند، صنايع نفت و گاز جهان نسبت به دو سال برخي از كارشناسان انرژي اظهار مي

ها از كه با وجود گسترش نااطميناني طوريتري دارند، بهثباتگذشته جايگاه با

نفت اوپك و توافق پاريس براي كاهش انتشار  هاي اجرايي ترامپ، كاهش عرضهسياست

 بينانه همچنان پابرجاست.ديدگاه خوش كربن اين

 

 (6) ماهنامه تحلیلی انرژی

 دوره دهم
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 نگاهی به تحوالت بازار نفت طی يك ماه گذشته

 تحوالت طرف تقاضا 

، برآورد ميزان رشد تقاضااي نفات خااه جهاان در     1المللي انرژيبراساس آمار آژانس بين

ميلياون   6/1براي سومين ماه متوالي اصالح شد و رقم آن باه رشاد روزاناه     2016سال 

ميليون بشاكه در   4/1حدود  2017سال در هاي اوليه براي رشد بينييد. پيشبشكه رس

اين ميزان را افزايش خواهاد   ،هاي صنعتيفعاليت كه البته توسعه روز در نظر گرفته شده

ميلياون   62/94در حادود   2،اسااس آماار اوپاك   اكنون برداد. كل تقاضاي نفت جهان هم

شود ساطح تقاضااي نفات جهاان در     بيني ميپيشاست.  بشكه در روز تخمين زده شده

 ميليون بشكه در روز برسد. 81/95به روزانه  2017سال 

 تحوالت طرف عرضه

 نفت جهان طي ماه ژانويه لمللي انرژي آمريكا، ميزان عرضهااساس اطالعات آژانس بينبر

 4/96باه  ميلياون بشاكه در روز كااهش     5/1توافق اوپك و غيراوپك با  واسطههب 2017

 2016هزار بشكه در روز كمتر از سطح توليد ساال   730ميليون بشكه در روز رسيد كه 

نفت در ساال   ميليون بشكه در روز عرضه 8/0اوپك پس از كاهش است. اعضاي غير بوده

ميليون بشاكه در روز افازايش خواهناد     4/0خود را در سال جاري  گذشته، سطح عرضه

 ،هاي باالتر نفات در باازار  ازسوي آمريكا خواهد بود كه قيمت داد. اين رشد عرضه عمدتاً

هااي  و رشد پاروژه  3هاي نفت نامتعارفها براي پروژهگذاريرفتن سطح سرمايه باعث باال

 است. مدت در برزيل و كانادا شدهبلند

                                                 
1. IEA (Feb. 2017). "Oil Market Report", Retrieved from www.iea.org 

2. Opec (Feb. 2017). "Oil Market Rerport", Retrieved from www.opec.org 

3. Light tight Oil  
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 متوسط قیمت نفت در ماه ژانويه

زاي هر بشكه بود كه نسبت به ادالر به 4/52طي ماه ژانويه، ميانگين قيمت نفت اوپك، 

سنت افزايش يافت. متوسط قيمت نفت وست تگزاس اينترميديت و برنت  73 ،ماه قبل

دالر  45/55دالر و  61/52اي سنت افزايش به بشكه 53و  44ترتيب با در ماه گذشته به

اوپك در كل باعث اين نفت اوپك و غير ي هر بشكه رسيد. اصالح سطح عرضهازابه

هاي حفاري در آمريكا از سرعت اين رشد البته افزايش فعاليت ،ها شدرشد قيمت ميزان

دالر  84/2اي در ماه ژانويه بشكه WTIقيمت كاست. ميزان اختالف قيمت نفت برنت و 

 است. اعاله شده

 

 تولید نفت اوپك

در  هزار بشكه 890براساس اطالعات منابع ثانويه، طي ماه ژانويه سطح توليد نفت اوپك 

ه ميليون بشكه در روز رسيد. در ماه گذشت 14/32طور متوسط به روز كاهش يافت و به

كه نيجريه، ليبي و عربي از توليد خود كاستند در حالي عربستان، عراق و امارات متحده

 ايران توليد نفت خود را افزايش دادند.

ي سه ماه گذشته اساس منابع ثانويه طروند توليد نفت خاه اوپك بر 1در نمودار 

 است. ارائه شده
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 . روند تولید نفت خام اعضای اوپك طی سه ماه گذشته میالدی1نمودار 
 )هزار بشكه در روز( 
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Source:  opec.org. 

 

 انداز اقتصادیچشم

 2016درصدي سال  3ق رشد نگر تحقاهاي اخير نمايجهان طي ماهرشد پوياي اقتصاد 

درصدي براي سال جاري ميالدي است. اين رشد  2/3بيني رشد صحت پيشكان و ام

توان طور كلي مياست. اما به بوده OECDسوي بخش اروپايي كشورهاي عضو عمدتاً از

درصد تخمين  8/1معادل  2016را در سال  OECDرشد اقتصادي كل كشورهاي عضو 

بر اين، رشد اقتصادي سيد. عالوهدرصد خواهد ر 9/1به  2017زد كه اين ميزان در سال 

نفت پس از توافق كاهش توليد نفت  كنندهويژه كشورهاي توليدهساير كشورهاي جهان ب
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گذاري مجدد اوپك احتماالً باعث رونق اقتصادي و جذب سرمايهميان اعضاي اوپك و غير

 خواهد شد.

ش نفت و بخ ي نظير روسيه با توسعهكشورهاي نوظهور اقتصاد درميزان رشد 

بر رشد اقتصادي اين  1(ppدرصد ) 1/0، تاكنون 2017اقتصاد داخلي در سال  توسعه

كشور افزوده است. ميزان رشد اقتصادي برآورد شده براي روسيه در سال جاري يك 

ها با اندكي كاهش در داخل درصد است. رشد اقتصادي هند نيز پس از تعويض اسكناس

همچنان ثابت و بدون  2017براي سال  2016 درصدي سال 1/7مواجه شد و رشد 

درصد خواهد رسيد.  4/0به  2017تغيير مانده است. رشد اقتصادي برزيل نيز در سال 

چين نيز به همان قوت  اقتصادي درصد بود. رشد -4/3معادل  2016اين ميزان در سال 

 ي شدهبيندرصد پيش 2/6رود و در سال جاري اين ميزان و استواري گذشته پيش مي

 است.

هاي زياد موجود براي رشد اقتصادي جهان، مسائل سياسي در كنار عده قطعيت

تري بيشهاي پولي از اهميت مدت سياستسراسر جهان وزن بيشتري يافته و در كوتاه

رود با توجه به حمايت تورمي ناشي از ايجاد توازن برخوردار خواهد شد. انتظار مي

 2017در سال  ،سياست پولي فدرال رزرو آمريكا 2ال كردننرممستمر در بازار نفت، به 

شود گرچه هاي مركزي بزرگ نيز اعمال مياين امر بر ساير بانك باشد. نيز ادامه داشته

( و FCBويژه بانك مركزي اروپا )هها، باعمال برخي مواضع نسبتاً تطبيقي از برخي بانك

 نيز دور از انتظار نيست. (BoJبانك ژاپن )

                                                 
1. Percentage Point  

2. Normalization  
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 2017و  2016آن براي سال  ِاقتصادي جهان و اصالحيه نرخ رشد يرزدول در ج

 است. ارائه شده

 

 )درصد(   2017و  2016 هایسالآن برای  نرخ رشد و اصالحیه جدول 

 روسیه برزيل هند چین انگلستان اروپا حوزه ژاپن آمريكا OECD جهان سال

2016 3 7/1 6/1 1 7/1 2 7/6 1/7 4/3- 5/0- 

 0 0 -1/0 0 0 1/0 0 0 0 0 ر نسبت به سال قبلتغیی

2017 2/3 9/1 2/2 1/1 6/1 3/1 2/6 1/7 4/0 1 

 1/0 0 0 0 2/0 2/0 0 0 1/0 0 تغییر نسبت به سال قبل

 .2017 بازار نفت اوپك، فوريه ماهنامهمأخذ: 

 

 های نفتی در جهانوضعیت فرآورده

بهبود شرايط،  واسطههآتالنتيك ب وزهماه ژانويه در حهاي نفتي طي توليد فرآورده

دستي صادرات نفتا و بنزين بهبود يافت. عامل اين امر نيز مثبت شدن عملكرد پايين

اقي بماند. به همين هاي سود پااليشي در وضعيت مناسب بنفت بود كه باعث شد حاشيه

هاي اي كارخانهدليل افزايش تقاضهاي نفتي در آسيا بهسود بازار فرآورده ترتيب حاشيه

 داشت. 2017اي ثبات بيشتري در ماه ژانويه بومي و منطقه

 2017اند كه ميزان واردات نفت خاه آمريكا در ماه ژانويه منابع اوپك اعاله داشته

ميليون بشكه در روز رسيد  4/8اي نسبت به ماه قبل به روزانه هزار بشكه 489با افزايش 

هزار بشكه در روز(  683درصد ) 9در حدود  2016كه نسبت به زمان مشابه سال 

هزار  268ها نيز در آمريكا طي ماه گذشته هاست. ميزان واردات فرآورد افزايش يافته

درصد  8بشكه در روز افزايش يافت كه اين ميزان نسبت به زمان مشابه سال گذشته 

فتي آمريكا در ماه هاي نت فرآوردهاراست. ميزان صاد هزار بشكه در روز( باال رفته 155)
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هزار بشكه در روز كمتر از ميانگين ماه گذشته بود. ميانگين صادرات آن طي  350ژانويه 

درصد  4انه نيز يسال آناست و ميزان صادرات  ميليون بشكه بوده 9/4ماه قبل روزانه 

 است. بيشتر از سطح سال گذشته اعاله شده

 گاز، بنزينج فارس اعم از نفتهاي اصلي نفتي فوب خليميانگين قيمت فرآورده

افزايش نسبي  2016نسبت به ماه دسامبر  2017و نفت سفيد طي ماه ژانويه  سوپر

 است. ارائه شده 2اصلي در نمودار  يافت. روند افزايش قيمت اين سه فرآورده

 

 های سه فرآورده نفتی فوب خلیج فارس طی ماه ژانويهقیمت متوسط. 2نمودار 
 هر بشكه( ازاي)دالر به

 .المللي شركت ملي نفتامور بينمأخذ: 
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 20171خصوص وضعیت صنايع باالدستی جهان در سال ها درنگرش

بر اين باورند كه صنايع نفت و گاز جهان نسبت به دو  2مكنزي وود گران مؤسسهتحليل

ها از ا وجود گسترش نااطمينانيكه بطوري به .تري دارندثباتسال گذشته جايگاه با

نفت اوپك و توافق پاريس براي كاهش انتشار  هاي اجرايي ترامپ، كاهش عرضهسياست

 بينانه همچنان وجود دارد.كربن اين ديدگاه خوش

 450با سه درصد افزايش به از منابع نامتعارف هاي اكتشاف و توليد با اينكه هزينه

روند اين منبع اكتشاف و توليد  چرخه ،سال ركود 2ز پس ا ،است هميليارد دالر رسيد

بهتري در سال جاري در پيش خواهد داشت. احزاب مستقل آمريكا براي نخستين بار 

هاي با ارزش خود اعمال نفوذ بيشتري خواهند داشت. بر دارايي ،هاپس از افزايش قيمت

اين  اما ،يافتهافزايش  درصد 25هاي توليد انواع منابع نامتعارف بيش از هزينهگرچه 

. در اين اثنا، با ظهور است يافتهتري روند نزولياين عرصه ها براي بازيگران بزرگ هزينه

يابد و اين ميزان كاهش در سال درصد كاهش مي 20ها سود، متوسط هزينهصنايع كم

درصدي در پيش خواهد داشت.  7-3تر روند نزولي ،درصد قبل 20بر ، عالوه2017

سسات مالي در مقايسه با سال قبل ؤم توسعهمكنزي،  وود سسهؤاس اطالعات مبراس

اي هر بشكه معادل نفت سرمايه كه ميانگين هزينهطوريبه ،روند بهتري خواهد يافت

ازاي هر دالر به 17اي هر بشكه است كه از ازالر بهد 7هايي براي چنين پروژه خاه

ها با بود، كمتر است. اينگونه پروژه ها شدهروژهبراي اين پ 2014اي كه در سال بشكه

                                                 
1."Cautiosly optimistic: glovbal upstream outlook for 2017", 11 Jan, 2017. Retrieved 

from http://www.woodmac.com 

2  . Wood Mackenzie 
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درصد، ارزش و سود بيشتري دارد. در  16به  9( از IRRافزايش نرخ بازگشت سرمايه )

 است. ارائه شده 2017-2007هاي بين سال FIDs1 ،3نمودار 

تواند مي 2است كه چطور بازدهي عملياتي نشان داده بخش منابع نامتعارف آمريكا

افزايش  اي بالقوه را جبران كند. نمونهاي يا حتي توره هزينههاي پايين سرمايهههزين

درصدي  30مديريت حفاري و تسريع  توان در نحوهها را ميبازدهي در بخش نامتعارف

 ها مثال زد.در تكميل چاه

اي بسيار مسئله ،هاي عميقهاي آبپروژه مكنزي، پتانسيل گران وودبه نظر تحليل

در نظر گرفته  2017در سال  FIDهايي كه در قالب زاست. بسياري از پروژهشچال

هاي عميق پيش از هاي آباما بسياري از پروژه ،اند با نفت نامتعارف قابل رقابتندشده

ازاي هر دالر به 60( و حدود IRR) درصدي 15نرخ بازگشت  FIDاي قالب توسعه

نفت سازي صنعت بهينه برايها د. بهترين پروژهانورشكسته درآمدهصورت نيمهبشكه، به

سازي در صنعت گونه بهينهاين 2017است. در سال  انتخاب شده نامتعارفو گاز 

ها نيز در بهبود شرايط اكتشاف، پا خواهد كرد. دولتها موج ديگر توسعه بهنامتعارف

 هاي نادر نقش مؤثري دارند.جذب سرمايه و استخراج

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Final Investment Decision (FID)  

2. Operational Efficiency 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________ 

 

 

10 

 2017-2007های های نهايی بین سالگذاریها برای سرمايهگیری. تصمیم3نمودار 

 

Source: Wood Mackenzie 

 

درصد افزايش يابد كه با در  2رود متوسط توليد نفت نامتعارف آمريكا، انتظار مي

رقم بسيار چشمگيري  2016-2014هاي درصدي بين سال 40نظر گرفتن سطح توسعه 

ها معطوف به اين امر است كه چطور بخش نفت نامتعارف آمريكا به اهنگ است. همه

 ها پاسخ خواهد داد.گونه افزايش قيمتاين

اما  ،نخست سال جاري روند توليد نفت نامتعارف آمريكا كاهش يافته در نيمه

اين روند موج صعودي جديدي به خود گيرد و  2017شود تا پايان سال بيني ميپيش

كه نقش مهمي  1ِپرميان بشكه در روز افزايش يابد. اين رشد ازسوي حوزههزار  300به 

 در رشد توليد دارد ناشي خواهد شد.

                                                 
1. Permian Basin 

50
 

ت خام
شكه معادل نف

ن ب
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نفت نامتعارف آمريكا پس از اجرای توافق كاهش تولید نفت  های توسعهفرصت

 اوپك و غیراوپك

 روز نفتميليون بشكه در  76/1پس از گذشت يك ماه از اجراي توافق تاريخي كاهش 

براي افزايش توليد نفت نامتعارف آمريكا  الزهاوپك، بسترهاي عضو غير 11خاه اوپك و 

 است. مهيا شده

دالر افزايش نسبت به ماه نوامبر  8ميانگين قيمت نفت برنت در ماه ژانويه با 

دالر رسيد )احتمال اثرگذاري توافق ماه نوامبر اوپك و  45/55اي ، به بشكه2016

 2016ها در ماه دسامبر باعث افزايش قيمت 2017 از ابتداي ژانويهغيراوپك بر توليد 

 شد(.

اين شوك قيمتي باعث بازگشت به كار توليدكنندگان نفت شيل در آمريكاي 

دكل  15ژانويه با  27منتهي به  آمريكا تا هفته هاي خشكيتعداد دكل ،شمالي شد

درصد  80 حداقل 2016دكل رسيد. اين ميزان نسبت به ماه مي  566افزايش به 

 57/8است. روند افزايش توليد از  افزايش و سطح توليد نيز به همان نسبت افزايش يافته

است.  ميليون بشكه در روز رسيده 799/8ميليون بشكه در روز طي ماه سپتامبر به 

است. براساس  هاي گذشته بودههاي پرميان طي ماهعامل كليدي اين رشد توليد شيل

ميليون بشكه در  94/2پرميان از  ، ميزان توليد از حوزه1اطالعات انرژي آمريكا رهآمار ادا

ميليون بشكه در روز در  180/2ميليون بشكه در روز و  127/2روز در ماه دسامبر به 

 رسيد. 2017فوريه 

عطفي براي احزاب مستقل آمريكايي شد  هاي آمريكا نقطهاينگونه افزايش در شيل

خود را اعاله كنند. در ماه سپتامبر،  2017اي سال هاي هزينهد برنامهكه قصد داشتن

                                                 
1  . Drilling Productivity Review 
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اي خود را براي هاي سرمايهاطالعات انرژي آمريكا، براي سومين سال متوالي هزينه اداره

 (.2016، كاهش داد )ميس، سپتامبر 2017سال 

ها متخاطر افزايش قيطور قابل توجهي تغيير يافت كه بخشي بهاما اين رويه به

ترامپ دولت  روي كار آمدن دليلهاي واقعي و مود انتظار نفت( و بخشي نيز به)قيمت

 .آمدشمار ميجديت بهبود كه براي توليدكنندگان سوخت فسيلي آمريكاي شمالي نوعي 

ترامپ اجراي فرماني را امضا كرد كه براساس آن  دژانويه سال جاري دونال 24در 

راند. را جلو مي 2و داكوتا اكسس 1XLهاي كي استون ناه اصلي نفتي به دو خط لوله

محيطي در سال خاطر مالحظات زيستدر زمان اوباما به XLكي استون  ِخط لوله

ها و اعتراض بوميان آمريكايي داكوتا اكسس هم با اعتصاب ييد نشد و خط لولهأت 2015

واقع در داكوتا  3و ميادين باك ِّنمواجه شد. از طريق اين دو خط لوله، نفت خاه از كانادا 

 شود.صادرات مي هاي خليج انتقال يافته و آمادهبه پااليشگاه

 

 پتانسیل ورود گوگرد ايران به بازارهای بزرگ صادراتی

جداسازي مايعات گازي از گاز طبيعي، دومين قسمت از فرآورش گاز، جداسازي  پس از

گويند. نيز مي «سازي گازشيرين»آن  دي اكسيد كربن و سولفيد هيدروژن است كه به

شود. سولفور گفته مي «گاز ترش»اگر مقدار گوگرد موجود در گاز زياد باشد، به آن 

 عامل و آورمرگهاي ن بوي زننده و تنفسعلت دارا بودموجود در گاز طبيعي به

 لذا. ازدسمي هزينهپر را آن انتقال و مطلوبغير را گاز انتقال، لوله خطوط فرسايندگي

                                                 
1. Keystone XL 

2. Dakota Access  

3. Bakken 
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 موجود گوگرد سوختن از حاصله سمي گازهاي توليد از ناشي خطرات از جلوگيري براي

درصد  97ايي تا حدود فرآينده طي ها،دستگاه و هالوله خورندگي نيز و طبيعي گاز در

 ناميده« پايه سولفور»نمايند. اين ماده كه سولفور موجود در گاز طبيعي را بازيافت مي

 بازار، نياز به توجه با سازي،آماده از پس تواندمي كه بوده زردرنگ پودر شكلهب شودمي

 .شود صادر هدف بازارهاي به فرآورش از پس يا و شكل همان به

 الف( كاربردهای گوگرد

توان به ترين آنها ميگوگرد، كاربردهاي فراواني در صنعت و كشاورزي دارد كه از عمده

سولفوريك، تصفيه فلزات كاني، صنايع پالستيك و  استفاده از آن در توليد اسيد

 ها،گوگردي، كودهاي شيميايي، شوينده هايسازي، توليد آسفالت و سيمانالستيك

 1.ها كاربرد ديگر اشاره نمودها و دهكنندهعفونيضد

كه ) اسيد سولفوريكتوليد  برايگوگرد جهان درصد توليد  90-85طور متوسط هب

گردد و در توليد بسياري از هاي صنعتي قلمداد ميي از پردازشپايه بنياني بسيار

از اين شود. با توجه به اينكه تاكنون محصوالت نهايي كاربرد وسيعي دارد( مصرف مي

لذا تقاضاي  ؛شودميبيشتر استفاده  صنعت توليد كودهاي شيميايي فسفاته،اسيد در 

قاضاي كودهاي شيميايي فسفاته مستقيم ناشي از تطور غيرهثر در صنعت گوگرد بؤم

در تهيه الياف مصنوعي،  اسيد سولفوريك ترين مصارف غيركوديبوده است. عمده

. گوگرد استسازي و يا صنايع تصفيه نفت و گاز ستيكژي، پالها، صنايع متالورنگدانه

ها، چرمسازي، عكاسي، كنندهدر صنايع توليد پاك صورت خاه و پردازش نشده عمدتاًهب

هاي قليايي يا سديمي كاربرد عنوان افزودني به خاكهها و در كشاورزي بكشحشره

                                                 
1. http://www.igcc.ir/global/product,id_1,lang_fa.htm  

http://shayankar.ir/product/chemical/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9
http://shayankar.ir/product/chemical/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9
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ناطق عمده مصرف متفاوت دارد. ميزان كاربرد مشتقات گوگردي در صنايع مختلف، در م

تقويت،  برايتركيبات گوگردي  مصرفتوان از در حال توسعه گوگرد ميكاربرد . از است

سازي نيز بين ها در آسفالت ناه برد. مصرف گوگرد در صنايع كاغذدواه و مقاومت حالل

و نحوه عمليات ساخت  گوگرد كيلو در هر تن است كه اين ميزان به خلوص 15-85

طور كلي كلوخ گوگرد در فرآوري توليد صنايع دارويي، عمراني، بهكاغذ بستگي دارد. 

د مصرف موارد متعد در نظر گرفتنبا  1گيرد.صنعتي و كشاورزي مورد استفاده قرار مي

ريزي براي توليدات محصوالت گوگرد، توجه به فرآوري اين ماده در داخل كشور و برنامه

از اهميت بسزايي برخوردار است و مستلزه تبيين استراتژي دقيق و افزوده باال با ارزش

 هاي آتي است. گسترده در سال

 2( وضعیت تولید گوگرد در كشورب

كننده گوگرد در گاز يكي از كشورهاي مهم توليديران با داشتن منابع غني نفت و ا

. كندصادر مي آمريكاي التين و آفريقا ،به كشورهاي هندوستان، چين كهخاورميانه بوده 

ايران يكي از بزرگترين توليدكنندگان گوگرد در سطح منطقه  ،در شرايط فعلي

پارس جنوبي روزانه برداري هر فاز جديد طوري كه با بهرهرود بهشمار ميخاورميانه به

اكنون ظرفيت شود. هممي تن به ظرفيت توليد اين محصول گازي كشور افزوده 400

برداري از فازهاي ميليون تن رسيده كه با بهره 2انه به حدود يتوليد گوگرد ايران سال

با افزايش بيشتري همراه خواهد شد.  1396جديد پارس جنوبي اين ظرفيت تا سال 

نژاد تاكنون مجيد مثبتي، مدير عامل پااليشگاه گاز شهيد هاشميسيد اساس اظهاراتبر

                                                 
 (shayankar.ir) ، برگرفته از سايت«مصرف گوگرد در صنايع مختلف. »1

بررسي وضعيت تجارت جهاني گوگرد )بخاش پايااني(/ قيمات جهااني گاوگرد      »(؛ 1394محمدي، اميرحسين ) 2.

 ( http://forsatnet.ir/news/daily)، فرصت امروز، برگرفته از سايت«يابدكاهش مي

http://shayankar.ir/product/fertilizer/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://shayankar.ir/product/fertilizer/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C


 

 __________________________________________  

 

 

15 

شده كه براي نخستين هاي گوگرد درخواستي پاكستان از تركمنستان تأمين ميمحموله

بار امسال اولين محموله گوگرد گازي ايران به پاكستان صادر شد. افزايش صادرات 

هزار تن  650انه يطور متوسط سالبهگوگرد به اين كشور در دستور كار قرار دارد و 

شود نژاد توليد ميدرصد در پااليشگاه گاز شهيد هاشمي 99/99گوگرد با درجه خلوص 

شود. ارزش كه بخش زيادي از اين محصول گازي به كشورهاي چين و هند نيز صادر مي

د هزار دالر برآور 400هزار تني صادراتي گوگرد ايران به پاكستان حدود  10محموله 

  1(.1395شود )انرژي خاورميانه، مي

 های تولید و فروش گوگرد در ايرانموانع و محدوديت (ج

ترين آنها توليد و فروش گوگرد در ايران موانع و مشكالت متعددي دارد كه عمده

 :از عبارتند

دليل بيشتر بودن مقدار بازار گوگرد بهاشباع بودن بازار مصرف داخلي گوگرد؛  .1

اين در حالي است فراز و نشيب بوده است. مصرف، همواره پرتنش و پرتوليد نسبت به 

 .هستندوضعيت كمتر دچار اين محصوالت جانبي گوگرد و مشتقات آن  كه

باال رفتن استانداردهاي مربوط به گاز  نظيرداليل متعدد  توليد گوگرد بنا به .2

روندي رو به غيره،  محيطي وطبيعي و لزوه پااليش بيشتر گوگرد از آن، الزامات زيست

دستي )نظير توليد كود اندازي صنايع پاييندر صورت توسعه و راه .رشد خواهد داشت

 هاي فراواني كرد. توان از اين ظرفيت بالفعل استفادهشيميايي( مي

پذيري توليدكنندگان كاهش رقابتباعث  كشور هاي ظالمانه عليهتداوه تحريم .3

 .شودميداخلي 

                                                 
  .1395، بهمن و اسفند 17، ماهنامه انرژي خاورميانه، سال دوه، شماره «خ عملي ايران به تركمنستانپاس». 1
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نژاد( با كننده )مانند پااليشگاه شهيد هاشميراكز عمده توليددوري تعدادي از م .4

نقل )و در وهاي حملمراكز عمده صادراتي )مانند بندرعباس( موجب افزايش هزينه

كه بيشتر مشتريان باال( و آلوده شدن گوگرد شده درحالي نتيجه قيمت تماه شده

 .داري كنندرنگ و عاري از آلودگي را خريددهند محصول زرميترجيح 

 .وجود نداردگوگرد براي نگهداري انبارهاي مكانيزه  .5

 بندري در مقايسه با بنادر كشورهاي رقيب باالتر است. هايهزينه .6

قيمت نفت در بازارهاي با  با توجه به وابستگي قيمتي اين محصول شايان ذكر است

تري براي ثباتبا بازارمدت شاهد رسد در مياننظر مي، بهثبات قيمت بينيجهاني و پيش

 .باشيمگوگرد  صادرات

 

 منابع و مآخذ

، بهمن 17، ماهنامه انرژي خاورميانه، سال دوه، شماره «پاسخ عملي ايران به تركمنستان» .1

 .1395و اسفند 

قيمت جهاني  ،بررسي وضعيت تجارت جهاني گوگرد )بخش پاياني(» ،محمدي، اميرحسين .2

 http://forsatnet.ir/news/daily سايتمروز، برگرفته از فرصت ا، 1394، «يابديگوگرد كاهش م

3. Opec (Feb.2017). "Oil Market Report", Retrieved from www.opec 

4. .IEA (Feb. 2017). "Oil Market Report", Retrieved from 

www.iea.org 

5. http://www.igcc.ir/global/product,id_1,lang_fa.htm 

6. ."Cautiosly optimistic: glovbal upstream outlook for 2017", Jan 

11th, 2017. Retrieved from http://www.woodmac.com 
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