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سرمقاله - ایوب بنوی - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

ارشـــد  مدیـــران  اصلـــی  شـــعار  زمانـــی 
اقتصـــاد  از  خـــروج  کشـــور  اقتصـــادی 
تـــک محصولـــی و عـــدم وابســـتگی بـــه 
فروش نفت خام بـــود همه راهبردهای 
 سیاســـی - اجتماعی 

ً
اقتصادی و بعضا

تدویـــن  چارچـــوب  ایـــن  در  کشـــور 

گاز  ذخایـــر  هنگامیکـــه  امـــا  می شـــد. 
گازی پـــارس پـــارس  بـــه ویـــژه از میـــدان 
مهمـــی در  منبـــع  عنـــوان  بـــه  جنوبـــی 
و  شـــد  معرفـــی  کشـــور  انـــرژی  تامیـــن 
کارشناســـان راه های بهره برداری ازاین 
منبـــع خـــدادادی را ارزیابـــی و بررســـی 

کردند، راهبردهـــای جدیدتری به ذهن 
کرد. کارشناســـان و دولتمردان خطـــور 

گاز بـــه عنوان  بدیـــن ترتیب شـــعار 
پتروشـــیمی و  هـــای  مجتمـــع  ک  خـــورا
تنـــه  بـــه  تنـــه  افـــزوده،  ارزش  ایجـــاد 
محصولـــی  تـــک  اقتصـــاد  از  خـــروج 

توسعه صنایعتوسعه صنایع
پایین دستیپایین دستی

اولویت پتروشیمی اولویت پتروشیمی 
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بـــه نوعـــی مکمـــل آن محســـوب  زد و 
شـــد. امـــا از ســـوی دیگـــر و در حالـــی 
ک مجتمـــع  بـــه عنـــوان خـــورا گاز  کـــه 
الفیـــن،  پتروشـــیمی تولید  هـــای 
را نویـــد  آروماتیـــک هـــا و ..  متانـــول، 
کـــه  ســـرآورد  دیگـــر  شـــعاری  مـــی داد. 
عالوه بـــر ایجـــاد ارزش افـــزوده از قضا 
قـــرار  پاشـــنه آشـــیل اقتصـــاد راهـــدف 
از طریـــق  تنهـــا  کـــه  اشـــتغالزایی  داد، 
توســـعه صنایع مکمل و پایین دســـت 

می شـــد. پتروشیمی میســـر 
پاییـــن  واحدهـــای  احـــداث 

دستی با استفاده از محصوالت 
پتروشیمی است  باالدســـتی 

امـــکان  نهایـــت  در  کـــه 
احـــداث پارکهـــای صنعتی 

را نیز میســـر می ســـازد . بدین 
بعـــد  مرحلـــه  در  آنچـــه  ترتیـــب 

صنعـــت  و  اقتصـــاد  می توانســـت 
ایـــران را رنگـــی نـــو بخشـــید، احـــداث 

دســـتی  پاییـــن  صنعتـــی  واحدهـــای 
پتروشیمی متناســـب با شرایط اقلیمی و 
بومـــی در هـــر شـــهر و اســـتان اســـت تـــا 
بـــر اشـــتغالزایی  ایـــن طریـــق عـــالوه  از 
بـــا اســـتفاده محصـــوالت باالدســـت به 
ک محدودیتهای صنعتی  عنـــوان خـــورا
هـــر اســـتان نیـــز متناســـب بـــا آن مرتفـــع 
گـــردد تـــا به قولی با یک تیر ســـه نشـــان 

کند. بـــه هـــدف اصابـــت 
منابـــع  از  گیـــری  بهـــره  بنابرایـــن 
علمـــی و  امکانـــات  و  موجـــود 
داخلـــی،  ارزشـــمند  انســـانی 
صنعـــت  سیاســـتگذاران 
که  پتروشـــیمی را بـــر آن داشـــت 
راهبردهای بلند مدت مناسبی 
را در محـــدوده فعالیـــت هـــای 
خویـــش به منظـــور مواجهه با 
مســـایل ملـــی و جهانـــی آغاز 
و در قالـــب سیاســـت هـــای 
عرضه  نظـــام  کلی 

. کند
امـــروزه نیز تـــالش مدیـــران صنعت 
پتروشـــیمی کمک به راه انـــدازی صنایع 
پایین دســـتی و حمایـــت از این صنایع 
کـــه  بـــه همیـــن علـــت اســـت  اســـت و 
طرح هـــای جدید نیز بر همین اســـاس 
کنار حضور  برنامه ریزی می شـــود تـــا در 
گذاران بزرگ بخش غیردولتی  ســـرمایه 
در واحدهـــای باالدســـتی پتروشـــیمی، 
خصوصـــی  بخـــش  گـــذاران  ســـرمایه 
واحدهـــای  کنـــار  در  حضـــور  بـــا  نیـــز 
هـــم  اشـــتغال  زمینـــه  پتروشـــیمی هم 
کســـب ســـود بیشـــتر از صنعـــت  زمینـــه 
پتروشـــیمی و هـــم محرومیـــت زدایـــی از 
کنند . کشـــور و رونق اقتصادی را فراهم 

بنابرایـــن از توســـعه صنایـــع پایین 
دســـتی به عنوان اولویت پتروشیمی در 
تولیـــد  زنجیـــره  تکمیـــل  بـــرای  کشـــور 
ســـودآوری و خـــروج از خـــام فروشـــی 
گاز و نفـــت می تـــوان نـــام بـــرد . منابـــع 
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تغییر فرمول قیمت گذاری تغییر فرمول قیمت گذاری 
پایه محصوالت پتروشیمیایی پایه محصوالت پتروشیمیایی 

راهبردی برای تنظیم بازارراهبردی برای تنظیم بازار

گـــزارش  پیـــام پتروشـــیمی در سراســـر دنیا بســـتر  بـــه 
کاال فراتـــر از بـــازار  رسمی دادوســـتدها یعنـــی بـــورس 
نقـــش  ایفـــای  نقـــدی  دادوســـتدهای  و  فیزیکـــی 
کنـــار  می کنـــد. فعالیـــت بازارهـــای مشـــتقه و آتـــی در 
کشـــف نشـــده بـــورس  بـــازار نقـــدی از ظرفیت هـــای 
کاالی ایران بـــرای محصوالت پتروشـــیمی و صنعتی و 
که  معدنـــی بـــه شـــمار می رونـــد. آن هم در شـــرایطی 
ایـــن بازارها بـــا برجسته ســـازی ابزارهـــای معامالتی 
کاالیـــی، صندوق هـــای  گواهـــی ســـپرده  نظیـــر اوراق 
کاال و حتـــی قراردادهـــای آتـــی از جملـــه اهرم هـــای 
موثـــر در جهت پوشـــش ریســـک تغییـــرات قیمتی به 

کنار ایجاد اطمینـــان از عرضه  کـــه در  شـــمار می روند 
کافی، بســـتری برای هدایت واســـطه گران  مســـتمر و 
که هر از چندگاهی  و ســـرمایه های ســـرگردانی اســـت 
کســـب  کرده و ســـعی در  کاالیـــی نفوذ  بـــه بازارهـــای 

گـــون دارند.  گونا ســـود از طـــرق 
کنون  که نتیجه سیاســـت های فعلـــی تا بررســـی این 
چـــه بـــوده و چـــه شـــرایطی را بـــرای دادوســـتدهای 
اســـت،  کـــرده  مهیـــا  پتروشـــیمیایی  محصـــوالت 
کـــه سیدســـعید زمـــان زاده، عضـــو  موضوعـــی اســـت 
هیـــات رئیســـه انجمـــن ملی صنایـــع پلیمر ایـــران در 

ادامـــه توضیـــح می دهـــد:

گفت وگو

خ میانگین دالر نیمایی در قیمت گذاری  خ میانگین دالر نیمایی در قیمت گذاری تغییر نر تغییر نر
محصوالت پتروشیمی از هفتگی به ماهانه می تواند محصوالت پتروشیمی از هفتگی به ماهانه می تواند 

منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تامین کند.منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تامین کند.
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پایـــه  قیمت گـــذاری  فرمـــول  تغییـــر 
محصـــوالت پتروشـــیمیایی در بـــورس 
میانگیـــن  جایگزینـــی  طریـــق  از  کاال 
ماهانه بهـــای دالر نیمایی با میانگین 
هفتگـــی را چطـــور ارزیابـــی می کنیـــد؟

کـــه  دارد  را  آن  قابلیـــت  ح  طـــر ایـــن 
هیجانـــات هفتگـــی میانگین بهـــای ارز 
نیمـــا بـــا ماهانـــه شـــدن را تـــا حـــدودی 
نوســـانات  تجمیـــع  زیـــرا  کنـــد.  کنتـــرل 
گرفتـــه می شـــود و  چهـــار هفتـــه درنظـــر 
خ ســـه هفتـــه از آن در  گفت نر می تـــوان 
گفت  دســـترس است. از این رو می توان 
متقاضیان مواد اولیه پتروشـــیمیایی در 
کاال بـــا پیش بینـــی منطقی تری  بـــورس 
نســـبت به آینـــده بـــه دادوســـتدها وارد 
کـــه پیـــش از آن  می شـــوند و هیجاناتـــی 
کاهش  در ایـــن بـــازار دیده می شـــد، بـــا 
نســـبی همراه شـــده اســـت. بـــه عبارت 
ح،  دقیق تـــر پیـــش از اجـــرای ایـــن طـــر
خ های پایه  روز شـــنبه پیـــش از اعـــام نر
جدیـــد، متقاضیان تحـــرکات قیمتی ارز 
که  را رصـــد می کردنـــد و یقیـــن داشـــتند 

عینـــا تغییرات بهـــای ارز در قیمت های 
اعمـــال خواهد شـــد. اعامی جدیـــد 

از این رو شـــاهد ورود تقاضای هیجانی 
بســـیار  قیمتـــی  رقابت هـــای  ثبـــت  و 
کاال بودیـــم.  بـــاال در معامـــات بـــورس 
کـــه این جایگزینی  که از زمانی  درحالـــی 
اتفـــاق  قیمت گـــذاری  فرمـــول  در 
رخدادهایـــی  چنیـــن  اســـت،  افتـــاده 
کـــه  کمرنگ تـــر شـــده اســـت. به طـــوری 
گفت رشـــد بهای ارز بـــا تاخیر  می تـــوان 
ماهانـــه  میانگیـــن  در  کـــه  کوتاه مدتـــی 
بهـــای ارز نیمایـــی منعکـــس می شـــود، 
ســـبب تغییـــر قیمـــت پایـــه مـــواد اولیـــه 
تاخیـــر  ایـــن  می شـــود.  پتروشـــیمیایی 
بـــرای متقاضیـــان  بـــه عنـــوان فرصتـــی 
طریـــق  از  تـــا  می شـــود  گرفتـــه  نظـــر  در 
آن تحلیـــل بیشـــتری نســـبت بـــه وقایع 
بـــازاری داشـــته باشـــند و از خریدهایـــی 
کـــه به ســـمت انبارهـــا هدایت می شـــود 
تامیـــن  بـــه  تنهـــا  و  کـــرده  اجتنـــاب 
بـــرای  خـــود  روزانـــه  نیازمندی هـــای 

بپردازنـــد. محصـــول  تولیـــد 

قیمـــت محصـــوالت پتروشـــیمیایی در 
بـــازار آزاد در چـــه ســـطوحی نوســـان 

می کنـــد؟
خ ارز  کاهـــش نـــر ایـــن روزهـــا بـــه دلیـــل 
کنـــار تغییر محـــرک اثرگـــذار بر قیمت  در 
هـــای پایـــه محصـــوالت پتروشـــیمیایی 
کاال یعنی برگزیـــدن میانگین  در بـــورس 
ماهانـــه دالر نیمایی به جـــای میانگین 
هفتگـــی، از التهاب دادوســـتد بســـیاری 
کاســـته  گریدهـــای ایـــن محصـــوالت  از 
شـــده اســـت. به عنـــوان مثـــال در مورد 
 PVC کاال یعنی پلیمر رام شـــده بـــورس 
رقابت هـــای قیمتـــی تـــا حـــدود زیـــادی 
قیمت هـــای  در  دادوســـتدها  و  حـــذف 
همچنیـــن  اســـت.  شـــده  انجـــام  پایـــه 
گریدهـــای لولـــه محصوالت پلـــی اتیلنی 
کمتـــری معامله شـــده  بـــا حجم بســـیار 

. ست ا
قیمت هـــای  رشـــد  نمی تـــوان  البتـــه 
پایـــه بـــا دیگـــر اهـــرم اثرگـــذار یعنـــی این 
کـــه بحث انتخابات آمریکا بســـیار  روزها 
بازارهـــای  اســـت،  شـــده  ســـاز  حاشـــیه 
کاالیـــی بـــا تاثیرپذیری بســـیار زیـــادی از 
شـــرایط سیاســـی و برنامه هـــای رئیـــس 
کشـــور دچار تحرکات  جمهـــور آینده این 
اســـاس  برایـــن  می شـــوند  قیمتـــی 
در هفته هـــای  کـــه  تقاضـــای هیجانـــی 
چشـــم  بـــه  بازارهـــا  ایـــن  در  گذشـــته 
کنـــون تـــا حـــدودی فروکش  می خـــورد ا
گفت  کـــرده اســـت و به نوعـــی می تـــوان 
فعـــاالن بـــازار در انتظـــار نتایـــج نهایـــی 
ایـــن انتخابـــات و منعکـــس شـــدن اثـــر 
گـــون در اقصی  گونا کاالهای  آن بر بـــازار 

نقـــاط جهـــان هســـتند.
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میـــزان  افزایـــش  و  کاهش هـــا  آیـــا   
کاال  پیـــش پرداخـــت خرید در بـــورس 
دادوســـتدهای  التهـــاب  از  توانســـته 

کاالیـــی بکاهـــد؟ گـــروه  ایـــن 
اصلی  مشکل  که  کرد  اظهار  می توان 
کاالیی مربوط  گروه  دادوستدهای این 
گر  که ا به سمت تقاضا نبوده است. چرا 
کاهش  گونه بود با پاالیش تقاضا و  این 
می شد.  رفع  موضوع  این  سهمیه ها 
گذشته  هفته  معامات  در  که  درحالی 
شاهد  مجددا  کاال  بورس  بستر  در 
این  بودیم.  قیمتی  رقابت های  افزایش 
آسیب  که  است  آن  دهنده  نشان  امر 
محصول  این  از  شده  انجام  شناسی 
ارزیابی نمی شود و سمت  لزوما صحیح 
نیازمند  که  است  محصول  این  عرضه 
مدیریت است. درحال حاضر خبرهای 

کف عرضه های  خوبی نسبت به رعایت 
در  کاالیی  گروه  این  ملتهب  گریدهای 
ح شده است. به طوری  کاال مطر بورس 
کف  درصد   ۲۰ میزان  به  حداقل  که 
پتروشیمیایی  اولیه  مواد  های  عرضه 
است،  التهاب  دارای  آنها  معامات  که 

افزایش یابد.

پیش بینی برای آینده بازار چگونه است؟
مدت  تا  آمده  پیش  فرصتی  کنون  ا
عدم  پتروشیمی برای  شرکت های  زمان 
کف عرضه  از سه هفته به  رعایت میزان 
کاهش یابد. هر دو این امور به  دو هفته 
کنترل بازار از  عنوان محرک های مثبت 
گرفته خواهند شد.  سمت عرضه درنظر 
پایین  صنایع  و  خصوصی  بخش  تاش 
خود  خواسته  که  است  این  بر  دستی 

در ارتباط با مدیریت بخش عرضه را به 
که  گوش مسووالن برسانیم و بخواهیم 

این پیشنهادات اعمال شود.
یا  نظارتی  دستگاه های  که  طوری  به   
بخش دولتی تمرکز خود را بر این موارد 
کف عرضه،  کنار رعایت  قرار دهند تا در 
کف عرضه ها  به میزان حداقل ۲۰ درصد 
تاش  نیز  تقاضا  طرف  در  یابد.  افزایش 
که سهمیه های تولیدکننده ها  می کنیم 
قرار  شناسایی  مورد  واقعی  شکل  به 
سمت  به  بهین یاب  کدهای  تا  گیرد 
امر  نتیجه  شود.  هدایت  راستی آزمایی 
که  کاهش نقش واسطه گرانی است  هم 
بازاری دامن می زنند.  آشفتگی های  به 
که ضروری و بسیار مورد  ابتدا مساله ای 
کید است بحث مدیریت سمت عرضه  تا

است .
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بورس کــــــاال بورس کــــــاال 
میزبان مطمئن میزبان مطمئن 

محصـــــوالت محصـــــوالت 
پتروشیمیپتروشیمی

گزارش.  سید فواد نبوی
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گـزارش خبرنـگار پیام پتروشـیمی ، مجتمع های پتروشـیمی از  بـه 
ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان مهرمـاه 3۰ درصـد از بیشـتز از مدت 
کردند  کاال عرضه  مشـابه سـال قبـل محصـوالت خود را در بـورس 
که پتروشیمی ها تمامی تعهد های  کرد  و باید به این نکته اشاره 
خـود در زمینـه عرضه محصوالت مختلف پلیمری و شـیمیایی را 
بـر اسـاس برنامـه ریـزی ای انجـام شـده انجـام می دهنـد و هیـچ 
کمبـودی در بـازار از نظـر تامین مواد اولیـه دیگر صنایع و نیز  گونـه 

صنایـع پایین دسـتی وجـود ندارد.
صنعت پتروشیمی ایران تولید انواع محصوالت پتروشیمی را 
بـا هـدف تامیـن نیـاز داخلـی و سـپس صـادرات با توجه بـه برنامه 

بـورس کاالی ایـران همچنـان میزبانی مطوئن برای عرضـه انواع 
محصوالت پلیمری و شیمیایی است و رشد عرضه محصوالت 

پتروشـیمی در بورس کاال نشـان از اهمیت آن دارد.

هـای تولیـدی مشـخص شـده انجام می دهـد و با تولیدی شـدن 
طـرح هـای جدیـد، جهش تولید در این صنعـت پویا رقم خواهد 

کشـور نیز هموار تر می شـود. خورد و مسـیر توسـعه صنعتی 
گـزارش تولیـد مجتمـع هـای پتروشـیمی تا پایـان  بـر پایـه ایـن 
که نسـبت  مهرمـاه سـال جـاری بـه بیش از 35 میلیون تن رسـید 
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل رشـد 8 درصـدی را بـه ثبـت رسـاند و 
اسـتمرار تولیـد انـوع محصـوالت منجر به تحـرک در صنایع پایین 

کاال نیـز شـده اسـت. دسـتی و رشـد تقاضـا در بـورس 
کاالی ایـران بـا توجـه بـه تجربـه فعالیـت خـود نشـان  بـورس 
شـرائط  در  هـا  معاملـه  رسـاندن  تعـادل  بـه  در  کـه  اسـت  داده 
کشـور نقشـی مهـم را ایفـا می کنـد و بـا توجـه بـه  کنونـی  اقتصـادی 
کنون این بورس محلی مطمئن  ابزارهـای متنـوع بـرای معامله، ا

بـرای فروشـندگان و خریـداران اسـت.
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کشـورمان در مسـیر توسـعه اقتصـادی قـرار  کـه  بـا توجـه ایـن 
کاال در رونـق اقتصادی  کارکـرد بـورس  کـه  گفـت  گرفتـه اسـت بایـد 
کشـور و معاملـه هـای شـفاف می توانـد در مسـیر خـروج از رکـود و 
کنـد و همـگام بـا رونـد رو بـه  نیـز وجـود برخـی رانـت هـا جلوگیـری 
کشـور بازارهای مختلف به سـوی شـفاف  رشـد توسـعه اقتصادی 

گام بردارنـد. شـدن 
کاالی ایران به عنوان محلی مطمئن و شفاف  کنون بورس  ا
بـرای انـواع معاملـه هـا جایـگاه واقعـی خـود را در بازار سـرمایه و در 
کشـور بـه دسـت آورده اسـت و معاملـه  کان در اقتصـاد  نگاهـی 
و  منظـم  طـور  بـه  بـورس  ایـن  پتروشـیمی در  محصـوالت  انـواع 
موجـود،  آمارهـای  بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  انجـام  حـال  در  شـفاف 
برخـی محصـوالت  در  رانـت  و  یافتـه  افزایـش  هـا  حجـم معاملـه 

کـرده اسـت . کاهـش محسوسـی را تجربـه 

کار شـفاف  گذشـته بـه سـاز و  اعتمـاد دولـت در سـال هـای 
کاال با  کاال در مصوبه های اباغ شده آشکار است و بورس  بورس 
که ابعاد تاثیرگذار فعالیت اقتصادی  فرهنگسـازی توانسته اسـت 
کند اما  کشـور آشـکار  گیر و تصمیم سـاز  را برای نهادهای تصمیم 
افزایـش همـکاری میـان شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی، وزارت 
کاال در  کارکـرد بـورس  صمـت و دیگـر نهادهـای نظارتـی می توانـد 

شـفاف بـودن معاملـه هـا و رونـق بـازار را بـه دنبال داشـته باشـد.
کاال بـه عنـوان قطـب مبـادالت  بـا توجـه بـه جایـگاه بـورس 
محصـوالت پتروشـیمی و افزایـش سـودآوری فـروش و همچنیـن 
کنار تمایل دولت  شـفافیت بسـیار باالی این شـیوه معاماتی در 
بـه تقویـت واحدهـای پایین دسـتی، توجـه هرچـه بیشـتر و بهتـر 
از سـوی تحلیلگـران توصیـه  از پیـش  بـازار رسـمی بیش  ایـن  بـه 

می شـود.
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کاالی ایـران  کـه بـورس  کارشناسـان اقتصـادی اعتقـاد دارنـد 
براسـاس سـند جامـع  و  قـرار دارد  تعالـی خـود  و  در مسـیر رشـد 
اسـتراتژیک، آینـده و جایـگاه مناسـبی بـرای آن در اقتصـاد ملـی 
کارکردهـای بـازار  کـه یکـی از  قابـل تصـور اسـت و بـا توجـه بـه ایـن 
کاال بـه عنـوان یکـی از بـورس  سـرمایه شـفافیت آن اسـت، بـورس 
بـا  مختلـف  کاالهـای  مبـادالت  در  پررنـگ  نقشـی  کشـور،  هـای 

گـذاری شـفاف دارد. محوریـت نظـام قیمـت 
کارکرد  امـروز بـا توجـه به اطمینان خریـداران و فروشـندگان از 
گفت  کاالی ایـران می توان  مطمئـن رینـگ هـای مختلف بـورس 
کامـا شـفاف  کـه ایـن بـورس بـه دلیـل نظارتـه ای موجـود بورسـی 

است.
کارکرد  کنون نیز با توجه به فضای مثبت ایجاد شده درباره  ا
کشـور، ایـن بـورس آمادگـی دارد با توجه به  کاال در  و نقـش بـورس 
زیرسـاخت هـای مطلـوب ایجادشـده، نقش بیشـتری در توسـعه 
کاال  بـورس  کنـد و در ایـن مسـیر مدیـران  ایفـا  کشـور  اقتصـادی 
کـه همه زیرسـاخت هـا برای عرضه های بیشـتر و  کـرده انـد  اعـام 
تنـوع در نحـوه معامـات آمـاده اسـت و ایـن بـورس می خواهـد در 

گذشـته نقش آفرین باشـد. اقتصـاد ایـران بیـش از 
نفتـی  فرآورده هـای  نیـز  پتروشـیمی و  مختلـف  محصـوالت 
کنون  کاال ا کشاورزی در بورس  کاالهای صنعتی و  افزون بر دیگر 
ا  می تـوان  کاال  بـورس  بـه  اعتمـا  بـا  و  هسـتند  معاملـه  حـال  در 
بسـیاری از رانـت هـا و داللـی هـای احتمالـی در عرضـه و تقاضـای 

کـرد. محصـوالت مختلـف جلوگیـری 
کـه بـا عـزم جـدی  کارشناسـان بـورس بـر ایـن اعتقـاد هسـتند 
کامل خـود را  کاال هرچـه بیشـتر نقـش  دولـت بـدون شـک بـورس 
در تخصیـص بهینـه منابـع و افزایـش هـر چـه بیشـتر تـوان رقابـت 
کـرد و نتایـج آن سـبب بهبـود  بنگاهـه ای اقتصـادی ایفـا خواهـد 

کشـور خواهـد شـد. کان اقتصـاد  شـرائط 
کـرد ایـن اسـت  کـه بایـد بـه آن توجـه  در ایـن میـان، نکتـه ای 
قالـب قراردادهـای  بـا روش هـای متنـوع در  امـکان معاملـه  کـه 
کاال وجـود دارد و معامله  بلندمـدت بـا شـرایط مختلـف در بورس 
گـران می تواننـد بـا اسـتفاده از ایـن روش هـا بـه بهتریـن شـکل و 

کننـد. سـهولت بیشـتر اقـدام بـه داد و سـتد 
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واقعیت های جدید در 

واقعیت های جدید در 
صنعت پتروشیمی جهان

 در دوران پساکروناصنعت پتروشیمی جهان
 در دوران پساکرونا
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جهان پتروشیمی

کـه واقعیـت هـای جدیـدی بـرای شـرکت هـای  کوویـد- 19، رکـود اقتصـادی و مالـی و تنازعـات ژئوپلیتیـک، باعـث شـده اسـت 
کتـاب راهنمـای مشـخصی نداشـته اسـت.  کـه پیـش از ایـن  پتروشـیمی و مـواد شـیمیایی شـکل بگیـرد، صنعتـی 

کاهش است، و برخی  تقاضا برای بسیاری از محصوالت در حال 
که بخش عمده ای از فعالیت های  از شرکت ها به ویژه آنهایی 
ویروس  شیوع  تاثیر  تحت  شدت  به  که  است  صنایعی  در  آنها 
گاز و هواو  گرفته اند، مانند صنایع خودروسازی، نفت و  کرونا قرار 
فضا برای نجات از شرایط فعلی با مشکات عدیده ای دست و 
پنجه نرم می کنند. عاوه بر این، بسته شدن مرزها و ممنوعیت 
گسترده ای را در زنجیره های عرضه و سایر  مسافرت اختاالت 

کرده است. اقدامات تجاری ایجاد 
که باعث  کاهش جریانهای نقدی نیز نگرانی دیگری است، 
تعویق  به  را  خود  خریدهای  مشتریان  از  بسیاری  است  شده 

بیاندازند یا نتوانند تعهدات مالی خود را سر وقت انجام دهند، 
به  وابسته  شدت  به  انبارها  موجودی  که  است  حالی  در  این 
متعدد  اختاالت  دچار  حاال  که  است  ای  عرضه  های  زنجیره 

شده اند.
سامت  بینی  پیش  قابل  غیر  معیارهای  حال،  همین  در 
کارگران  که بسیاری از شرکت ها در مورد تعداد  باعث شده است 
کار نتوانند قطعیت داشته باشند، و به همین دلیل به  قادر به 
کار بوده و سعی می کنند حتی  دنبال تغییراتی در نحوه انجام 
کرده و در مورد رویه  المقدور از سیستم های دورکاری استفاده 
های خدمت رسانی به مشتریان و سایر خدمات خود مجددا 

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره138||آبانماه1399

12



تصمیم گیری کنند.
نفت  صنعت  در  تاریخی  تغییرات  موارد،  این  همه  کنار  در 
گرفت. شوک های تقاضا و جنگ  کم  نباید دست  را هم  گاز  و 
قیمتی اخیر بین عربستان سعودی و روسیه باعث شده است که 
مازاد عرضه محدود تبدیل به مازاد عرضه انبوه شده و نوسانات 

کند. شدیدی در بازار ایجاد 
حتی مزیت هزینه ای ناشی از »رونق شیل« در ایاالت متحده 
گرفته است و حاشیه سود  آمریکا نیز اخیرا روند معکوس به خود 
یافته است،  کاهش  آمریکای شمالی  اتان در  پایه  بر  اتیلن  پلی 
کوتاه در ماه مارس  اروپا برای یک دوره  بازار  اینکه در  به دلیل 
حاشیه سود پلی اتیلن بر پایه اتان کمتر از حاشیه سود پلی اتیلن 
بر پایه نفتا شد و این روند تا مدتی بعد از آن نیز ادامه یافت- تا 
که شاهد یک نوسان 6۰۰ دالری به ازای هر تن نسبت به  جایی 

کرونا بودیم. دوره پیش از شیوع 
اینها واقعیت های جدید صنعت پتروشیمی جهان در دوران 
برای  دنیا  سراسر  پتروشیمی در  های  شرکت  هستند.  کرونا  پسا
تغییرات  باید  کنند،  را حفظ  روند موفقیت خود  بتوانند  اینکه 
که  کنند  ایجاد  را در استراتژی ها و روش های خود  عمده ای 

گرفت: حوزه های زیر را در بر خواهد 

کـــردن  محلـــی  و  شـــدن  جهانـــی  مســـیر  توقـــف 
عرضـــه  زنجیـــره 

با  -همراه  آمریکا  متحده  ایاالت  و  چین  بین  تنش  افزایش 
های  فعالیت  توقف  مورد  در  آتی  تهدیدهای  و  پاندمی کنونی 
اقتصادی در سطح ملی- جهانی شدن را در همه بخش ها در 

کرده است. صنایع مختلف با سوال اساسی مواجه 
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بازار  یک  هم  هنوز  شیمیایی  مواد  بازار  که  حالی  در 
آنها،  عرضه  بازار  بزرگترین  هم  چین  و  است،  جهانی 
برای  را  ای  بازار چین می تواند چالش های عمده  تجزیه 
گران  تحلیل  از  بسیاری  کند.  ایجاد  جهان  های  شرکت 
سرمایه  از  هایی  نمونه  حاال  همین  از  بازار  متخصصان  و 
که  می بینند  را  بزرگ  دهندگان  وام  و  سازمانی  گذاران 
کردن اقدامات چین و تغییر پایه زنجیره  خواهان محدود 
های عرضه به ایاالت متحده آمریکا و اروپا هستند تا بدین 
شرکت  باشند.  تر  نزدیک  خودشان  بازارهای  به  ترتیب 
یک  چین«  برای-  »چین-  مدل  یک  جای  به  که  هایی 
مدل زنجیره عرضه جهانی را دنبال می کنند، ممکن است 

به شدت تحت تاثیر این تغییر قرار بگیرند.
عاوه بر این، صنایع پایین دستی نیز احتماال خواستار 
مکان های جایگزین برای تولید محصوالت خود هستندتا 
کره ای و آسه آنی خود را راضی نگه  بتوانند مشتریان ژاپنی، 

دارند.
شد  خواهد  روندی  گرفتن  سرعت  باعث  رفتار  این 
از  ها  شرکت  این  زیرا  اند،  بوده  استفاده  مورد  کنون  تا که 

کم هزینه تر برای تولید  کنون به دنبال مکان های  دیرباز تا
تولید مواد  پتروشیمی و  برای شرکت های  اند.  بوده  خود 
شیمیایی فعال در این صنعت نیز چاره ای ندارند جز این 

که مشتریان شان در آنجا هستند. که به جایی بروند 
کارخانه  به طور خاصه، در سال های پیش رو مکان 
ها و استراتژی زنجیره عرضه احتماال به طور فزاینده تبدیل 
که موفقیت شرکت ها وابسته به آنها  به عواملی می شوند 
مسایل  و  سامت  به  مربوط  های  نگرانی  افزایش  است. 
کاهش ریسک  ژئوپلیتیکی منجر به الزام اقدامات منجر به 
کارایی جریان  کار و جایگزینی  کسب و  و ادامه حمایت از 
های محصول، تحویل به موقع محصول و مدیریت دقیق 
انبار عوامل اصلی استراتژی است که موفقیت شرکت را این 

شرایط به همراه خواهد داشت.
در نتیجه، شرکت های پتروشیمی و مواد شیمیایی نیاز 
که به دقت تغییرات مورد نیاز برای رسیدن به چنین  دارند 
دستاوردی را پیگیری نمایند، سرمایه موجود، قیمت گذاری 
کارایی زنجیره عرضه را به دقت مورد بررسی قرار  محصول و 

داده و در صورت نیاز تغییرات را بع سرعت اعمال کنند.
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دیجیتالی شدن
می کنیم،  نگاه  مختلف  صنایع  شدن  دیجیتالی  روند  به  وقتی 
صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی روند بسیار کندی را در مقایسه 
گرچه، شیوع ویروس کووید-19  با بسیاری از صنایع داشته است. ا
قدرت دیجیتالی این صنعت را از طریق ایجاد امکان دورکاری و 

کنترل سیستم های کارخانه ها از راه دور را نشان داده است. 
های  راه  دنبال  به  حاضر  حال  پتروشیمی در  های  شرکت 
جدیدی هستند که باعث افزایش کارایی شود و انتظار می رود که 
به زودی شاهد تغییرات وسیع در روند دیجیتالی شدن شرکت 
بیشتر  استفاده  شامل  تغییرات  این  پتروشیمی باشیم،  های 
اتوماسیون   ،)ML( ماشین  یادگیری   ،)AI( مصنوعی  هوش  از 

خودکار رباتی )RPA( و سایر فناوری ها در ادارات اصلی، مرکزی 
روند  این  حاضر  حال  در  ما  واقع،  در  بود.  خواهد  پشتیبانی  و 
کشور صنایع پس  گیری را در چین می بینیم زیرا در این  سرعت 

کرده اند. کار  از دوره توقف فعالیت، دوباره شروع به 
که پتانسیل باالیی برای بکارگیری دارد،  یکی از زمینه هایی 
استفاده از یک مدل ترکیبی که عملیات فیزیکی را با یک سیستم 
گر این سیستم های به  ارائه خدمات دیجیتال همراه می کند. ا
مربوط  آوری داده های  با جمع  خوبی طراحی شوند می توان 
به مشتریان در سطوح مختلف، پلتفرم های آناین و فضاهای 
نهایت  در  که  قرار داد  استفاده  را مورد  کاربری 

کند. برای هر دو طرف رضایت بیشتری ایجاد 
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کننـــده صنعتی  با وجـــود اینکه ایـــن صنعـــت بزرگترین مصرف 
کـــه بـــه طور  انـــرژی اســـت، ســـومین زیربخـــش صنعـــت اســـت 
کربن را تولید می کند،  کســـید  مســـتقیم بیشـــترین میزان دی ا

و قبـــل از آن صنایـــع ســـیمان و آهـــن و فـــوالد قرار دارنـــد. این 
کـــه تقریبـــا نیمـــی از نهـــاده انرژی  عمدتـــا بـــه این دلیل اســـت 
ک مصرف  زیربخـــش تولیـــد مـــواد شـــیمیایی به صـــورت خـــورا
می شـــود ســـوخت معمـــوال بـــه جـــای اینکـــه بـــه عنـــوان منبع 
گیرد، بیشـــتر به عنوان یـــک نهاده  انـــرژی مورد اســـتفاده قـــرار 

مـــواد اولیه مورد اســـتفاده اســـت.
رشد  که  می رود  انتظار  پایدار  توسعه  سناریوی  اساس  بر 
سال  پتروشیمی در  صنعت  برای  اخیر  های  سال  توجه  قابل 

سرنوشت صنعت پتــــــــــــــــــــــروشیمی تا سال سرنوشت صنعت پتــــــــــــــــــــــروشیمی تا سال 20302030  
یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوی توسعه پایدار یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوی توسعه پایداربر اساس سنار بر اساس سنار

مقاالت

صنعـت پتروشـیمی و تولیـد مـواد شـیمیایی بزرگتریـن مصـرف 
گاز اسـت، و بر اسـس معیار حجمی 15  کننـده صنعتـی نفـت و 
کل تقاضـای اولیـه بـرای  درصـد )13 میلیـون بشـکه در روز( از 
گاز را مصـرف  نفـت و 9 درصـد )305 میلیـارد مترمکعـب( از 

می کنـد.
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سرنوشت صنعت پتــــــــــــــــــــــروشیمی تا سال سرنوشت صنعت پتــــــــــــــــــــــروشیمی تا سال 20302030  
یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوی توسعه پایدار یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوی توسعه پایداربر اساس سنار بر اساس سنار

ارائه  زمان  در  که  است  ذکر  به  الزم  اما  یابد،  ادامه  آتی  های 
فرا  را  دنیا  کووید-19  منحوس  ویروس  هنوز  بینی  پیش  این 
نگرفته بود. بنابراین، ممکن است برخی از تحلیل ها و پیش 
در  واقعی  رخدادهای  بر  منطبق  کاما  گزارش  این  های  بینی 
که طبق پیش بینی های صورت  سال جاری نباشد. اما از آنجا 
گرفته به احتمال بسیار زیاد تا پایان سال ۲۰۲1 این پاندمی به 
که با یک تاخیر  کان می توان پذیرفت  کما پایان خواهد رسید، 

این پیش بینی ها می تواند صحت داشته باشد.

مصـــرف انـــرژی قابل توجـــه در بخـــش پتروشـــیمی به دلیل 
تقاضـــا بـــرای تعـــداد بســـیار زیـــادی از محصوالت مختلـــف این 
کـــه معیاری از  صنعت اســـت. تقاضا برای مواد شـــیمیایی اولیه 
کل صنعت اســـت- در ســـال های اخیر به شـــدت  فعالیت های 
افزایش یافته اســـت. در ســـناریوی توســـعه پایدار افزایش رشـــد 
کـــه همین امر نیاز بـــه اقداماتی  تقاضا پیش بینی شـــده اســـت، 
کربن در  کســـید  کاهش شـــدت انـــرژی و انتشـــار دی ا در جهـــت 

فرآیندهـــای تولیـــدی را بیـــش از پیش آشـــکار می کند.
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نمودار 1- میزان تولید مواد شیمیایی پایه بر 
منبع: IEAاساس سناریوی توسعه پایدار، 2030- 2000

بـــا  کـــه  پاســـتیکی  مـــواد  بازیافـــت 
حرارات تغییر شـــکل می دهند، می تواند 
کوچکی از تقاضا برای پاســـتیک  بخـــش 
ایـــن  از  و  دهـــد،  کاهـــش  را  اول  دســـِت 
طریق تقاضا برای تولید مواد شـــیمیایی 
گرچه بازیافت  کاهش می یابـــد. ا پایـــه نیز 
کل تقاضای جهان  تنهـــا بخش اندکـــی از 
کرد، میزان پاســـتیک  را بـــرآورده خواهد 
هـــای جمـــع آوری شـــده بـــرای بازیافـــت 

بـــرای اولیـــن بـــار در ســـال ۲۰16 از میزان 
پاســـتیک دور ریخته شـــده بیشـــتر شد. 
بـــرای اینکـــه در مســـیر پیش بینی شـــده 
توســـط ســـناریوی توســـعه پایدار حرکت 
کنیـــم بایـــد نـــرخ جمـــع آوری در ســـطح 

جهـــان افزایـــش یابد.

انواع پالستیک
بـــرای  تقاضـــا  افزایـــش  کـــه  آنجایـــی  از 

انـــواع پاســـتیک باعـــث افزایـــش تقاضا 
بـــرای مـــواد شـــیمیایی بـــا ارزش خواهد 
کـــه مـــواد تشـــکیل دهنـــده اصلی  شـــد، 
پاســـتیک هســـتند، تقاضـــا بـــرای ایـــن 
مـــواد بین ســـال هـــای ۲۰17 تـــا ۲۰18 به 

میـــزان 4 درصـــد افزایـــش یافـــت.
کـــه ظرفیـــت تولیـــد  انتظـــار مـــی رود 
در  چشـــمگیری  طـــور  بـــه  ای  منطقـــه 
آمریـــکای شـــمالی، خاورمیانـــه و منطقه 
آســـیا- اقیانوســـیه افزایـــش یابـــد. انتظار 
که تـــا ســـال ۲۰۲5 میـــزان تولید  مـــی رود 
آمریـــکای  در  ارزش  بـــا  شـــیمیایی  مـــواد 
شـــمالی )و در راس آنهـــا ایـــاالت متحـــده 
آمریـــکا( و خاورمیانـــه هـــر یـــک بـــه میزان 
یـــک پنجـــم )۲۰ درصـــد( افزایـــش یابد، و 
آســـیا- اقیانوســـیه نیز بخش عمده سهم 
باقیمانـــده را بـــه خـــود اختصـــاص دهد.

انواع کود شیمیایی
که ماده اولیه همه  ک،  تقاضا برای آمونیا
کودهای شیمیایی مصنوعی حاوی  انواع 
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نیتروژن است، در سال های اخیر در حدود 
175 میلیون تن در سال باثبات بوده است. 
کودهای شیمیایی  تقاضا برای سایر انواع 
مصنوعی که برای سیستم های کشاورزی 
کودهایی  )شامل  هستند  ضروری  مدرن 
با  هستند(  فسفات  و  پتاسیم  حاوی  که 
نرخ ثابت افزایش یافته است، اما این مواد 
از نقطه نظر تحلیل های مربوط به انرژی 

اهمیت چندانی ندارند.
ظرفیت  که  می شود  بینی  پیش 
در  آتی  های  سال  در  ک  آمونیا تولید 
سرتاسر جهان به طور متناسب افزایش 
که  یابد، به جز منطقه آسیا- اقیانوسیه 
تولید  رشد  نیمی از  تقریبا   ۲۰۲5 سال  تا 
خواهد  اختصاص  خود  به  را  محصول 
تاثیر  ک عمدتا تحت  آمونیا داد. مصرف 
ترین  مهم  که  است،  اوره  برای  تقاضا 

ک است. ماده تولید شده از آمونیا

متانول
تولید متانول در حال حاضر در مقایسه با 

سایر مواد شیمیایی پایه با سرعت بیشتری 
در حال افزایش بوده است و در سال ۲۰18 
اما  به میزان 6 درصد رشد داشته است، 
کنندگان  برای مصرف  مصارف نهایی آن 
ک و مواد  نسبت به مصارف نهایی آمونیا
شده  شناخته  کمتر  ارزش  با  شیمیایی 

است.
متانول  نهایی  مصرف  ترین  مهم 
برای  که  است،  فرمالدئید  تولید  برای 
تخصصی  های  پاستیک  انواع  تولید 
متانول  می رود.  کار  به  ها  روکش  و 
ترکیبات  از  یکی  عنوان  به  همچنین 
عوامل  از  )یکی  می رود  کار  به  سوخت 
ذکر  باال  در  که  متوسطی  رشد  اصلی 
شد( و همچین به عنوان یک ماده اولیه 
مورد  ارزش  با  شیمیایی  مواد  تولید  در 
که  استفاده قرار می گیرد، معموال زمانی 

نفت در دسترس نیست.
بین  آژانس  بینی  پیش  اساس  بر 
ظرفیت   ،۲۰۲5 سال  تا  انرژی  المللی 
تولید متانول عمدتا در آمریکای شمالی 

افزایش  اقیانوسیه  آسیا-  منطقه  و 
خواهد یافت و این به دلیل در دسترس 
گاز ارزان قیمت )در ایاالت متحده  بودن 
آمریکا( و زغال سنگ )در چین( به عنوان 

ک است. خورا
اما این دقیقا بر خاف مسیری است 
بینی  پیش  پایدار  توسعه  سناریوی  که 
پایدار  توسعه  سناریوی  است.  کرده 
و  سنگ  رغال  مصرف  کاهش  مستلزم 
شدت مصرف انرژی در تولید انواع مواد 
مسیر  در  اینکه  برای  است.  شیمیایی 
کنیم، به  سناریوی توسعه پایدار حرکت 
رغم بیش از ۲5 درصد افزایش در تقاضا 
میزان  باید  اولیه،  شیمیایی  مواد  برای 
شدت  به  ها  آالینده  مستقیم  انتشار 
تا  جاری  سطح  به  نسبت  و  یابد  کاهش 
کاهش  درصد   1۰ اندازه  به   ۲۰3۰ سال 
که  کاری  تنها  مدت  کوتاه  در  یابد. 
که مصرف  می توان انجام داد این است 
کاهش دهیم و  زغال سنگ را به شدت 

کارایی انرژی را افزایش دهیم. میزان 
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منابع انسانی
انسـانی  »نیـروی  می گوینـد  افتخـار  بـا  هـا  شـرکت  از  بسـیاری 
همیشـه  آنهـا  ادعـای  ایـن  آیـا  امـا  آنهاسـت.«  دارایـی  ارزشـمندترین 
کار از سـایر دارایـی هـا ارزش بیشـتری دارد؟  درسـت اسـت؟ آیـا نیـروی 
کـه  یـک مطالعـه مقطعـی از برخـی از بزرگتریـن صنایـع نشـان می دهـد 

نیسـت؟ طـور  ایـن  هـم  همیشـه  لزومـا 

ضرورت حضور نخبگان 
مستعد در صنعت 

پتروشیمی جهان
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کـــه  هایـــی  شـــرکت  مثـــال،  عنـــوان  بـــه 
غذای بســـته بنـــدی، یـــا مواد شـــوینده 
و یا محصوالت بهداشـــتی می فروشـــند، 
احتماال بـــرای نشـــان تجاری ارزشـــمند 
کـــه این نشـــان  خـــود بیـــش از مدیرانـــی 
کـــرده و مدیریـــت می کننـــد  هـــا را خلـــق 
ارزش قایـــل باشـــند. بـــر همین اســـاس، 
احتمـــاال ذخایـــر یـــک شـــرکت نفتـــی نیز 
شـــرکت  ایـــن  دارایـــی  ارزشـــمندترین 
محســـوب می شـــوند، زیـــرا بـــدون ایـــن 
کارمندان  ارزشـــمندترین  ذخایـــر حتـــی 
کاری بـــرای انجـــام دادن ندارنـــد. هـــم 

صنعـــت جهانـــی پتروشـــیمی هم از ایـــن 
بـــه  بســـته  نیســـت.  مســـتثنی  قاعـــده 
کار ارزش نیـــروی انســـانی  کســـب و  نـــوع 
غالبـــا بـــه ارزش دارایـــی هایـــی همچون 
فرآیندهـــای  ک،  خـــورا بـــه  دسترســـی 
تولیـــد، حـــق اختـــراع یـــا خطـــوط تولید 

اســـت. وابســـته  محصـــول جدیـــد 
گر افراد همیشـــه هم با ارزش  بنابرایـــن، ا
نباشـــند،  شـــرکت  یـــک  دارایـــی  تریـــن 
چـــرا ایـــن ادعـــا بایـــد دائمـــا تکرار شـــود. 
یـــا  کنفرانـــس هـــای چنـــد روزه  چـــه در 
کـــه در اتـــاق اســـتراحت  در پوســـترهایی 
نصـــب می شـــود، تکـــرار ایـــن ادعـــا هیچ 
اثـــر منفی بـــر ارزش این دارایـــی نخواهد 

گذاشـــت.
شـــنیدن این جمله برای خیلـــی از افراد 
خوشـــایند بـــه نظـــر می رســـد، نـــه تنهـــا 
کـــه این جملـــه ها را  کارفرمایانـــی  بـــرای 
کـــه  کارمندانـــی  بـــرای  بلکـــه  می گیونـــد 
آن را می شـــنوند نیـــز خوشـــایند اســـت. 
کنـــون، ایـــن جمله آن قدر تکرار شـــده  تا
کلیشـــه شـــده  کـــه تبدیل به یک  اســـت 

کلیشـــه ای دیگر این  اســـت، و ماننـــد هر 
کلمـــات معنـــا و مفهومی ندارنـــد.

امـــا واقعیت هنـــوز تغییر نکرده اســـت: 
گاهـــی اوقات نیـــروی انســـانی با ارزش 

تریـــن دارایی یک شـــرکت هســـتند.

کـــه  نیـــروی انســـانی -بـــه ویـــژه آنهایـــی 
تـــوان انعطـــاف پذیری زیـــادی با محیط 
هـــای جدید دارنـــد- مهم تریـــن دارایی 
هـــا در زمان های ســـخت هســـتند. آنها 
می تواننـــد در زمان نیاز بـــه راحتی تغییر 
جدیـــد  نیازهـــای  پاســـخگوی  تـــا  کننـــد 
باشـــند و به شـــکلی خاقانه مشکات را 

کنند. حـــل 
نیـــروی  هـــا،  دارایـــی  ســـایر  برخـــاف 
انســـانی پویا اســـت. به عنوان مثال یک 
کارکـــرد اولیه خود  کـــر اتیلن نمی تواند  کرا
را تغییـــر دهـــد تـــا یـــک مشـــکل جدید و 
کند. به طور مشـــابه،  غیرمرتبـــط را حـــل 
شـــیمیایی  مـــواد  تولیـــد  کارخانـــه  یـــک 
فرمولـــه  را  محصوالتـــی  می توانـــد  فقـــط 
که بـــرای تولیـــد آنها طراحی شـــده  کنـــد 

. ست ا
کـــوره ســـوزاننده بان ســـن،  حتـــی یـــک 
کنـــد،  درســـت  آتـــش  می توانـــد  تنهـــا 
کارکردهـــای دیگـــری داشـــته  نمی توانـــد 
تریـــن  مهـــم  کـــه  اتمســـفری  در  باشـــد. 
هـــا  انســـان  اســـت،  تغییـــر  آن  گـــی  ویژ
همیشـــه نقـــش حیاتـــی را ایفـــا خواهـــد 
که شـــرکت  کـــرد. در ایـــن شـــرایط، وقتی 
بزرگـــی  تصمیمـــات  می خواهنـــد  هـــا 
بگیرنـــد، و آنهـــا را بـــه درســـتی بگیرنـــد، 
تنهـــا  احتمـــاال  آنهـــا  اســـتعداد  کیفیـــت 

اســـت. ارزشـــمند  و  متمایـــز  دارایـــی 
که در ســـایر انتشـــارات توسعه  همانطور 
گـــروه صنعـــت تولید  داده شـــده توســـط 
جهانـــی دلویت تـــاچ تاهماتســـو توضیح 
حاضـــر  حـــال  در  اســـت،  شـــده  داده 
حـــال  در  پتروشـــیمی جهان  صنعـــت 
گســـترده اســـت.  تجربه تغییرات بســـیار 
از  چالـــش هـــای جدیـــد و  سلســـله ای 
کـــم شـــدن حاشـــیه ســـود  موجـــود -از 
گرفتـــه تـــا ســـرمایه  و افزایـــش نوســـانات 
کاهـــش شـــدید معرفی  گـــذاران فعـــال و 
هـــای  شـــرکت  جدیـــد-  محصـــوالت 
کـــه  اســـت  کـــرده  مجبـــور  پتروشـــیمی را 
تغییرات چشـــمگیری در استراتژی خود 
کنند تـــا میـــزان بازدهی ســـرمایه  ایجـــاد 
انـــدازه ای  بـــه  کـــه ایجـــاد می کننـــد  ای 
گـــذاران را  که انتظـــارات ســـرمایه  باشـــد 

کنـــد. بـــرآورده 
هـــای  شـــرکت  ایـــن،  بـــر  عـــاوه 
در  هســـتند  مجبـــور  پتروشـــیمی جهان 
کنند  شـــرایطی این تغییـــرات را مدیریت 
کـــه در آنها نخبـــگان در حال بازنشســـته 
کـــه  شـــدن هســـتند و بـــه نظـــر می رســـد 
ایـــن  بـــه  ورود  حـــال  در  کـــه  نخبگانـــی 
کمی بـــه  عاقـــه  یـــا  هســـتند  صنعـــت 
صنعـــت دارنـــد یا از اهیمـــت این صنعت 

گاهنـــد. ناآ جامعـــه  و  اقتصـــاد  بـــرای 
کـــه ایـــن تغییـــرات همچنان  از آنجایـــی 
ایـــن صنعت را تحـــت تاثیر قـــرار خواهند 
پتروشـــیمی جهان  هـــای  شـــرکت  داد، 
بایـــد بـــا شـــیوه ای جدیـــد و نوآورانـــه به 
بازارهـــا وارد شـــوند. احتمـــاال ایـــن امـــر 
کـــه شـــرکت هـــای  مســـتلزم ایـــن اســـت 
پتروشـــیمی مدل های تجـــاری جدیدی 
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هـــای  توانمنـــدی  و  کننـــد  معرفـــی  را 
مـــورد نیاز بـــرای حمایت از آنـــان را مورد 

دهند. قـــرار  حمایـــت 
بایـــد  هـــا  شـــرکت  ایـــن  همچنیـــن 
لحـــاظ  از  را  خـــود  هـــای  نیازمنـــدی 
نخبگان و اســـتعدادهای ضـــروری برای 
کنند، هـــم از لحاظ تعداد  صنعـــت درک 
و هـــم از لحاظ مهـــارت های مـــورد نیاز. 
می توانـــد  نخبـــگان  جـــذب  اســـتراتژی 
منابـــع مـــورد نیـــاز شـــرکت را بـــه لحـــاظ 
کنـــد، ضمـــن اینکـــه بـــه  تقاضـــا فراهـــم 
کارکنـــان حس ارزشـــمندی را القا می کند 
تاثیـــر بســـزایی در حفـــظ و توســـعه  کـــه 

دارد. انســـانی  ســـرمایه 
کار آســـانی  مواجهـــه بـــا ایـــن چالش هـــا 
گرچـــه،  بـــود. ا بـــرای مدیـــران نخواهـــد 
شـــرکت هـــای پتروشـــیمی می توانند بـــه 
جـــای اینکـــه رســـیدگی بـــه ایـــن چالش 
کـــه ممکن  کنند،  هـــا را به بعـــد موکـــول 
گام های  اســـت خیلی دیر شـــده باشـــد، 
ملموســـی بـــرای مواجهـــه فـــوری بـــا آنها 

وجـــود دارد. 

محیط فعلی به لحاظ حضور 
نخبگان

بـــا  پتروشـــیمی جهان  هـــای  شـــرکت 
ســـه مشـــکل عمـــده در مـــورد نخبـــگان 

: جهنـــد ا مو
کارمندان  1. بازنشســـتگی قریب الوقـــوع 

؛ مسن
که  کمبـــود مهـــارت در میـــان نســـلی   .۲
هـــا  بازنشســـته  جایگزیـــن  اســـت  قـــرار 

شـــوند؛
صنعـــت  عمومی بـــه  اقبـــال  عـــدم   .3

نمودار 1- میانه سنی کارمندان صنعت پتروشیمی در مقایسه با سایر صنایع

 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global manufacturing Industry Group analysis of منبع:
the United States Bureau of Labor Statistics, Current Polulation Survey )CPS( 2013, 
accessed in September 2015.

کارفرمـــای منتخـــب نخبـــگان. در ادامـــه ایـــن چالـــش هـــا را با  پتروشـــیمی به عنـــوان 
می دهیـــم. قـــرار  بررســـی  مـــورد  بیشـــتر  جزییـــات 

ایـــاالت متحـــده آمریـــکا، یکـــی از مهـــم تریـــن بازارهـــا در صنعـــت پتروشـــیمی جهان، 
تصویـــر قابـــل توجهـــی از موضوعـــات مربـــوط بـــه نخبـــگان در ایـــن صنعـــت را نشـــان 
که  می دهـــد. در همه شـــرکت هـــای تولیدکننده محصـــوالت مختلف، انتظـــار می رود 

موجـــی از بازنشســـتگی در راه باشـــد.
صنعـــت  در  فعـــال  کار  نیـــروی  از  درصـــد   ۲3 آینـــده  ســـال   1۰ ســـول  در  واقـــع،  در 
کار  پتروشـــیمی واجد شـــرایط بازنشســـتگی خواهنـــد بـــود. به طور متوســـط، نیـــروی 
کشـــاورزی،  کار در ســـایر صنایـــع به جز  فعـــال در صنعـــت پتروشـــیمی پیرتر از نیـــروی 
کوچک  کل بســـیار  کـــه ایـــن صنایع هـــم در  حمـــل و نقـــل و ادارات دولتـــی هســـتند، 

کنیـــد(. هســـتند )نمـــودار 1 را مشـــاهده 
در ســـایر بازارهـــای مهـــم پتروشـــیمی دنیا، آلمـــان هم تجربه مشـــابهی درطـــول دهه 
کار در آلمـــان در  کمبـــود نیـــروی  آتـــی خواهـــد داشـــت، ضمـــن اینکـــه انتظار مـــی رود 

بلندمـــدت هم ادامه داشـــته باشـــد. 
کار فعـــال در صنعـــت  نیـــروی  از  زیـــادی  بـــه دلیـــل بازنشســـتگی تعـــداد  در هلنـــد، 
پتروشـــیمی و فقـــدان نیروهـــای نخبه و ماهر یک شـــکاف مهارتی ایجاد شـــده اســـت 
کـــه احتمـــاال عمیق تر هم می شـــود زیـــرا بســـیاری از نخبـــگان مایل به اســـتخدام در 

کاریشـــان دارند. کـــه نـــوآوری بیشـــتری در فرآیندهـــای  بخـــش هایی هســـتند 
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تحلیل روند سرمــــایه گذاری تحلیل روند سرمــــایه گذاری 
ی:  ی: در بازارهای جهــــــــــــانی انرژ در بازارهای جهــــــــــــانی انرژ
مورد کاوی صنعت پتروشیمیمورد کاوی صنعت پتروشیمی

سرمایه گذاری

کاهش فعالیت های سرمایه  سرعت و میزان 
کنون سابقه  گذاری در نیمه اول سال 2020 تا

نداشته است. 
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کاهـش  دنبـال  بـه  هـا  شـرکت  از  سـیاری 
مشـغول  کارگـران  هسـتند؛  خـود  ج  مخـار
بـه خانـه  پـروژه هـای مختلـف  کار در  بـه 
سـرمایه  انـد؛  شـده  فرسـتاده  هایشـان 
شـده  ریـزی  برنامـه  قبـل  از  هـای  گـذاری 
کا لغـو  یـا بـه تعویـق انداختـه شـده انـد یـا 
شـده انـد و یـا بـه چنـد سـال بعـد موکـول 
شـده انـد و زنجیـره هـای عرضـه به شـدت 

انـد.  شـده  مختـل 
مـورد  در  پیگیـری  سـال،  ابتـدای  در 
اعامیـه هـای شـرکت هـا و سیاسـت هـای 
کـی از ایـن  گـذاری حا مربـوط بـه سـرمایه 
بخـش  در  ای  سـرمایه  ج  مخـار کـه  بـود 
اسـت  ممکـن  جهـان  سرتاسـر  در  انـرژی 
بـه میـزان ۲ درصـد افزایـش یابـد. چنیـن 
افزایشـی می توانسـت باالتریـن نـرخ رشـد 

باشـد.  کنـون  تا  ۲۰14 سـال  از 
ایـن  همـه  پاندمی کوویـد-19  شـیوع 
کـرد، و حـال سـال  را معکـوس  انتظـارات 
کاهـش  میـزان  بیشـترین  شـاهد   ۲۰۲۰
اسـت،  انـرژی  بخـش  در  گـذاری  سـرمایه 
یـا   - یک-پنجـم  انـدازه  بـه  کاهـش  ایـن 
تقریبـا حـدود 4۰۰ میلیـارد دالر آمریـکا- در 
بـا سـال  ج سـرمایه ای در مقایسـه  مخـار

اسـت. بـوده   ۲۰19
سـرمایه  هـای  فعالیـت  همـه  تقریبـا 
گـذاری بـه دلیـل قرنطینـه و قوانیـن منـع 
کشـورهای جهـان بـا  آمـد و شـد در همـه 
اختـال مواجـه شـدند، یـا بـه ایـن دلیـل 
کـه محدودیـت هایـی در جابجایـی افـراد 
عرضـه  اینکـه  یـا  داشـته  وجـود  کاالهـا  یـا 
ماشـین آالت یـا تجهیـزات دچـار اختـال 

بودنـد. شـده 
میـزان  بـر  کـه  عواملـی  تریـن  مهـم  امـا 

 ۲۰۲۰ سـال  در  گـذاری  سـرمایه  ج  مخـار
بخـش  در  خصـوص  بـه  گذاشـتند،  تاثیـر 
از  ناشـی  درآمـد  کاهـش  دلیـل  بـه  نفـت، 
کاهـش تقاضـا بـرای انـرژی و قیمـت هـای 
انتظـار  اینکـه  ضمـن  بـود،  آن  تـر  پاییـن 
ثبـات بـرای ایـن عوامـل در سـال پیـش رو 

نـدارد. وجـود 
)بـا سـهم 5۰  نفـت  در سـال ۲۰19 بخـش 

درصـد(   38 )بـا  بـرق  بخـش  و  درصـد( 
کنندگان  ج مصرف  بیشـترین میزان مخار
اختصـاص  خـود  بـه  را  انـرژی  بخـش  در 
گرچـه، انتظـار مـا این اسـت  داده بودنـد. ا
ج مصرفی بر  کـه در پایـان سـال ۲۰۲۰ مخار
روی نفـت بیـش از 1 تریلیـون دالر آمریـکا 
ج مصرفی  که مخار کاهـش یابد، در حالـی 
در بخـش بـرق بـه انـدازه 18۰ میلیـارد دالر 

نمودار 1- میزان کل سرمایه گذاری در بخش انرژی جهان، 2020- 2017

نمودار 2- میزان مخارج مربوط به مصرف نهایی در کل جهان در بخش انرژی، 2020- 2000

IEAمنبع:
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کاهـش خواهـد یافت )زیـرا تاثیرات  آمریـکا 
کشـورها بـه  تقاضـا و قیمـت در بسـیاری از 
ناپذیـر  اجتنـاب  بیـکاری  افزایـش  دلیـل 

خواهـد بـود(. 
جـدای از هـر تحلیلـی، ایـن بـه ایـم معنـا 
که در سـال ۲۰۲۰ با یک تغییر  خواهـد بـود 
بخشـی  بـه  تبدیـل  بـرق  بخـش  تاریخـی 
ج  مخـار میـزان  بیشـترین  کـه  می شـود 
اختصـاص  خـود  بـه  را  گـذاری  سـرمایه 

می دهـد.
کاهـش هـا در صنعـت انـرژی به  همـه ایـن 
گذاشـت.  صـورت مسـتقیم تاثیـر نخواهـد 
بخـش  بـه  مربـوط  دولتـی  درآمدهـای 
کشـورهای صادرکننده  انرژی -به ویژه در 
قـرار  تاثیـر  تحـت  شـدت  بـه  گاز-  و  نفـت 
گرفـت، و همین امـر تاثیر اجتناب  خواهـد 
ناپذیـری بـر بودجـه موجـود بـرای شـرکت 

گذاشـت. هـای انـرژی دولتـی خواهـد 
ج برنامـه ریـزی شـده  بـه روز رسـانی مخـار
بـوده  بـی رحمانـه  بـه طـور خـاص بسـیار 
انجـام  برآوردهـای  کـه  جایـی  تـا  اسـت، 
بـه  نزدیـک  کاهـش  یـک  از  کـی  حا شـده 
خواهـد  گـذاری  سـرمایه  در  سـوم  یـک- 
کـه  اسـت  شـده  باعـث  امـر  همیـن  شـد. 
نیـز  و  اسـتقراض  میـزان  حـاال  همیـن  از 
تـا  ای  سـرمایه  ج  مخـار کاهـش  احتمـال 

یابـد.  ادامـه   ۲۰۲1 سـال 
کمتـر تحـت تاثیـر نوسـانات  صنعـت بـرق 
کاهـش قیمـت یـا  گرفتـه اسـت، و  قیمتـی 
بـرق در شـرکت  تخفیـف در قیمـت هـای 
های ارائه دهنده خدمات بسـیار محدود 
شـده اسـت، امـا تخمیـن زده شـده اسـت 
گـذاری هـا تـا 1۰ درصـد  کـه میـزان سـرمایه 

کاهـش یابـد.

نمودار 3- تغییر در میزان سرمایه گذاری برآورد شد به تفکیک بخش، 
IEAمنبع:سال 2020 در مقایسه با سال 2019
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در  فـروش  کاهـش شـدید  ایـن،  بـر  عـاوه 
و  سـاز  و  سـاخت  و  خودروسـازی  صنایـع 
که  فعالیـت هـای صنعتـی باعـث می شـود 
کارایـی انـرژی  پیشـرفت هایـی در بهبـود 

گیـرد. صـورت 
کلـی، چیـن بزرگتریـن بـازار بـرای  بـه طـور 
گـذاری و مهـم ترین عامل تعیین  سـرمایه 
کاهش  کننده در روندهای جهانی اسـت؛ 
ج  1۲ درصـدی تخمیـن زده شـده در مخار
انـرژی در سـال ۲۰۲۰ بـه دنبـال آغاز مجدد 
فعالیـت هـای صنعتـی پـس از قرنطینه در 

سـه ماهـه اول سـال بود. 
بیشـترین  شـاهد  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 
گـذاری، یعنـی  کاهـش در سـرمایه  میـزان 
بیـش از ۲5 درصـد، بـوده اسـت و ایـن بـه 

گاز در سـرمایه  دلیـل سـهم بیشـتر نفـت و 
)تقریبـا  اسـت  کشـور  ایـن  هـای  گـذاری 
ایـاالت  هـای  گـذاری  سـرمایه  نیمـی از 
متحـده آمریـکا در سـوخت هـای فسـیلی 

اسـت(.
گـذاری در اروپـا در حـدود  کاهـش سـرمایه 
و  اسـت،  شـده  زده  تخمیـن  درصـد   17
برقـی،  هـای  توربیـن  در  گـذاری  سـرمایه 
هـای  پنـل  کارایـی  افزایـش  و  بـادی 
در  کاهـش  بیشـترین  خورشـیدی شـاهد 

بـود.  خواهنـد  گـذاری  سـرمایه  میـزان 
ویـژه  بـه  توسـعه،  حـال  در  کشـورهای 
که بخش عمـده ای از صنایع  کشـورهایی 
می کننـد،  کار  هیدروکربـن  پایـه  بـر  آنهـا 
ایـن  چشـمگیر  بسـیار  تاثیـرات  شـاهد 

کاهـش درآمـد  بحـران خواهنـد بـود، زیـرا 
ناشی از ادامه این بحران وجوه الزم برای 
کاهش خواهند داد. گذاری را نیز  سرمایه 

ج بخـش برق در  در طـول دهـه اخیـر مخار
مقایسـه بـا نوسـانات موجـود در بازارهـای 
گاز بسـیار باثبـات بـوده اسـت امـا  نفـت و 
بحـران اخیـر ایـن بخـش را نیـز تحـت تاثیـر 

قـرار داده اسـت.
سـوخت  عرضـه  در  هـا  گـذاری  سـرمایه 
 ۲۰۲۰ سـال  بحـران  از  را  تاثیـر  بیشـترین 
بـرق  کـه  ایـن در حالـی اسـت  انـد،  گرفتـه 
تجدیدپذیـر  انـرژی  منابـع  از  شـده  تولیـد 
بهبـود قابـل ماحظـه ای داشـته اسـت، 
امـا ایـن بحـران همـه بخـش هـای صنعت 

اسـت.  داده  قـرار  تاثیـر  تحـت  را  انـرژی 

نمودار 4- سرمایه گذاری در صنعت انرژی به تفکیک بخش ها، 2020- 2018

نمودار 5- میزان سرمایه گذاری در صنعت انرژی به تفکیک بخش ها

IEAمنبع:
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چالش بزرگ چالش بزرگ 
»صنعت بدون آالیندگی«»صنعت بدون آالیندگی«

 برای صنایع سنگین برای صنایع سنگین
سرمایه گذاری

صنعت پتروشیمی در رسیدن به هدف صنعت بدون 
آالیندگی یک نقش دوگانه دارد، یعنی هم در حال 

تسهیل شرایط برای رسیدن به این هدف است و هم 
کردن شرایط الزم برای تحقق آن. در حال پیچیده 
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مـواد تولیـد شـده توسـط صنایـع سـنگین 
و  فـوالد  مـواد شـیمیایی،  تولیـد  -شـامل 
سـیمان- نقـش مهمـی را در زندگی روزمره 
که در تولید  مـا ایفـا می کنند. مثا فوالدی 
خـودرو مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد را در 
نظر بگیرید، صنعت پتروشیمی دسـتکش 
در  اسـتفاده  مـورد  هـای  ماسـک  و  هـا 
مـورد  روزهـا  ایـن  )و  هـا  بیمارسـتان 
تولیـد  را  مـردم(  همـه  توسـط  اسـتفاده 
سـاختن  بـرای  بتـون  و  سـیمان  می کنـد، 
کن  سـا آنهـا  در  مـا  کـه  هایـی  سـاختمان 
قـرار می گیرنـد.  اسـتفاده  مـورد  می شـویم 
بـه چنـد  نیـز  روزافـزون جمعیـت  افزایـش 
برابر شدن تقاضا برای این مواد دامن زده 
اسـت. از ابتـدای هـزاره، تقاضـای جهانـی 

بـرای سـیمان و فـوالد دو برابـر شـده اسـت 
و تولیـد پاسـتیک -یکـی از فـرآورده هـای 
اصلـی در بخـش تولیـد مـواد شـیمیایی- 
اسـت.  یافتـه  افزایـش  از 9۰ درصـد  بیـش 
کـه همـه اقتصادهـای دنیـا در  از آنجایـی 
حـال توسـعه هسـتند، تولیـد و اسـتفاده از 
ایـن محصـوالت نیز مـدام در حال افزایش 

خواهنـد بـود.
بخـش هـای تولیـدی در صنایع سـنگین، 
که در زندگی روزمره  عـاوه بـر نقش حیاتی 
دارنـد، بسـیاری از نهـاده هـای الزم بـرای 
گـذار بـه توسـعه پایـدار را تولیـد می کننـد. 
توسـعه  سـناریوی  در  مثـال،  عنـوان  بـه 
پایـدار، تقاضـای فـوالد برای فنـاوری های 
توربیـن  ماننـد  تجدیدپذیـر  بـرق  تولیـد 

هـای بـادی در سـال ۲۰7۰ تقریبا سـه برابر 
بیشـتر از پیـش بینی اولیه مـا خواهد بود. 
سـاخت  بـرای  هـم  سـیمان  و  پاسـتیک 
زیرسـاخت  و  ک  پـا متنـوع  هـای  فنـاوری 
های آن، مانند خودروهای برقی، توربین 
هـای بـادی و پنـل هلـی خورشـیدی مورد 

اسـتفاده قـرار می گیرنـد.
معتنابهـی  مقادیـر  بـه  مـواد  ایـن  تولیـد 
تـن  میلیـون   ۲.3۰۰ حـدود  در  انـرژی، 
کـه  معـادل نفـت در سـال ۲۰19، نیـاز دارد 
انـرژی هـای  تقاضـای  کل  تقریبـا معـادل 
اسـت. آمریـکا  متحـده  ایـاالت  در  اصلـی 

سـوخت  انـواع  از  زیـادی  بسـیار  مقـدار 
کـردن  فراهـم  حـرارت،  تولیـد  بـرای  هـا 
بـرای نهـاده هـا )بـه اصطـاح  مـواد اولیـه 

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره138||آبانماه1399

28



ک« برای محصوالت پتروشـیمی(،  »خـورا
)بـرای  شـیمیایی  هـای  کنـش  وا حفـظ 
و  آهـن  بخـش  در  کاهـش  عوامـل  مثـال 
فـوالد( و اسـتفاده از تجهیـزات مکانیکـی 

می گیرنـد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
از  عبارتنـد  اسـتفاده  مـورد  انـرژی  انـواع 
میلیـون   1.9۰۰( فسـیلی  هـای  سـوخت 
تـن معـادل نفـت(، بـرق )۲5۰ میلیـون تـن 
معـادل نفـت( و در مقـام مقایسـه مقادیـر 
انـرژی هـای زیسـتی )3۰  از  اندکـی  بسـیار 
میلیـون تـن معـادل نفـت( و انـرژی هـای 
حرارتـی وارداتـی )85 میلیـون تـن معـادل 

نفـت(.
 این ترکیب سـوخت تاثیر جدی بر انتشـار 
و  فـوالد  هـای  بخـش  دارد.  هـا  آالینـده 
کل  کدام در حدود 7 درصد از  سیمان هر 
کربن تولیدی توسط سیستم  کسید  دی ا
انـرژی )شـامل فرآیندهـای صنعتـی( را بـه 
خود اختصاص داده اسـت و بخش تولید 
مـواد شـیمیایی حتی 4 درصد هم بیشـتر 

انـواع آالینـده هـا را تولیـد می کنـد.
روی هـم رفتـه، ایـن صنایـع سـنگین بـه 
صـورت مسـتقیم مسـوول انتشـار مقادیـر 
کـه  مشـابهی از انـواع آالینـده هـا هسـتند 
کل حمـل و نقـل جـاده ای  در مجمـوع از 
کامیـون و تریلـی، خودروهای  یعنـی انـواع 
تولیـد  هـا  چرخـه  سـه  یـا  دو  و  سـواری 
کـه ایـن صنایـع  گـر قـرار اسـت  می شـود. ا
یـک  سـمت  بـه  و  پایـدار  آینـده  مسـیر  در 
کننـد،  حرکـت  انـرژی  بهینـه  سیسـتم 
میـزان انتشـار آالینـده هـا توسـط آنهـا باید 
گـر  ا حتـی  کنـد،  پیـدا  کاهـش  شـدت  بـه 
تولیـدی  محصـوالت  بـرای  تقاضـا  میـزان 

یابـد. افزایـش  آنهـا 

چهار چالش اصلی برای 
رسیدن به صنعت بدون 

الیندگی در صنایع سنگین آ
کاهـش  هیـچ بخشـی نمی توانـد از نیـاز بـه 
هـا در مسـیر  آالینـده  انتشـار  توجـه  قابـل 
آالیندگـی  بـدون  صنعـت  بـه  رسـیدن 
کنـد. بخـش صنایـع سـنگین و انـواع  فـرار 
هایـی  حـوزه  سـنگین  نقلیـه  وسـائط 

کنترل آلودگـی در آنها  کـه به ویـژه  هسـتند 
اسـت.  پیچیـده  و  سـخت  بسـیار 

که فناوری  یکی از دالیل این امر این است 
انتشار  میزان  کاهش  برای  باید  که  هایی 
گیرد، در  انواع آالینده ها مورد استفاده قرار 
مقایسه در مراحل اولیه توسعه قرار دارند. 
عاوه بر این عامل مشترک، صنایع سنگین 
کاهش  مورد  در  بسیاری  های  چالش  با 

انتشار آالینده ها مواجه هستند:

نمودار 1- تقاضای انرژی نهایی برای بخش های مختلف صنایع سنگین 
به تفکیک نوع سوخت مورد استفاده، 2019

نمودار 2- میزان انتشار مستقیم دی اکسید کربن در بخش های مختلف صنایع سنگین، 
2019

IEAمنبع:
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ای:  سـرمایه  هـای  دارایـی  دراز  عمـر   .1
عمـر  معمـوال  صنعتـی  هـای  کارخانـه 
عمـر  سـنگین  صنایـع  در  دارنـد،  درازی 
ایـن دارایـی هـا بیـن 3۰ تـا 4۰ سـال اسـت. 
کـه ایـن تجهیـزات زودتـر از  گـر قـرار باشـد  ا
بسـیار  هـای  هزینـه  شـوند  تعویـض  ایـن 
تحمیـل  داران  کارخانـه  بـر  را  سـنگینی 
کـرد. بـه همیـن ترتیـب، آالینـده  خواهنـد 
اخیـرا  کـه  هایـی  کارخانـه  از  ناشـی  هـای 
»دائمـی«  می تـوان  را  انـد  شـده  سـاخته 
کـرد، مگـر اینکـه بتـوان راهـی پیـدا  تلقـی 
کـرد تـا شـدت انـرژی مـورد اسـتفاده آنهـا را 

داد. کاهـش 
حـرارت  درجـه  از  اسـتفاده  بـه  نیـاز   .2
بسیار باال: صنایع سنگین برای بسیاری 
از فرآیندهـا خـود به حرارت بسـیار باال نیاز 
کـه امروزه تنها با سـوزاندن سـوخت  دارد، 
عنـوان  بـه  اسـت.  ممکـن  فسـیلی  هـای 
که مواد شـیمیایی  کر بخار  کرا مثـال، یـک 

دارای ارزش افـزوده بـاال را تولیـد می کنـد 
درجـه   1۰۰۰ حـدود  در  حرارتـی  درجـه  بـه 
درجـه  ایـن  تولیـد  دارد.  نیـاز  سـانتیگراد 
حرارت بسـیار باال توسـط برق، به ویژه در 
کاربردهایی  مقیاسـی بـه ایـن بزرگـی بـرای 
بـا  هسـتند،  نارسـانا  الکتریکـی  نظـر  از  کـه 
فنـاوری هـای فعلـی غیـر ممکـن و بسـیار 
پرهزینـه اسـت؛ عاوه بر این، در دسـترس 
بـودن بیوماس محدودیت های بسـیاری 
یـک  عنـوان  بـه  آن  بکارگیـری  بـرای  را 

ایجـاد می کنـد.  جانشـین 
فرآیندهـا:  از  ناشـی  آالیندگـی   .3
بـه  منجـر  متعـدد  صنعتـی  فرآیندهـای 
کنـش هـای  انتشـار انـواع آالینـده هـا از وا
کـه بخشـی از ویژگـی  شـیمیایی می شـود 
فعلـی  تولیـدی  فرآیندهـای  ذاتـی  هـای 
هسـتند. یکـی از مهـم تریـن مثـال هـا دی 
کنش  که در نتیجه وا کربنی است  کسـید  ا
کـه بـرای  تبدیـل بـه آهـک تولیـد می شـود 

تولیـد  اصلـی  مـاده  کـه  کلینکـر،  تولیـد 
اسـت.  ضـروری  اسـت  سـیمان 

از  بسـیاری  تجـاری:  مالحظـات   .4
بـه  بازارهـای  در  صنعتـی  محصـوالت 
فـوالد،  )ماننـد  جهـان  رقابتـی  شـدت 
تولیـد  پایـه(  شـیمیایی  مـواد  و  آلومینیـم 
از  اسـتفاده  موضـوع  همیـن  می شـوند. 
کربن به به منظور  کـم  گـران تر  روش هـای 
تبدیـل  را  آالینـده  مـواد  انتشـار  کاهـش 
یـک  بـرای  بـزرگ  بسـیار  چالـش  یـک  بـه 
کشـور می کنـد،  تولیدکننـده نوعـی یـا یـک 
قیمتـی  مزیـت  بخواهـد  کـه  مخصوصـا 
کاهـش  کنـد. از طـرف دیگـر  خـود را حفـظ 
کـه  می شـود  باعـث  نیـز  سـود  حاشـیه 
گـذاری هـای  بـرای سـرمایه  تامیـن مالـی 
بـه  حرکـت  بـرای  احتمـاال  کـه  باالدسـتی 
سـمت صنعـت بـدون آالیندگـی مـورد نیـاز 
اسـت نیـز تبدیـل بـه چالـش مهمی بـرای 

شـود.  داران  کارخانـه  ایـن 
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فلسفه شرکت
ارزش  خلـق  طریـق  از  جامعـه  بـه  کمـک 
و  هـا  آوری  فـن  هـا،  ایـده  بـا  جدیـد 

نوآورانـه محصـوالت 
وقتـی می گوییـم »نـوآوری«، منظـور مـا نه 
کامـًا جدیـد  تنهـا توسـعه فـن آوری هـای 
بلکه نوآوری در سـایر جنبه های فعالیت 

شـرکتی است.
کلمـه  از  تـوِری  شـیمیایی  صنایـع 
»شـیمی« بـا دو معنـی اسـتفاده می کنـد. 
که پایه و اسـاس  اولین معنی علمی اسـت 
شـرکت  ایـن  در  کـه  ای  پیشـرفته  مـواد 
می دهـد.  تشـکیل  را  می شـوند  تولیـد 
هـای  ارزش  می دهـد  امـکان  مـا  بـه  ایـن 
توسـعه  ضمـن  و  کنیـم  ایجـاد  جدیـدی 
صنایـع  بـا  کـه  افـرادی  همـه  بـا  روابـط 
از  می شـوند،  روبـرو  تـوِری  شـیمیایی 

بخش خصوصی

کـه   ،)۲۰3۰ VISION( بلنـد مـدت شـرکت
گـروه  در مـاه مـه سـال ۲۰۲۰ منتشـر شـد، 
کـه  را  اصولـی  تـوِری  شـیمیایی  صنایـع 
کنـون در قالـب فلسـفه شـرکت  از ابتـدا تا

کـرده بـود، سـازمان داد. دنبـال 
عـاوه بـر فلسـفه مدیریـت سـنتی )شـامل 
فلسـفه شـرکتی، مأموریـت هـای شـرکتی، 
اصـول راهنمای شـرکتی(، فلسـفه صنایع 
شـرکت  شـعار  شـامل  تـوِری  شـیمیایی 
صنایـع  موضـع  بیانگـر  سـادگی  بـه  )کـه 
شـیمیایی تـوِری در مـورد تجسـم فلسـفه 
نشـان  )کـه  انـداز  چشـم  اسـت(،  شـرکتی 
آن  راس  در  گـروه  گیـری  جهـت  دهنـده 
شـامل  )کـه  شـرکت  فرهنـگ  دارد(،  قـرار 
اسـت  مدیریتـی  هـای  دیـدگاه  و  ارزشـها 
کـه از زمـان تأسـیس شـرکت حفـظ شـده 

اسـت. اسـت( 

سـال  در  تـوِری  شـیمیایی  صنایـع  گـروه 
هـا  شـرکت   « اصـل  اسـاس  بـر   19۲6
و  هسـتند  عمومی جامعـه  نهادهـای 
کمـک  جامعـه  بـه  تجـارت  طریـق  از 
زمـان،  آن  از  شـد.  تأسـیس  می کننـد« 
گـروه صنایـع شـیمیایی توِری بـرای جلب 
کـرده  بسـیاری  تـاش  جامعـه  احتـرام 

 . سـت ا
در سـال 1955،  تـوِری ایـن تعهـد را بـرای 
اولیـن بـار بـه عنـوان یکـی از اصول شـرکت 
کـرد. سـپس، در سـال 1986، در  تعییـن 
شـصتمین سـالگرد تأسـیس ایـن شـرکت، 
فلسـفه مدیریت شـرکت با فلسـفه شـرکت 
رسـمیت  آن  اصلـی  مفهـوم  عنـوان  بـه 
بـا  مدیریـت  فلسـفه  زمـان،  آن  از  یافـت. 
برخـی تجدیـد نظرهـا بـه تصویـب رسـیده 
اسـت. این شـرکت در اعامیه چشم انداز 

معرفی هلدینگ 

صنایع شیمیایی توِری
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کننـدگان،  تأمیـن  سـهامداران،  کارمنـدان،  مشـتریان،  جملـه 
پایـدار  جهانـی  توسـعه  از  محلـی،  جوامـع  و  کننـدگان  مصـرف 
کنیـم. معنـای دیگـر عبارت »شـیمی« برای این شـرکت  حمایـت 
همـکاری و توسـعه روابـط اسـت. بـا ایـن روحیـه، شـرکت هـای 
صنایـع شـیمیایی تـوِری و سـایت هـای تجاری در سراسـر جهان 

می کننـد. همـکاری  نـوآوری  ارائـه  بـرای  هـدف  یـک  بـا 

چشم انداز صنایع شیمیایی توِری
کاری  گـروه صنایـع شـیمیایی تـوِری جهـان برنامـه  چشـم انـداز 
کـرده اسـت و  گـروه را تـا سـال ۲۰5۰ پیـش بینـی  و اهـداف ایـن 
کـه ایـن شـرکت بایـد بـرای رسـیدن بـه  همچنیـن چالـش هایـی 
ایـن اهـداف بـا آنهـا مواجـه شـود را بیـان می کنـد. همچنیـن در 
که  این چشـم انداز معیارهای مالی مهم این شـرکت اورده شـده 
هـم شـامل ارقـام واقعـی در سـال هـای ۲۰13 و ۲۰19 اسـت و هـم 

ارقـام هدفگـذاری شـده تـا سـال مالـی ۲۰3۰ را نشـان می دهـد.
گروه صنایع شـیمیایی تـوِری ارائه  در ایـن چشـم انـداز ماموریـت 
کـه  فـن آوری هـای نوآورانـه و مـواد پیشـرفته عنـوان شـده اسـت 
راه حـل هـای واقعـی بـرای مواجهـه بـا چالـش هـای موجـود در 
تعـادل  پرتـو  را در  مـواد شـیمیایی جهـان  پتروشـیمی و  صنعـت 
رشـد  شـامل  هـا  چالـش  ایـن  می دهـد.  ارائـه  پایـدار  توسـعه  و 
کاهـش  کمبـود آب و  جمعیـت، آمـار جمعیتـی، تغییـر آب و هـوا، 

منابـع اسـت.
گـروه  کـه  در ایـن چشـم انـداز آمـده اسـت: »مـا متقاعـد شـده ایـم 
صنایـع شـیمیایی تـوِری بـدون تأثیـر منفـی بـر پایـداری جهـان 
می توانـد بـه رشـد خـود ادامـه دهـد. مـا تمـام تـاش خـود را برای 
توافقنامـه  اهـداف  جملـه  از  جهانـی،  موضوعـات  بـه  پرداختـن 
پاریـس و اهـداف توسـعه پایـدار سـازمان ملـل )SDG(، در حالـی 
کار  جهـان  سراسـر  در  خـود  تجـاری  شـرکای  بـا  نزدیـک  از  کـه 

داد.« خواهیـم  انجـام  می کنیـم، 

صنایـع  در  مدیریـت  میـان  مدیریـت  برنامـه 
تـوری شـیمیایی 

گـروه صنایـع شـیمیایی  بـر اسـاس برنامـه مدیریـت میـان مـدت 
سـاله  سـه  تجـاری  برنامـه  یـک   ،))۲۰۲۲  AP-G پـروژه  تـوِری، 

بـرای سـال هـای مالـی ۲۰۲۰ تـا مالـی ۲۰۲۲، اسـتراتژی اساسـی 
گـذاری فعال را حفـظ خواهد  گسـترش تجـارت از طریـق سـرمایه 
گـروه با ترویج اصاحات سـاختاری و همچنین تقویت  کـرد. ایـن 
کـه اسـتراتژی رشـد آن را تسـهیل می کنـد،  سـاختار مالـی خـود، 

ارزش خـود را در میـان مـدت و بلنـد مـدت ایجـاد می کنـد. 
که  کرد  همچنیـن یـک بنیـاد تجاری انعطاف پذیر ایجـاد خواهد 
رشـد پایـدار را در آینـده دنبـال می کنـد. هـدف دسـتیابی به رشـد 
کـه در چشـم انـداز بلنـد مـدت شـرکت  سـالم و پایـدار همانطـور 

صنایـع شـیمیایی تـوِری آمـده اسـت، دنبـال خواهد شـد.
کار پیش بینی شـده طی سـال های  کسـب و  بـا توجـه بـه فضای 
مسـائل  جمعیـت،  شـدن  پیـر  دلیـل  بـه  مـی رود  انتظـار  آینـده، 
که فرصـت های تجاری  زیسـت محیطـی و نـوآوری هـای فناوری 
ایجـاد می کننـد، تغییـرات عمـده ای روی دهنـد. بـا ایـن حـال، 
همیـن  بـه  دارد.  وجـود  موجـود  تجـاری  مناطـق  کاهـش  خطـر 
تـا  کـرد  خواهـد  تـاش  تـوِری  شـیمیایی  صنایـع  گـروه  دلیـل، 
کنـد و بـا پیگیـری  تغییـرات در رونـد صنعتـی را بـه درسـتی درک 

کار بـه رشـد پایـدار دسـت یابـد. کسـب و  تحـول در مـدل 
گسـترش  بـا پرداختـن بـه ایـن روندهـا، AP-G ۲۰۲۲ خواسـتار 
جهانـی در زمینـه هـای رشـد اقتصـادی، تقویـت رقابـت و تقویت 
گـروه  بنیـان مدیریـت بـه عنـوان اسـتراتژی هـای اساسـی اسـت. 
از تعـادل بیـن  گاهـی  آ افزایـش  تـوِری ضمـن  صنایـع شـیمیایی 
سـود، جریـان وجـوه نقـد و بهـره وری دارایـی در عملیـات تجاری 
گسـترش مشـاغل نـوآوری  بـرای اطمینـان از سـامت مالـی، بـه 
ادامـه  رقابـت  تقویـت  و   )LI( زندگـی  در  نـوآوری  و   )GR( سـبز 
کسـب  خواهد داد. این شـرکت همچنین بر روی اصاح سـاختار 
کـرد تـا یـک  کار خواهـد  کـم سـود  کـم رشـد و  کار بـرای مشـاغل  و 

کنـد. مسـیر رشـد جدیـد تدویـن 
ایـن  اجـرای  از  اطمینـان  بـرای  تـوِری  شـیمیایی  صنایـع  گـروه 
 ،)GR گسـترش تجـارت نوآوری سـبز )پـروژه اسـتراتژی هـا، پـروژه 
پـروژه  و   )LI )پـروژه  زندگـی  در  نـوآوری  تجـارت  گسـترش  پـروژه 
هـای  پـروژه  عنـوان  بـه  را   )NTC )پـروژه  جدیـد  هزینـه  کاهـش 

داد. خواهـد  ارتقـا  گروهـی 
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اطالعات مالی واقعی سال 2019
)J-GAAP)  (IFRS)

اهداف مالی سال 
)IFRS)  2022

2600 میلیارد ین20912 میلیارد ین2214/6 میلیارد ینفروش خالص / درآمد

درآمد عملیاتی / درآمد 
180 میلیارد ین125/5 میلیارد ین131/2 میلیارد یناصلی عامل

درآمد عملیاتی از 
فروش خالص / درآمد 

اصلی عامل از درآمد
7 درصد6 درصد5/9 درصد

ROAحدود 7 درصد-4/8 درصد

ROEحدود 9 درصد-5 درصد

جریان نقدی رایگان 
120 میلیارد ین یا بیشتر-58/1  میلیارد ین(بیش از 3 سال)

D / E حدود 0/8 (راهنما)0/860/89نسبت

نسبت پرداخت سود 
حدود 30 درصد--سهام

اطالعات مالی واقعی سال 2013 (سال 
)J-GAAP) (پایه

اطالعات مالی واقعی سال 2019 در 
)J-GAAP)  2013 مقایسه با سال

اطالعات مالی 
هدفگذاری شده برای 
سال  2022 در مقایسه 

)IFRS) 2013 با سال
فروش محصوالت 

1000  میلیارد ین820/1  میلیارد ین463/1  میلیارد یننوآورانه سبز

فروش محصوالت 
300  میلیارد ین223/2 میلیارد ین119/6  میلیارد یننوآورانه زندگی

  2 CO سهم در کاهش
5/3  برابر5/1  برابر40  میلیون تندر زنجیره ارزش

سهم توان تصفیه آب 
از غشاهای تصفیه آب 
صنایع شیمیایی تورِی

2/4 برابر1/9  برابر27/23 میلیون تن در روز

انتشار گازهای گلخانه 
ای به ازای هر واحد 

فروش در فعالیت های 
تولیدی

20 درصد کاهش12 درصد کاهش337 تن 100 میلیون ین

مصرف آب به ازای هر 
واحد واحد فروش در 

فعالیتهای تولیدی
کاهش 25 درصدیکاهش 23 درصدی15200 تن 100میلیون ین

حدود 0/8 (راهنما)20 درصد کاهش12 درصد کاهش 100 میلیون ین

مصرف آب به ازای هر 
واحد واحد فروش در 

فعالیتهای تولیدی

15200 تن
حدود 30 درصدکاهش 23 درصدی100میلیون ین

وضعیت مالی صنایع شیمیایی توِری

معیارهای اصلی عملکرد مالی شرکت صنایع توری

https://www.toray.com/aboutus/project منبع:
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انواع چسب و درزگیر
کردن دو ســـطح  چســـب ها برای متصـــل 
به هـــم مورد اســـتفاده قـــرار می گیرنـــد، در 
کـــه درزگیرها برای پر کردن شـــکاف  حالـــی 
ایـــن  کار می رونـــد. در  بـــه  بیـــن دو شـــی 
بخـــش اپوکســـی هـــا، مـــواد مـــذاب، انواع 
چسب، الستیک و ســـایر انواع چسب قرار 
می گیرند، ضمـــن اینکه محصوالتی مانند 
انـــواع درزگیرها و ترکیبات مهـــر و موم نیز در 

همین دســـته هستند.
کار تولید انواع چسب و درزگیر  کسب و 
کـــه در  به چند دســـته تقســـیم می شـــوند 
بازارهـــای مختلـــف ماننـــد خودروســـازی، 
ساخت و ســـاز و ساختمان سازی، صنایع 
اداری  محصـــوالت  عرضـــه  بافتـــی،  غیـــر 
کار بـــرده می شـــوند.  و بســـته بنـــدی بـــه 
گـــذاری عمدتا توســـط هزینه های  قیمت 
مـــواد اولیه صورت می گیـــرد. عوامل اصلی 
اقتصادی تاثیرگذار بر بازار چســـب و درزگیر 
شـــامل ادامـــه جایگزینـــی انـــواع چفـــت و 

بســـت هـــا مکانیکی بـــه جای چســـب ها 
اســـت، ضمن اینکـــه افزایش تقاضـــا برای 
کاالهای بادوام ســـاخته شده از پاستیک 
از کاالهـــای بـــادوام فلـــزی در حال پیشـــی 
گرفتن اســـت، و همین امر لزوم اســـتفاده از 

این چســـب هـــا را بیشـــتر می کند.
محیـــط  فشـــارهای  ایـــن،  بـــر  عـــاوه 
زیســـتی )بـــرای مثـــال محصوالت پایـــدار و 
فرآیندهـــا ماننـــد چســـب های ضـــد آب(، 
انتقـــال  جهانـــی،  هـــای  رقابـــت  افزایـــش 
صنایـــع مصرفی نهایـــی به خـــارج از مرزها 
و تثبیت صنعت در حال رخ دادن اســـت.

انواع کاتالیزورها
کاتالیزورها جزو مواد شـــیمیایی تخصصی 
کنش  که ســـرعت انجـــام یـــک وا هســـتند 
شـــیمیایی را تحـــت تاثیـــر قـــرار می دهنـــد 
بدون اینکه از نظر شـــیمیایی تغییر در آنها 
بـــه وجـــود بیایـــد یا اینکـــه مصرف شـــوند. 
این صنعت بازارهای عمده مانند پاالیش 

کنتـــرل  نفـــت، فرآیندهـــای شـــیمیایی و 
آالیندگی در خودروها را پوشـــش می دهد.

عوامل اقتصادی موثـــر بر این صنعت 
عبارتنـــد از مقـــررات محیـــط زیســـتی برای 
کسید نیتروژن و ســـایر آالینده ها،  حذف ا
کیفیت نفـــت خام مورد اســـتفاده  کاهش 
در پاالیـــش و افزایش تعداد وســـائط نقلیه 

. سبک

انواع روکش ها
کـــه برای حفظ  روکش ها موادی هســـتند 
یا تغییر دکوراســـیون سطوح مورد استفاده 
کـــه در ایـــن  قـــرار می گیرنـــد. محصوالتـــی 
بخش تولید می شوند عبارتند از آلکیدها، 
انـــواع لعـــاب هـــا، التکـــس هـــای بـــر پایـــه 
نفـــت و پودری، ســـایر روکش هایـــی که در 
معماری، خودروســـازی و تولید تجهیزات 
ک الکل، صیقلی  اصلـــی؛ و زنگ زدگـــی، ال

ک کننـــده ها و انـــواع تینر. زدن، پـــا
این صنعت دارای بخش های بســـیار 

عوامل اقتصادی مـــــــــــــــــــوثر بر بازار 
انواع مواد شیمیــــــــــــــایی تخصصی 

صنایع تکمیلی
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زیادی اســـت و بـــه بازارهای عمـــده مانند 
ســـاخت و ساز، ســـاختمان ســـازی، ابزار و 
تجهیـــزات اصلـــی تولیدی و ســـایر صنایع 
نقـــل  حمـــل  و  بنـــدی  بســـته  عمومـــی، 
خدمت رســـانی می کنـــد. یک بازار بســـیار 
بـــزرگ »خـــوت انجـــام بـــده« در صنعـــت 
کـــه در آن افراد فقط  معمـــاری وجـــود دارد 
کار  مـــواد اولیـــه را می خرنـــد و خودشـــان 

پوشـــش دهـــی را انجـــام می دهند. 
گـــذاری در این بـــازار عمدتا بر  قیمـــت 
اســـاس هزینه مواد اولیه تعیین می شـــود، 
که  کســـید تیتانیوم  به ویژه موادی مانند ا
گســـترده در صنعـــت تولید روکش  به طور 

مورد اســـتفاده قرار می گیرد. 
عوامـــل اصلی اقتصـــادی تاثیرگـــذار بر 
بـــازار این محصوالت عبارتند از فشـــارهای 
بـــرای  تقاضـــا  )ماننـــد  محیطـــی  زیســـت 
محصـــوالت »ســـبز« و فرآیندهایـــی مانند 
ثبت الکترونیکـــی، روکش هـــای ضد آب و 
غیره(، ظهـــور تعداد بســـیار زیـــادی خرده 

فـــروش، جهانـــی شـــدن و ثبـــات صنعت. 
عـــاوه بر ایـــن، توزیـــع و برندســـازی نقش 
بســـیار مهمی در این صنعت ایفا می کنند.

افزودنی های آرایشی
افزودنـــی هـــای آرایشـــی مـــواد شـــیمیایی 
که هـــر یک از آنهـــا برای  کاربردی هســـتند 
بـــه  خـــاص  هـــای  ویژگـــی  دادن  نشـــان 
کار می رونـــد )ماننـــد بهبـــود عملکـــرد( در 
محصـــوالت مراقبت شـــخصی مانند مواد 
آرایشـــی، دئودورانـــت هـــا، عطـــر، مراقبت 
محصـــوالت  و  آفتـــاب  ضـــد  پوســـت،  از 
بهداشـــت فـــردی ماننـــد خمیـــر دنـــدان. 
کـــه در تولیـــد ایـــن  مـــواد شـــیمیایی 
کار می روند عبارتند از مواد  محوصات بـــه 
ضـــد میکروبی، ضـــد تعریق، نمـــک های 
کننـــده هـــا، پلیمرهای  دئودورانـــت، نـــرم 
کننـــده، پلیمرهـــای مخصـــوص مو،  نـــرم 
مـــواد غلظـــت دهنـــده و مـــواد ضد اشـــعه 
UV. عـــاوه بـــر ایـــن افزودنی هـــا، صنعت 

محصوالت مصرفی همچنین از انواع عطر 
کننده ســـطوح و  ک  و مواد معطـــر، مواد پا

شـــیمیایی. مواد  سایر 
عوامـــل اصلی اقتصـــادی تاثیرگـــذار بر 
بـــازار این محصوالت عبارتند از فشـــارهای 
محیط زیســـتی )برای مثـــال، محصوالت 
پایدار، مواد ارگانیک و محصوالت ایمنی(، 
جهانی شـــدن، ثبات اقتصادی، کیفیت و 

کارایی محصول و چالش رشـــد.

مواد شیمیایی الکترونیکی
مواد شـــیمیایی الکترونیکی مواد ضروری 
برای تولید شـــبه رســـاناها، بـــرد مدارهای 
چاپی و ســـایر ابزارهـــای میکروالکترونیکی 
ک  هســـتند. در میـــان این مـــواد، انـــواع پا
کننـــده ها، ظاهـــر کننده ها، رســـانا کننده 
کننـــده هـــا، رزین های عکاســـی،  هـــا، فلز 

پلیمرهـــای تخصصی و غیره هســـتند. 
مواد تولید شده توسط این صنعت 
رایانه،  تولید  مانند  عمده  بازارهای  در 
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تجهیزات ارتباط از راه دور، خودروسازی 
و ابزارهای پزشکی ارائه می شوند. چشم 
اندازهای رشد بلندمدت توسط ازدیاد 
مصرف محصوالت الکترونیکی در زندگی 

روزمره تغییر خواهند کرد. 
عوامل اصلی اقتصادی تاثیرگذار بر 
بازارهای  در  محصوالت  این  مشتریان 
تکنولوژیکی  موانع  از  عبارتند  جهانی 
کوچک  بازار،  به  ورود  برای  پیشرفته 
مصرف  دوره  طول  کردن  کوتاه  و  سازی 
محصوالت. نوآوری های مربوط به نحوه 
ارائه خدمات در این بازار نقش مهمی در 
این کسب و کار ایفا می کند، ضمن اینکه 
نقش عواملی مانند بازیافت و مالحظات 
محیط زیستی را نمی توان نادیده گرفت.

مواد شیمیایی خاص
شیمیایی  مواد  خاص  شیمیایی  مواد 
واسطه متمایز، پزشکی و معطر هستند 
می شوند  تولید  کم  بسیار  حجم  در  که 
-اما استانداردهای خالص سازی بسیار 
بسیار  مشتریان  تعداد  و  دارند-  باالیی 

اندکی نیز دارند. 
این  در  شده  تولید  محصوالت 
مانند  ای  عمده  بازارهای  در  بخش 
محصوالت داروئی، محصوالت حفاظت 
دهنده  طعم  رنگ،  محصوالت،  از 
و  غذایی  مواد  ها،  کننده  معطر  و  ها 
شیمیایی  )مواد  هستند.  الکترونیکی 
گروه آخر شامل تولید در  خاص در سه 

بخش های تخصصی می شوند(.
که بازار این  عوامل اصلی اقتصادی 

می دهند  قرار  تاثیر  تحت  را  محصوالت 
ثبات  و  قیمتی  فشارهای  از  عبارتند 
کم هزینه )مخصوصا از  مشتری، رقابت 
جانب تولیدکنندگان آسیایی(، افزایش 
برون سپاری تولید مواد شیمیایی خاص 
توسط شرکت های داروسازی، تقاضای 
زیاد برای محصوالت داروئی و حفاظت از 
محیط زیست که کاهش تقاضا برای رنگ 

ها را جبران می کند. 
هزینه  کنترل  با  ها  شرکت  از  برخی 
کم هزینه  ها پاسخ داده اند، به مناطق 
منتقل شده اند و تولید خود را معطوف 
سود  حاشیه  و  باالتر  رشد  با  کاالهایی 
باالتر کرده اند و به این ترتیب تولیدشان 

تحت تاثیر قرار گرفته است.
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یابی آسیب پذیری خشکسالی  یابی آسیب پذیری خشکسالی ارز ارز
شهری - چارچوبی برای ادغام شاخص شهری - چارچوبی برای ادغام شاخص 

یکی و سیاسی  یکی و سیاسی اجتماعی - اقتصادی، فیز اجتماعی - اقتصادی، فیز
در تحلیل سهم آسیب پذیریدر تحلیل سهم آسیب پذیری

ترجمه
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می شـود.  شـهری  پایـدار  توسـعه  مانـع  خشکسـالی  مکـرر  وقـوع 
کاهـش خطـر خشکسـالی مسـتلزم  کاهـش خشکسـالی شـهری و 
درک مناسـب از آسـیب پذیری خشکسالی شـهری )UDV( است. 
بر اساس شاخص های فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، 
این مطالعه آسیب پذیری خشکسالی شهری را در منطقه پکن-
کـرده  تیانجین-هبـی )BTH( از جنبـه هـای زیـر بررسـی و تحلیـل 
است: تجزیه و تحلیل مکانی-زمانی و تحلیل سهم. نتایج نشان 
کـه )UDV )1 13 شـهر از 199۰ تـا ۲۰16 افزایـش یافتـه اسـت.  داد 
عوامـل   )۲( بودنـد.  پذیـر  آسـیب  بسـیار  شـهر  سـال ۲۰16، 13  تـا 
اقتصـادی و اجتماعـی بـه عنـوان عوامـل مؤثـر در آسـیب پذیـری 
بودجـه  هزینـه   )3( و  شـدند.  گرفتـه  نظـر  در  خشکسـالی  شـدید 
عمومی ، تولید ناخالص داخلی و شاخص های مربوط به آموزش 
بـه طـور قابـل توجهـی در UDV نقـش داشـته اسـت. ایـن مطالعـه 
بـرای دولـت جهـت مدیریـت خشکسـالی  را  یـک مبنـای نظـری 

فراهـم می کنـد.
شـهرها، بـه عنـوان پناهـگاه بیـش از نیمـی از جمعیـت جهان، 
کارهـای  فعالیـت هـای اقتصادی-اجتماعـی، توسـعه اجتماعـی و 
اداری را بـر عهـده می گیرنـد  .)UN-Habitat, ۲۰11( به طور اجتناب 
بـروز  خطـر  سـریع،  شهرنشـینی  و  کـم  مترا جمعیـت  ناپذیـری، 
بایـای ناشـی از تغییـرات آب و هوایـی را افزایـش می دهـد )تاپیـا 
و همـکاران ۲۰17(. بـه طـور خـاص، خشکسـالی یـک خطـر بـزرگ 
کـه می توانـد از هـر خطـری طبیعـی دیگـری  طبیعـی جهانـی اسـت 
مگلیـوکا،  و  کاسـتلتی،  مرادخانـی،  علیپـور،  )احمـد  باشـد  گزافتـر 
۲۰19 ؛ مارکوس-گارسـیا، لوپز-نیکـوالس، و پولیدو-والزکـوز، ۲۰17 
کاراویتـس، ۲۰19(. ضرر  گریـگ، و  کونومو، تسسـلیس، واسـکوم،  ؛ ا
و زیان اقتصادی جهانی ناشی از خشکسالی 6 تا8 میلیارد دالر در 
که به طور قابل توجهی بیشـتر از سـایر  سـال تخمین زده می شـود 
بایای هواشناسی است )اسمیت و کاتز، ۲۰13(. وقوع خشکسالی 
که  مانـع ایجـاد تعـادل بیـن تقاضـای آب شـهری و عرضـه می شـود 
به طور قابل توجهی آسیب پذیری سیستم های شهری را افزایش 
داده اسـت. )ناظمـی و مدنـی، ۲۰18(. خشکسـالی مـداوم می تواند 
گسـترده ای از تأثیـرات اجتماعـی و اقتصـادی و زیسـت  بـا طیـف 
آبهـای  کاهـش قابـل توجـه مخـازن و سـطح  بـه  محیطـی منجـر 
زیرزمینی شـود )ژانگ، سـان، لی، شـیائو، و سـینگ، ۲۰15(. تغییر 

کرده و باعث ایجاد خطرات بیشـتر برای  آب و هوا این روند را بدتر 
کـه بـه بـارش و منابـع  جامعـه، محیط زیسـت و بخش هایـی اسـت 
آب بستگی دارند )IPCC، ۲۰14(. ناظمی و مدنی )۲۰18( پیشنهاد 
کـه بینشـها، ابزارهـا و روشـهای جدیـدی بـرای نمایش بهتر  کردنـد 
تعاملهای پیچیده در سیستمهای به هم پیوسته انسان و آب در 

مناطـق شـهری مـورد نیاز اسـت.
درک جامعـی از آسـیب پذیـری خشکسـالی نـه تنهـا می توانـد 
کاهـش دهـد بلکـه بخـش مهمـی از  آسـیب پذیـری خشکسـالی را 
کاهش موثر تأثیر منفی خشکسـالی و ریسـک شـهری اسـت )کیم، 
همـکاران۲۰1۲(.  و  زرافشـانی  ؛   ۲۰19 پـارک،  و  چـن،  لـی،  جیـن، 
کـه یـک سیسـتم  مطابـق IPCC، آسـیب پذیـری درجـه ای اسـت 
مسـتعد بـوده و قـادر بـه مقابله با عـوارض جانبی تغییرات جـوی از 
جمله تغییر آب و هوا نیست)IPCC, ۲۰14(  . بسیاری از محققان، 
کار رفته، آسـیب پذیری  بر اسـاس اهداف مورد نظر و روشـهای به 
کرده اند )اتیننه،  خشکسـالی را به صورت متفاوتی مفهوم سـازی 
 .)۲۰19 همـکاران،  و  شـن  ۲۰16؛  الل,  و  خانبیلـوردی  دویننـی، 
کشـاورزی، از  بـه خصـوص، در مـورد آسـیب پذیـری خشکسـالی 
جملـه جنبـه هـای مربـوط بـه انتخاب شـاخص های خشکسـالی 
و سیسـتم ارزیابـی آسـیب پذیـری بـه طور گسـترده ای مـورد بحث 
گرفتـه اسـت. بـا ایـن حـال، مطالعات معـدودی درباره آسـیب  قـرار 
گر  پذیری خشکسـالی بر سـطح شـهری متمرکز شـده است. حتی ا
محتـوای مطالعـه یکسـان باشـد، بر اسـاس خشکسـالی، سیسـتم 
مـورد  متفاوتـی  پژوهشـی  اهـداف  بـا  مختلـف  مطالعاتـی  هـای 
کاربـرد آن نتایـج نیـز متفـاوت اسـت. بـا  اسـتفاده قـرار می گیرنـد و 
توجـه بـه تفـاوت موضـوع اصلـی فعالیـت هـای اقتصـادی، ممکـن 
کشـاورزی  خشکسـالی  پذیـری  آسـیب  شـاخص  سیسـتم  اسـت 
ایـن،  بـر  عـاوه  نباشـد.  مناسـب  شـهری  مقیـاس  مطالعـه  بـرای 
کمتـری  کشـاورزی از مرجـع  مطالعـه آسـیب پذیـری خشکسـالی 
برای مدیران برنامه ریزی شـهری و سـاخت و سـاز برخوردار است. 
کـه در مقیـاس  در مقابـل، مطالعـات آسـیب پذیـری خشکسـالی 
شـهری متمرکـز شـده اسـت، صریحـًا مبانی نظـری را بـرای تصمیم 
گیری در زمینه کاهش خشکسالی شهری و کاهش آسیب پذیری 
گیرنـدگان قـرار می دهـد. با  خشکسـالی شـهری در اختیـار تصمیـم 
گسـترده، آسـیب پذیـری  درک مفهـوم آسـیب پذیـری و مقـاالت 
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کـه  شـرایطی  در  را  شـهری  خشکسـالی 
در  شـهری  عرضـه  و  آب  تقاضـای  تعـادل 
اثـر خشکسـالی مختـل شـده و شـهر قـادر 
بـه مقابلـه بـا آن نیسـت تعریـف می کنیـم. 
شـهرها موضوعـات سـاده ای بـرای تجزیـه 
بـا  شـهری  سیسـتم  نیسـتند.  تحلیـل  و 
مجموعـه ای از تعامـات بیـن زیر سیسـتم 
هـا از جمله زیر سیسـتم های زیرسـاختی، 
زیـر سیسـتم هـای اجتماعـی، زیر سیسـتم 
هـای اقتصـادی و غیـره مشـخص می شـود 
کـه  حالـی  در   .)۲۰17 همـکاران،  و  )فلیـو 
گرفتـن در معـرض خطـر احتمال خطر  قـرار 
کلـی  پذیـری  آسـیب  می دهـد،  افزایـش  را 
جامعـه نسـبت بـه یـک نتیجـه فاجعـه بـار 
گرفتـن در معـرض اسـت و  مسـتقل از قـرار 
بـا سـاختارها و ایدئولوژی هـای اقتصادی، 
سـرمایه  توزیـع  کـه  اجتماعـی  و  سیاسـی 
اجتماعـی  و  سیاسـی  جسـمی ،  انسـانی، 
آغـاز  می دهنـد،  شـکل  جامعـه  یـک  در  را 
می شـود )وارد و شـیوری، ۲۰17(. براسـاس 
اهمیـت  بـر  مـا  شـهری،  هـای  ویژگـی 
جملـه  )از  اقتصادی-اجتماعـی  عوامـل 
زیرسـاختهای آبـی و غیـره( در برابـر آسـیب 
کید  پذیری خشکسالی سیستم شهری تأ
کشـاورزی متمایـز  کـه از مقیـاس  می کنیـم 
کـه ایـن خطـر بـرای  اسـت. سـطح خطـری 
مـردم ایجـاد می کنـد مسـتقیمًا بـا عوامـل 
در  اسـت.  مرتبـط  اجتماعـی  و  اقتصـادی 
از  ناشـی  تلفـات  افزایـش  حـال،  همیـن 
خشکسـالی بـه طـور فزاینـده ای بـر آسـیب 
پذیری اجتماعی متمرکز شـده اسـت )وارد 
همـکاران،  و  زرافشـانی  ۲۰17؛  شـیولی،  و 
کلـی ایـن مطالعـه، ارزیابی و  ۲۰1۲(. هـدف 
تجزیه و تحلیل آسیب پذیری خشکسالی 

شـهری )UDV( منطقـه پکن-تیانجیـن-
چارچوبـی  از  اسـتفاده  بـا   )BTH( هبـی 
کـه شـاخص اقتصـادی و اجتماعی،  اسـت 
اقتصـادی، فیزیکـی و سیاسـت را در اختیار 
کار، مـا UDV 13 شـهر را از  دارد. بـرای ایـن 
سـال 199۰ تا ۲۰16 بر اسـاس روش آنتروپی 
ArcGIS  ،تخمیـن زده ایـم. بـر ایـن اسـاس

برای تجزیه و تحلیل مکانی-زمانی آسیب 
پذیری خشکسـالی اسـتفاده شد. سپس، 
ده  و  پارامتـر  سـه  سـهم  تحلیـل  و  تجزیـه 
گانـه انجـام شـد.  شـاخص بـه صـورت جدا
بر اساس این تجزیه و تحلیل، ما روشهای 
ایجـاد   UDV کاهـش    بـرای  را  خاصـی 
کردیـم. از طریـق ایـن مطالعـه، به سـؤاالت 
در   UDV درجـه   )1( دادیـم:  پاسـخ  زیـر 
منطقـه BTH چیسـت؟، )۲( خصوصیـات 
مکانـی و زمانـی منطقـه BTH چیسـت؟، 
منطقـه در   UDV تأثیرگـذار  عوامـل   )3(

از  BTH چیسـت؟ و )4( چگونـه می تـوان 
  UDV کاهـش یـک فاجعـه خشکسـالی و 

کـرد؟ اسـتفاده 

1. بررسی مقاالت
در  شـهری  خشکسـالی   .1.1

آب کمبـود  مقابـل 
دارد:  وجـود  خشکسـالی  نـوع  چهـار 
خشکسـالی  هواشناسـی،  خشکسـالی 
و  کشـاورزی  خشکسـالی  هیدرولوژیکـی، 
خشکسالی اجتماعی و اقتصادی. شهرها 
سیستمی متشـکل از فعالیتهـای مختلـف 
خشکسـالی  منفـی  تأثیـر  هسـتند.  بشـر 
شـهری بیشـتر در جنبـه هـای اقتصـادی - 
اجتماعـی منعکس شـده اسـت. بنابراین، 

خشکسـالی شـهری بـه طـور عمـده در رده 
قـرار  اقتصـادی  و  اجتماعـی  خشکسـالی 
شـهری"  "خشکسـالی  اصطـاح  می گیـرد. 
بیـن  تعـادل  عـدم  دو  هـر  آب"  "کمبـود  و 
بـا  را نشـان می دهـد.  تامیـن آب و تقاضـا 
ایـن حـال، چندیـن تفـاوت مهـم بیـن آنهـا 
گسـترده  وجـود دارد. بـر اسـاس مطالعـات 
و  چـن  ژانـگ،  ۲۰19؛  اسـتبان،  و  )بربـال 
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محتـوا  و  کاربـرد  دامنـه  همـکاران،۲۰19( 
قبلـی  مـکان  هسـتند.  متمایـز  یکدیگـر  از 
تمرکـز خاصـی بـر روی حوزه شـهری دارد در 
کـه بعدًا می تـوان از آن برای توصیف  حالـی 
تمـام انـواع کمبـود آب در همـه مکان هـای 
خشکسـالی  و  کـرد.  اسـتفاده  جغرافیایـی 
شـهری بـرای توصیـف موقـت غیـر از تنـش 
طوالنـی مـدت در آب اسـتفاده می شـود. 

بـه  شـهری  خشکسـالی  ایـن،  بـر  عـاوه 
خـودی خـود می توانـد عامل اصلی کمبود 
کـه کمبـود آب بـه طـور  آب باشـد، در حالـی 
توصیـف  را  تعـادل  عـدم  وضعیـت  عمـده 
خشکسـالی  از  روشـنی  درک  می کنـد. 
بـرای مطالعـات  را  شـهری جهـت خاصـی 

می کنـد. فراهـم 

1.2. فاجعه خشکسالی
جـدی  طبیعـی  فاجعـه  یـک  خشکسـالی 
کمبـود آب مشـخص می شـود  کـه بـا  اسـت 
را  هـا  شـرکت  تولیـد  و  کنان  سـا زندگـی  و 
تحت تأثیر قرار داده و سـپس مانع توسـعه 
اقتصادی شـهری می شـود. این امر با تأثیر 
و  شـهری  پایـدار  توسـعه  بـر  جـدی  بسـیار 
اجتماعی مورد توجه و بحث و بررسـی قرار 
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و  ژان،  ژانـگ،  )یانـگ، شـیا،  گرفتـه اسـت 
کیو، ۲۰18(. مطالعات در مورد خشکسالی 
بـرای  را  علمـی و دقیقـی  مبنـای  می توانـد 
گیرنـدگان بـرای ایجـاد اسـتراتژی  تصمیـم 
های قابل اعتماد پیشگیری از خشکسالی 
و مقاومـت در برابـر خشکسـالی ارائـه دهـد.

مربـوط  مطالعـات  اخیـر،  سـالهای  در 
بـه فاجعـه خشکسـالی از پاسـخ غیـر فعـال 
اسـت.  یافتـه  تغییـر  فعـال  پیشـگیری  بـه 
خشکسـالی  اثـرات  رسـاندن  حداقـل  بـه 
بـرای تشـخیص و پیـش بینـی خشکسـالی 
بـه  بسـیار مهـم اسـت. مطالعـات مربـوط 
مطالعـه  یـک  از  تدریـج  بـه  خشکسـالی 
تأثیـر منفـرد )ون ولـت و زولسـمن، ۲۰۰8( 
بـه پیـش بینـی )هائـو، سـینگ، اویانـگ، و 
چنـگ، ۲۰17 ؛ هانـت و نـو، 1991(، نظـارت 
ژانـگ،  ۲۰19؛  هورسـل،  و  کویـن  )وسـت، 
کتشـاف  چـن، لـی، لـی و نیوگـی، ۲۰17(، ا
و   )۲۰19 همـکاران،  و  )گبرمسـکل  علـل 
و  گـو  )لیـو،  خشکسـالی  پذیـری  آسـیب 
چانـگ،  یانـگ،  وانـگ،  ۲۰19؛  همـکاران، 
و  جیـن،  ژانـگ،  ژو،  وو،  ۲۰19؛  ژانـگ،  و 
بـر  عـاوه  اسـت.  یافتـه  تغییـر   )۲۰19 ژو، 
از  هـا،  شـاخص  از  بسـیاری  بیـن  در  ایـن، 
شـاخص بارندگـی اسـتاندارد شـده )SPI( و 
شـاخص بـارش- تبخیـر و تعـّرق اسـتاندارد 
بـرای  ای  گسـترده  بطـور   )SPEI( شـده 
پیـش بینـی و ارزیابـی فاجعـه خشکسـالی 
تانگـی  ری،  )پارسـونز،  می شـود  اسـتفاده 
براسـاس شـاخص هـا،  و هولمـن، ۲۰19(. 
بسـیاری از مطالعـات، شـاخص هـا و روش 
)لیـو،  انـد  کـرده  ایجـاد  را  جدیـدی  هـای 
و  یـو  وانـگ،   .)۲۰19 همـکاران،  و  ژانـگ 
خشکسـالی  شـاخص   )۲۰19( همـکاران 
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بـارش-  چنـد مقیاسـی، شـاخص روانـاب 
تبخیـر و تعـّرق اسـتاندارد شـده )SPEI(  را 
 SPI محاسـبه  اساسـی  اصـول  اسـاس  بـر 
فنـاوری  اخیـرًا،  دادنـد.  توسـعه   SPEI و 
بـرای  را  ای  دریچـه  دور  راه  از  سـنجش 
نظـارت بـر خشکسـالی بـاز می کنـد )جیائو، 
وانـگ، نوویـک و چانـگ، ۲۰19(. وسـت و 
همکاران )۲۰19( افزایش سنجش از راه دور 
کرده و  برای پایش خشکسـالی را مشخص 
کلیدی را برای  نقاط عطف و فناوری های 
هواشناسـی،  خشکسـالی  وقایـع  ارزیابـی 
کردنـد و  کشـاورزی و هیدرولوژیکـی بررسـی 
که جامعه تحقیق  سپس به چالش هایی 
تـا بـه امـروز بـا آن روبـرو بوده انـد پرداختند، 
از نظـر فنـاوری هـای جدیـد، پلتفـرم هـا و 
رویکردهـای تحلیلـی بـه آینـده می نگرنـد.

مقابـل  در  پذیـری  آسـیب   2.2
خطـر

خطرات از تعامل بین خطر، آسیب پذیری 
می شوند.  ناشی  معرض  در  گرفتن  قرار  و 
بسیاری از مطالعات تأثیرات )احمد علیپور 
و  )چانگ  مدیریت   ،)۲۰19 همکاران،  و 
گوو و  کیتا، ۲۰17 ؛ لیو،  همکاران، ۲۰18 ؛ 
در  خشکسالی  خطرات   )۲۰19 همکاران، 
اند.  کرده  بررسی  را  نقاط مختلف جهان 
تغییرات  که  است  داده  نشان  ها  بررسی 
مختلف،  عوامل  از  ناشی  هوایی  و  آب 
جهان  نقاط  از  بسیاری  در  را  خشکسالی 
گوو و همکاران، ۲۰19  تشدید می کند )لیو، 
؛ تاپیا و همکاران، ۲۰17(. مطالعات جاری 
"مدیریت  به  بحران"  "مدیریت  از  گذر  بر 
کرده اند.  کید  کاهش بایا تا ریسک" برای 
مهم  های  مؤلفه  از  یکی  پذیری  آسیب 

پذیری،  آسیب  کاهش  است.  ریسک 
و  کاهش  برای  کارآمد  های  استراتژی 
و  آب  تغییرات  از  ناشی  مدیریت خطرات 
هوایی برای توسعه پایدار است. بسیاری 
می کنند  تحسین  را  امر  این  مقاالت  از 
هستند  برونزا  تقریبًا  طبیعی  خطرات  که 
احتمااًل  که  جهانی  اوضاع  تغییر  با  و 
شاید  می دهد،  افزایش  را  فشارها  این 
خطر  کاهش  برای  مناسب  راهکار  تنها 
کاهش  عوامل  افزایش  طبیعی  بایای 
و  )زرافشانی  باشد  جامعه  پذیری  آسیب 
همکاران، ۲۰1۲(. آسیب پذیری تحت تأثیر 
گسترده ای از عوامل و فرآیندهای  طیف 
که  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است 
قرار  توجه  مورد  امروز  به  تا  ناقص  طور  به 
تغییرات  بررسی  بنابراین،  است.  گرفته 
آسیب پذیری با جزئیات و درک تأثیرات آن 
در کاهش خطرات خشکسالی بسیار مهم 

است.

2.3 آسـیب پذیـری خشکسـالی 
شـهری

مفهـــوم آســـیب پذیـــری در جنبـــه هـــای 
کار رفتـــه اســـت )موســـوکارا  مختلـــف بـــه 
کـــی،  کرزیزانا و همـــکاران، ۲۰19؛ ســـون، 
جـــک، ۲۰19(،  و  اســـمیت،  وود،  شـــاتل 
مطالعـــات مربـــوط به آســـیب پذیـــری در 
گســـترده ای  برابـــر بایای طبیعی به طور 
کبیر،  گرفته اســـت )ابه،  مـــورد بحث قـــرار 
و تســـفاماریام، ۲۰18؛ نگویـــن، لیو و تری، 
چشـــم  پذیـــری  آســـیب  ارزیابـــی   .)۲۰19
کشـــف عوامـــل  انـــداز جدیـــدی را بـــرای 
کاهـــش ریســـک سیســـتم فراهم  مؤثـــر و 
از مطالعـــات آســـیب  می کنـــد. بســـیاری 

هـــای  جنبـــه  در  خشکســـالی  پذیـــری 
کشـــاورزی انجـــام شـــده اســـت، بـــا بحث 
گســـترده در مورد ایجـــاد چارچوب  هـــای 
)شـــن و همـــکاران، ۲۰19(، روش تحقیق 
یانـــگ،  و  وهرلـــی،  عباســـپور،  )کمالـــی، 
)هـــزاوی،  فهرســـت  انتخـــاب  و   )۲۰18
کسترا،  صادقی، ۲۰18(.  باارتمن، نونس، 
چارچوبـــی   )۲۰۰۲( ویلیـــت  ویلهلمـــی و 
آســـیب پذیری  نقشـــه  اســـتخراج  بـــرای 
کشـــاورزی از طریق توســـعه  خشکســـالی 
جهـــت  عـــددی  دهـــی  وزن  طـــرح  یـــک 
ارزیابی پتانســـیل خشکســـالی در هر یک 
کردنـــد. ژانگ و همکاران  از عوامل ایجاد 
را  کشـــاورزی  پذیـــری  آســـیب   )۲۰15(
شـــاخص  همچنیـــن  و  بـــارش  براســـاس 
و  تجزیـــه  اقتصـــادی  و  اجتماعـــی  هـــای 
کردند. عـــاوه بر ایـــن، مطالعات  تحلیـــل 
انجـــام شـــده در مقیـــاس هـــای ملـــی یـــا 
گســـترده ای مورد  منطقـــه ای نیز به طور 
و  علیپـــور  )احمـــد  می گیـــرد  قـــرار  بحـــث 
مرادخانـــی، ۲۰18 ؛ هانفـــورد، ۲۰18 ؛ نیو، 
کانگ، ژانگ، و فـــو، ۲۰19(. احمد علیپور 
و مرادخانـــی )۲۰18( یـــک چارچوب مدل 
ســـازی چند بعدی را برای بررسی آسیب 
پذیـــری خشکســـالی در ســـطح ملـــی در 
کردند. هانفورد  سراســـر قاره آفریقا ایجـــاد 
)۲۰18( بـــرای تجزیه و تحلیل ریشـــه های 
مقایســـه ای آســـیب پذیـــری و انعطـــاف 
پذیـــری در منطقـــه بیـــن رودخانـــه های 
زامبیـــزی و ذخیـــره در جنـــوب آفریقـــا، از 
کرد.  ســـابقه تاریخـــی مکتـــوب اســـتفاده 
گســـترده  انتخاب شـــاخص ها نیز به طور 
گرفـــت. شـــاخص های  مـــورد بحث قـــرار 
مختلف خشکســـالی برای برآورد آســـیب 
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پذیـــری خشکســـالی تهیه شـــده اند. شـــاخص هـــای مربوط به 
کشـــاورزی از  کشـــاورزی از جمله زمیـــن، تنوع زراعی، ســـهم غیر 
تولیـــد ناخالـــص داخلـــی و عملکرد دانـــه در برابر آســـیب پذیری 
ای  گســـترده  کاربردهـــای  دارای  کـــه  کشـــاورزی  خشکســـالی 
هســـتند، اســـتفاده شـــده اســـت. لـــی و همـــکاران )۲۰16( تنوع 
کشـــاورزی از تولید ناخالـــص داخلی،  عملکـــرد دانه، ســـهم غیـــر 
کشـــاورزی  نســـبت منطقه آبیاری را برای ارزیابی آســـیب پذیری 
کردند.  ۲43 شهرســـتان روســـتایی در فات لس چیـــن انتخاب 
شـــاخص هـــای اقتصـــادی، اجتماعـــی و زیرســـاختی در آســـیب 
پذیـــری خشکســـالی ملـــی یا منطقـــه ای بســـیار مورد اســـتفاده 
گرفته اســـت. احمـــد علیپـــور و مرادخانی )۲۰18( شـــاخص  قـــرار 
کاربـــری اراضی، اقتصاد، بهداشـــت، زیرســـاخت  هایـــی از ابعـــاد 
بـــرای ارزیابـــی آســـیب پذیـــری  هـــا، منابـــع اجتماعـــی و آب را 
آســـیب  بـــه  کردنـــد. مطالعـــات مربـــوط  انتخـــاب  خشکســـالی 
کمتری برای توســـعه  کشـــاورزی از اهمیت  پذیـــری خشکســـالی 
کـــه مطالعات متمرکز  پایدار شـــهری برخوردار هســـتند، در حالی 
بـــر مســـائل ملی یـــا منطقـــه ای در ارائـــه پیشـــنهادات مدیریتی 
خـــاص و دقیـــق ناقـــص هســـتند. در مقابـــل، مطالعـــات انجام 
شـــده در ســـطح شـــهری به خاص تر بودن تمایل دارنـــد. با این 
حال، تنها چند مطالعه به آســـیب پذیری خشکســـالی شهری و 
انتخاب شـــاخص ها پرداخته اســـت. ناظمی و مدنـــی )۲۰18( بر 

تأثیر رشـــد چشـــمگیر جمعیت و فعالیت های انســـانی بر آسیب 
کمیت آب و / یا  پذیری سیســـتم های انســـانی در برابر تغییر در 
کردند. آنها بررســـی اجمالـــی را در مورد تهدیدات  کید  کیفیـــت تأ
مربـــوط بـــه آب بـــرای جامعـــه بشـــری و زمینـــه امنیـــت آب ارائه 
دادنـــد. ســـرانجام، آنها خواســـتار مطالعه فـــن آوری های جدید 
کیم،  کاناله موثر سیســـتم آب شـــدند.  و مکانیســـم هـــای چنـــد 
کیـــم )۲۰15( شـــاخص خطـــر خشکســـالی )DHI( و  پـــارک، یـــو و 
شـــاخص آسیب پذیری خشکسالی )DVI(  را برای نگاشت خطر 
کره جنوبی پیشـــنهاد  خشکســـالی برای ۲۲9 منطقـــه اداری در 
کردنـــد. آنهـــا هفت شـــاخص ماننـــد زمین هـــای آبیاری شـــده، 
کـــم جمعیت  کشـــاورزی، تولیـــد محصـــوالت زراعـــی، ترا شـــغل 
کشـــاورزی  )PD(، آب شـــهری )MW(، آب صنعتـــی )IW( و آب 
گرچه بســـیاری از مطالعـــات منابعی را  کردند. ا )AW( را تعییـــن 
برای انتخاب فهرســـت ارائـــه می دهند )لی و همـــکاران، ۲۰16(، 
مطالعات در مقیاس شـــهری نیازمند شـــاخص هـــای دقیق تر و 

مناســـب تری هســـتند.
کـــه فعالیت هـــای اقتصـــادی و اجتماعی بشـــر موضوع   از آنجـــا 
اصلـــی شـــهرها اســـت، عوامـــل انســـانی بـــرای آســـیب پذیـــری 
انســـانی  عوامـــل  هســـتند.  ضـــروری  شـــهری  خشکســـالی 
و  )چـــن  تخریـــب محیط زیســـت هســـتند  اصلـــی  محرک هـــای 

 .)۲۰18 گان،  و  محمـــود  ۲۰17؛  ســـان، 
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کلـــی ، ارزیابـــی آســـیب پذیـــری متمرکز بر خشکســـالی  بـــه طـــور 
گیرندگان برای بهبود برنامه خشکســـالی  شـــهری برای تصمیم 
که باعث افزایش پایداری شـــهرها می شـــود ، ضروری  شـــهری ، 
اســـت. بنابرایـــن ، این مطالعه با هدف بررســـی عوامـــل مؤثر در 
آســـیب پذیری خشکســـالی شـــهری انجام شـــد. بخش 3 حوزه 
کاملی از مناطق BTH را ارائه می  که شـــرح  مورد مطالعه اســـت 
دهد. بخـــش 4 بر روش مطالعه تمرکـــز دارد. نتایج و مباحث در 
گیری در بخش 6 ارائه می شـــود. بخـــش 5 بیان شـــده و نتیجه 
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