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سرمقاله - ایوب بنوی - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

گاز بـــا توجـــه به  توســـعه صنایـــع نفـــت و 
الزامـــات بـــازار داخلـــی، شـــرایط داخلـــی 
و ســـهم و نقـــش هـــر یـــک از محصـــوالت 
نهایـــی از صنایـــع یـــاد شـــده در اقتصـــاد 
ایـــران، منطقه و جهان در برنامه ششـــم 
برنامه هـــای  ســـرلوحه  دولـــت  توســـعه 
قـــرار  نفـــت  ریـــزان  برنامـــه  و  مســـئوالن 
صنایـــع  میـــان  ایـــن  در  اســـت.  داشـــته 
پتروشـــیمی که ســـبب ایجاد ارزش افزوده 
امکان صدور آســـان و بـــه حرکت درآوردن 
صنایع پایین دســـت و مرتبـــط موقعیت 

ویـــژه ای دارد. 
تولیـــد محصـــوالت  ایـــران در  ســـهم 
خاورمیانـــه  و  جهـــان  پتروشـــیمی در 

در حـــال افزایـــش اســـت ایـــن در حالـــی 
کـــه صنعـــت پتروشـــیمی ایران بـــا  اســـت 
چالش های بســـیاری از جمله مســـئوالن 
زیســـت محیطـــی روبـــرو اســـت. ســـوالی 
کـــه در ایـــن میـــان پیشـــرو می باشـــد این 
اســـت : ایـــران چـــه مزیتهایـــی در صنایع 
گســـترش  پتروشـــیمی دارد و بـــا توجـــه به 
این صنعـــت با چه چالش هـــای از جمله 
بـــرای  و  اســـت  روبـــرو  محیطـــی  زیســـت 
رهایـــی از آن چه راهکارهایـــی را در پیش 

می گیـــرد.
کـــه  کشـــور  هـــر  اقتصـــاد  از  بخشـــی 
ظرفیـــت بالقـــوه بیشـــتری بـــرای رشـــد و 
توســـعه داشـــته باشـــد مزیـــت نســـبی آن 

کشـــور بـــه شـــمار مـــی رود و می توانـــد پله 
کل اقتصاد  ای برای پیشـــرفت و توســـعه 
کشـــف، شـــناخت  کشـــور باشـــد.پس  آن 
و  مزیتهـــا  بیشـــتر  هرچـــه  بکارگیـــری  و 
کشـــور ضامـــن تحقـــق  توانایی هـــای هـــر 

کشـــور اســـت.  توســـعه اقتصـــادی آن 
از شـــمار مزیتهـــای نســـبی ایـــران در 
صنعـــت پتروشیمی دسترســـی بـــه منابع 
قیمـــت  بـــا  گازی  میعانـــات  و  گاز  غنـــی 
اســـت.  جهـــان  در  مناســـب  رقابتـــی 
المللـــی،  بیـــن  آبهـــای  بـــه  دسترســـی 
ســـواحل برای ســـاخت بنـــادر صادراتی، 
هـــوای  و  آب  شـــرایط  کافـــی،  تجربـــه 
گازی،  منابـــع  گرفتـــن  قـــرار  مناســـب، 

یت نسبی ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران در صنایع  یت نسبی ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران در صنایع مز مز
پتروشیمی و چالـــــــــــــــش های آنپتروشیمی و چالـــــــــــــــش های آن
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یت نسبی ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران در صنایع  یت نسبی ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران در صنایع مز مز
پتروشیمی و چالـــــــــــــــش های آنپتروشیمی و چالـــــــــــــــش های آن

ک پتروشـــیمی در ســـواحل خلیـــج  خـــورا
فـــارس و موقعیـــت ویـــژه جغرافیایـــی به 
از  آســـیا  بازاردهـــی  بـــه  نزدیکـــی  لحـــاظ 
جمله چین، هنـــد و اروپـــا از طریق ترکیه 
از جمله دیگـــر مزیتهای رقابتـــی ایران به 

می آیـــد. حســـاب 
صنعـــت  بـــه  گـــذرا  نگاهـــی  در 
نکتـــه  ایـــن  بـــه  کشـــور  پتروشـــیمی در 
که شـــرکت ملـــی صنایع  دســـت می یابیم 
پایـــدار،  راســـتای توســـعه  پتروشـــیمی در 
مولـــد،  اشـــتغالزایی  و  اقتصـــادی  رشـــد 
گســـترش همـــه جانبـــه ایـــن  اقـــدام بـــه 

اســـت. کـــرده  اســـتراتژی  صنعـــت 
محصـــوالت متنـــوع ایـــن صنعت به 

و  کارگاه  هـــزاران  در  اولیـــه  مـــواد  عنـــوان 
کارخانـــه صنایـــع پاییـــن دســـتی مصرف 
دارد بـــا بررســـی بحـــران زیســـت محیطی 
در جهـــان ماننـــد از بیـــن رفتن الیـــه ازن، 
گرم شـــدن زمین، تغییـــرات آب و هوایی، 
تخریـــب جنگل ها و رودخانه هـــا و آلودگی 
که توســـعه صنعت بدون  هوا در می یابیم 
توجـــه به زیســـت محیـــط ســـبب بحران 
ایـــن مقولـــه چـــاره  اســـت. در  آن شـــده 
ای جـــز رعایـــت ضوابـــط و اســـتانداردها 
مشـــکالت  و  نگرانی هـــا  کاهـــش  بـــرای 
وجـــود نـــدارد. در همین حـــال در جهت 
محیطـــی،  زیســـت  معضل هـــای  رفـــع 
توســـعه  پتروشـــیمی و  مجتمع هـــای 

کـــز علمی ،  ارتبـــاط بـــا ایـــن صنعت بـــا مرا
انجـــام پژوهش های زیســـت محیطی در 
رأس فعالیت های این شـــرکت قـــرار داده 
شـــده اســـت این پژوهش هـــا روی اصالح 
کاهش دور ریزهـــا، تصفیه آب  فرآیندهـــا، 
کنتـــرل آلودگی هـــوا و صوت  و فاضـــالب، 
ایـــن  از  یـــک  هـــر  اســـت.  متمرکـــز شـــده 
مناطـــق دارای ایســـتگاه محیط زیســـت 
کامل وضعیت زیســـت  کنتـــرل  کـــه  بوده 
گیری مســـتمر  محیطـــی وظیفـــه انـــدازه 
آالینده هـــا را بـــر عهـــده دارد و بـــه صورت 
کلیه  یـــک آزمایشـــگاه مجهـــز و مرجع بـــه 
صنایـــع مســـتقر در ایـــن مناطـــق بـــرای 
آزمایش هـــای الزم ارائـــه خدمت می کند.
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پتروشـیمی لردگان پـــــــــــــروژه ای ملی وپتروشـیمی لردگان پـــــــــــــروژه ای ملی و
نماد خودباوری ایرانینماد خودباوری ایرانی

یم میخانک بابایی یم میخانک باباییگفت وگو - مر گفت وگو - مر

ک  آمونیا و  اوره  شیمیایی  پتروشیمی کود  شرکت 
لردگان به عنوان یکی از طرح های جهش دوم صنعت 
پتروشیمی با ظرفیت تولید ساالنه ۱۰۷۵ هزار تن اوره و ۶۷۷ 
ک با دستور حسن روحانی رئیس جمهور ۶  هزار تن آمونیا

آذر ماه 99 افتتاح و رسما به بهره برداری رسید.
کلنگ احداث پتروشیمی لردگان در سال ۱38۵ زده 
شد، اما به دلیل تحریم ها و کمبود منابع مالی متوقف شد 
و در نهایت با پیگیری های انجام شده در دولت یازدهم 
و دوازدهم و با وجود تحریم های شدید، این مجموعه 
کامل به دست متخصصان  پتروشیمی تکمیل و به طور 

ایرانی راه اندازی شد.

و   98 سال  پتروشیمی لردگان  یوتیلیتی  واحد 
ک آن امسال عملیاتی شدند.  واحدهای اوره و آمونیا
این مجتمع به ساالنه 3۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
طبیعی  گاز  مترمکعب  میلیون   ۴۲9 و  سوخت  برای 
گاز سراسری  که از خط لوله  ک نیاز دارد  به عنوان خورا

تأمین می شود.
سرمایه  گروه  مدیرعامل  زاده  اشرف  رسول 
عمده  سهامدار  عنوان  به  پترول(  ایرانیان)  گذاری 
مورد  در  توضیحاتی  ما،  با  گفتگو  در  پتروشیمی لردگان 
که در ادامه  این پروژه و قابلیت های آن ارائه داده است 

می خوانید.
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پتروشـیمی لردگان پـــــــــــــروژه ای ملی وپتروشـیمی لردگان پـــــــــــــروژه ای ملی و
نماد خودباوری ایرانینماد خودباوری ایرانی

پتروشیمی لردگان  مهم  قابلیت های  از 
دیگر  به  نسبت  احداث  از  پس 

مجموعه های پتروشیمی بگویید؟
صنعت  تاریخچه  در  بار  اولین  برای 
ک لردگان  پتروشیمی، واحد اوره و آمونیا
در  خارجی  کارشناسان  حضور  بدون 
به  اندازی  راه  و  اندازی  راه  پیش  مرحله 
شده  ساخته  ایرانی  غیور  جوانان  دست 
است و در واقع این یک رکوردی از تجلی 
خودباوری ایرانی است که از قالب شعاری 

بودن به طرح عملیاتی رسیده است.

تولید محصوالت در پتروشیمی لردگان از 
چه زمانی آغاز شد؟

ک از تیرماه ۹۹ و  دوره آزمایشی تولید آمونیا
تولید اوره نیز از شهریور ۹۹ آغاز شده است 
و خوشبختانه این مرحله بدون اشکاالت 

رسیده  هم  فروش  حتی  و  تولید  به  فنی 
است. اما از شهریورامسال حدود ۱۵ هزار 
ک  تن اوره به فروش رسیده است و آمونیا
نیز که در تیرماه با حدود ۸۰ درصد ظرفیت 
محصول  بود،  گرفته  قرار  تولید  مدار  در 
تولید شده به مصرف پتروشیمی ارومیه و 

دیگر ارگان ها هم رسیده است.
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ک  آمونیا و  اوره  تولید  ظرفیت 
پتروشیمی لردگان به چه میزان است؟ 

یک  مجموع  در  ک  آمونیا و  اوره  ظرفیت 
 ۶۷۷ که  است  هزارتن   ۷۵۰ و  میلیون 
ک و یک میلیون و ۷۵  هزار تن آن آمونیا
تولید  میزان  ولی  است.  اوره  آن  تن  هزار 
یک  حدود  فروش  برای  محصوالت  این 
تن  و ۸۰ هزار  اوره  تن  هزار  و ۷۵  میلیون 

ک خواهد بود. امونیا
احداث  برای  نیاز  مورد  گذاری  سرمایه 
بوده  قدر  چه  پروژه  این  اندازی  راه  و 

است؟
 

برای  گذاری  سرمایه  از  ای  عمده  بخش 
احداث و راه اندازی این پروژه حدود ۵۰۴ 
که صد درصد  میلیون یورو فاینانس بوده 
آن مورد استفاده قرار گرفته است و بخشی 
نیز از آورده پترول و تسهیالت ریالی برا ی 

تامین مالی پروژه به کار رفته است.

با این میزان سرمایه گذاری، درآمد ارزی 
کشور ساالنه چه قدر خواهد بود؟

ک لردگان می تواند  پتروشیمی اوره و آمونیا
کشور  برای  دالر  میلیون   ۲۴۰ ساالنه 

ارزآوری داشته باشد.

گذاری و سودآوری  با این میزان سرمایه 
قابل پیش بینی برای شرکت، در حوزه 
داشته  دستاوردی  چه  اشتغالزایی 

است؟
گفت  در حوزه اشتغالزایی این طرح باید 
طور  به  پروژه  این  ساخت  زمان  در  که 
متوسط ۲۸۰۰ نفر به طور مستقیم و ۴۵۰ 
نفر نیز غیر مستقیم در این پروژه مشغول 
کار بودند اما در زمان بهره برداری ۷۰۰  به 
نفر نیروی مستقیم و ۱۵۰۰ نفر نیز به طور 
غیر مستقیم، در شرکت کود اوره شیمیایی 

لردگان مشغول به کارهستند.
وضعیت بومی و غیر بومی نیروی انسانی 

این پروژه چگونه بوده است؟
استفاده از نیروهای بومی در پیشبرد پروژه 
لردگان چشمگیر است. به عبارتی لردگان از 
که از بدو شروع  معدود شرکت هایی است 
آن  نیروهای  درصد   ۸۰ از  بیش  طرح، 
کنون  بومی بوده اند و در زمینه ایمنی نیز تا
کار  در واحد لردگان ۲۸ میلیون نفر ساعت 
که  بدون حادثه را به ثبت رسانده است 
را در پی  ایمنی  رکورد  این مورد می تواند 

داشته باشد.
جهش  در  تولید  زنجیره  تکمیل  درباره 
کید می شود.  دوم و سوم پتروشیمی تا
توسعه  طرح  آیا  نیز  لردگان  پروژه  برای 

صنایع پایین دستی را در برنامه ریزی ها 
دارید؟

پتروشیمی لردگان برنامه توسعه ای خود 
کرده است. به  آینده ترسیم  تا ۵ سال  را 
کریستال مالمین با ظرفیت  عبارتی طرح 
گذاری حدود ۵۰  ۴۰ هزار تن و با سرمایه 
میلیون دالر در حال اجراست و نزدیک به 

۲۵ درصد در لردگان پیشرفت دارد.
رزینی  اوره  صنعتی  پارک   ۲ همچنین 
و  است  شده  تعریف  مالمین  و کریستال 
وکارهای  شده  اخذ  آن  مصوبات  تمام 
مقدماتی آن در حال انجام است. آن دو 
به  رزینی  اوره  صنعتی  پارک  یکی  پارک، 
کریستال  دیگری  و  تن  هزار  ظرفیت ۱۵۰ 
به  با ظرفیت ۳۰ هزار تن است.  مالمین 
از  عبارتی این طرح های توسعه ای قبل 
طراحی  رسمی پتروشیمی لردگان  افتتاح 
قابل  این موضوع می تواند  که  بود  شده 

توجه باشد.
با  مالمین  کریستال  طرح  همچنین 
توسط  دالر  میلیون   ۵۰ گذاری  سرمایه 
پترول اجرا می شود و پارک ها نیز با سرمایه 
گذاری ۲۵هزار میلیارد ریال توسط بخش 
این  و  گرفت  خواهد  صورت  خصوصی 
بخش ها از حمایت ما به عنوان سهامدار 

عمده برخوردار خواهند شد.
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امکان استفاده ازمنابع بازار سرمایه 
برای سرمایه گذاری درجهش سوم 

صنعت پتروشیمی 
گزارش. سید فواد نبوی
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بر اساس آمار موجود در سال های گذشته صنعت پتروشیمی ایران 
توانسته است با عبور از سد تحریم ها و دیوارهای محدودکننده 
سیاسی و اقتصادی، روند رو به توسعه خود را همسو با سیاست 
کند  گاز به خوبی طی  راهبردی جلوگیری از خام فروشی نفت و 
وارقام اقتصادی خود را در حوزه های مختلف و حتی ارقام اقتصاد 

ملی را به لحاظ کمی و کیفی جابه جا کند. 
به  اما  دارد،  ایران  در  طوالنی  پیشینه  گرچه  ا صنعت  این 
نسبت قدمت صنعت نفت در ایران و همچنین ثبت رکوردهای 

کشـور  اقتصـاد  پیشـران  عنـوان  بـه   پتروشـیمی ایران  صنعـت 
می توانـد بـا توجـه بـه ظرفیت هـای موجود زمینـه را بـرای تحقق 
کنـد و در ایـن مسـیر منابـع  جهـش دوم و سـوم خـود فراهـم 
طرح هـا  مالـی  تامیـن  در  می توانـد  سـرمایه  بـازار  در  موجـود 

باشـد. تاثیرگـذار 

جدید و بزرگ در حوزه های مختلف، صنعتی پویا و پربازده در 
ایران به شمار می رود و با جدیت به دنبال تحقق جهش دوم و 

سوم این صنعت ارزش آفرین است.
که بازار سرمایه  کرد  کید  در این میان می توان بر این نکته تا
می تواند بخشی از منابع مورد نیاز را برای تامین مالی طرح های 
توسعه ای خود تامین کند. صنعت پتروشیمی ایران با روش های 
نوین سرمایه گذاری موجود در بازار سرمایه می تواند سرمایه های 

گیرد. الزم را برای ساخت و یا تکمیل طرح ها بکار 
پتروشیمی در  صنعت  ای  توسعه  طرح های  مالی  تامین 
کرد  سال های اخیر به دلیل نبود منابع مالی روند کندی را تجربه 
و برخی از طرح ها یا نیمه تمام هستند و یا با دلیل عدم سرمایه 
کافی همچنان متوقف مانده اند و در انتظار تزریق  گئاری های 

منابع مالی جدید هستند.

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره13۹||آذرماه1399

8



تازه ای  انتظار جان  پتروشیمی ایران در  این روزها صنعت   
که  خارجی  جدید  گذاری های  سرمایه  جذب  بر  افزون  و  است 
می تواند برخی از طرح ها را در مسیر ساخت خود شتاب بخشد، 
استفاده از ظرفیت های موجود داخلی مانند منابع مالی بانک ها 
گذاری موجود در بازار سرمایه به  و نیز روش های متنوع سرمایه 
طرح های  مالی  تامیند  برای  می توان  مطمئن  راهکاری  عنوان 

پتروشیمی استفاده کرد.
گذاری در برخی   استفاده از صندوق های تخصصی سرمایه 
کنون نتایج رضایت بخشی را در پی داشته است و  از صنایع تا
ساخت  جهت  سرمایه  نبود  مشکل  برای  روش  این  از  می توان 
مجتمع های جدید پتروشیمی بهره گرفت و باید گفت که می توان 

با تدبیر از سرمایه های مردمی برای توسعه این صنعت بهره برد.
که بازار سرمایه ایران  کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند 

می تواند با توجه به ساختار خود و نیز تنوع در فعالیت های خود 
سرمایه گذاری مطلوبی را در بخش های مختلف صنعت کشور به 
ویژه صنعت پتروشیمی داشته باشد اما استفاده از این روش ها 

باید بر اساس فضای موجود اقتصادی کشور انجام شود.
کید کرد که ظرفیت های بسیار خوبی برای  در این میان باید تا
استفاده از صندوق های پروژه، اوراق سلف، صکوک و همچنین 
انتشار اوراق خزانه به عنوان ابزارهای نوین وجود دارد و در مسیر 
تامین مالی طرح ها می توان با استفاده از این ابزارها به توسعه 

صنعت پتروشیمی ایران به عنوان صنعتی پیشرو کمک کرد.
سرمایه  بازار  در  موجود  مختلف  قابلیت های  از  استفاده  با 
طرح های  سوی  به  را  نقدینگی  و  خرد  سرمایه های  می توان 
کرد و امید است در آینده  توسعه ای صنعت پتروشیمی هدایت 
گذاری های مورد نیاز را در  نزدیک بتوان تحولی نوین در سرمایه 
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کرد و  بخش های مختلف نفت،گاز، پاالیش و پتروشیمی محقق 
برای رسیدن به این هدف همکاری و تعامل میان تمام متولیان 
امر در بخش های مختلف به خصوص در وزارتخانه ای نفت و 

اقتصاد و دارائی ضروری به نظر می رسد.
که افزون بر صندوق های  بازار سرمایه اعتقاد دارند  فعاالن 
جذب  را  مردم  سرمایه های  می تواند  که  پروژه  گذاری  سرمایه 
کند و در طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی مورد استفاده 
گذری سود آور و  قرار دهد، اوراق سلف نیز به عنوان یک سرمایه 
مطمئن می تواند در تامین مالی طرح ها کار ساز باشد،در صندوق 
با مشارکت  پروژه  اجرای  برای  پروژه سرمایه  الزم  سرمایه گذاری 
آحاد مردم تامین می شود و به این منظور، مالکیت پروژه و منافع 
حاصل از آن به سهام قابل عرضه در بازار سرمایه تبدیل می شود 

و مردم سهام دار پروژه می شوند.
که   از سوی دیگر بدون تردید اوراق سلف نیز افزون بر این 
صنعت  توسعه ای  طرح های  مالی  تأمین  در  شایانی  کمک 
پتروشیمی می کند سبب ورود وجوه سرگردان به بازار سرمایه نیز 
می شود و این اوراق با توجه به این که بازده  تضمین شده  مناسبی 
دارد و با سایر اوراق مشارکت برابری می کند و حتی نسبت به این 

اوراق سود بیشتری هم دارد، یک مزیت به شمار می رود.
که  که پتروشیمی آبادان نخستین شرکتی بوده  گفتنی است 
در صنعت پتروشیمی نیازهای مالی خود را از طریق انتشار اوراق 
به  اوراق  این  فروش  در  نیز  را  خوبی  نتایج  و  کرد  محقق  سلف 

عنوان تجربه ای جدید رقم زد.
انتشارمرحله نخست و نیز دوم، اوراق سلف موازی استاندارد 
که چند سال قبل از طریق  پی وی سی شرکت پتروشیمی آبادان 
کاالی ایران انجام شد با استقبال فعاالن بازار همراه بود و  بورس 
کل عرضه هر دو مرحله اوراق سلف موازی استاندارد پی وی سی 
کدام به ارزش ٢٥ میلیارد تومان معادل ٩  پتروشیمی آبادان هر 

هزار و ٧٥٣ تن در همان ثانیه نخست به فروش رسید.
شـرکت  اوره  اسـتاندارد  مـوازی  سـلف  اوراق  همچنیـن 
پتروشـیمی پردیس بـه ارزش ۱۵۰ میلیـارد تومـان اسـفند ماه سـال 
کل  کـه بـا ثبـت تقاضـای ۹ برابـری حجـم عرضـه،  ۹۴ منتشـر شـد 
ایـن اوراق بـه محـض بازگشـایی معامـالت و ظـرف یـک ثانیـه بـه 

رفـت. فـروش 

که همزمان  در این میان باید این نکته را مورد توجه قرار داد 
کسب و  با برنامه های دولت برای خروج از رکود و بهبود فضای 
کار و تولید، می توان جایگاه تامین مالی را از طریق بازار سرمایه 
می تواند  سرمایه  بازار  مشارکت  افزایش  راه  دراین  و  داد  افزایش 

نوید بخش تحولی نوین در سرمایه گذاری باشد.
همچنین با توجه به موارد اشاره شده، باید در نظر داشت 
که استفاده از صندوق های پروژه و یا انتشار اوراق سلف افزون 
بر تامین منابع مالی شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی در 
گام مهمی در توسعه و رونق  مسیر تکمیل طرح های توسعه ای، 

بازار سرمایه ایران نیز خواهد بود.
تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند که امروز با توجه به شرایط 
از  کشور، بهینه  ترین مسیر حرکت نقدینگی  اقتصاد  موجود در 
و  بازار سرمایه  اقتصاد، مسیر  در  تولید  به سمت  سطح جامعه 
بهینه  تخصیص  تقاضا،  و  عرضه  تالقی  که  جایی  است؛  بورس 

منابع را به همراه خواهد داشت.
از نظر کارشناسان معرفی هر ابزار مالی جدید به رشد در عرضه 
و تقاضا و رشد بازار سرمایه منجر خواهد شد و بازار سرمایه ایران 
نیز با توجه به فرصت های موجود سرمایه گذاری، از این موضوع 
به  اوراق  متنوع سازی  مثبت  تأثیرهای  و  بود  نخواهد  مستثنا 

سرعت در بازار بورس ایران نمایان می شود.
که تنوع ابزارهای  کرد این است  که باید به آن توجه  نکته ای 
مختلف  اقشار  دست  در  موجود  نقدینگی  جذب  سبب  مالی، 
پروژه های  به  درستی  به   جذب شده  نقدینگی  گر  ا و  می شود 
کارایی  اقتصاد،  کالن  سطح  در  یابد،  اختصاص  توجیه پذیر 
و  اقتصاد  بهره وری  در  این  و  داشت  خواهیم  منابع  تخصیص 

توسعه کشور، نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
کـــه تامین مالی صنعـــت پتروشـــیمی با جذب  گفتنی اســـت 
کثـــر  حدا بـــه  راســـتای  در  بزرگـــی  مردمی اقـــدام  ســـرمایه های 
رســـاندن مشـــارکت آحـــاد جامعـــه در فعالیت های اقتصـــادی به 
کلی اقتصـــاد مقاومتی  عنوان بخشـــی از بند یک سیاســـت های 
کمک بـــه جلوگیری  اســـت و دســـتاوردهای مهم دیگـــری مانند 
از افزایـــش تـــورم بـــه دلیل ســـرازیر شـــدن پول های ســـرگردان به 
کمک بـــه جلوگیری از فرار ســـرمایه از  بخش هـــای غیـــر تولیدی و 

کشـــور نیز دارد.
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صنعت صنعت 
پتروشیمیپتروشیمی

کره جنوبیکره جنوبی
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جهان پتروشیمی

تاریخچه صنعت پتروشیمی کره جنوبی
 ۹۰ دهه  جنوبی،  کره  پتروشیمی در  صنایع  توسعه  شروع  نقطه 
میالدی بود؛ یعنی زمانی که دولت این کشور نخستین گام ها برای 
تأسیس سه منطقه ویژه پاالیش نفتا )اولسان، دایسان، یئوسو( را 
ک موردنیاز برای توسعه این صنعت را فراهم سازد.  برداشت تا خورا
این روند از حوالی سال  ۱۹۶۶ آغازشده و طی چند برنامه توسعه به 
اهداف خود دست یافته اما جذب سرمایه خارجی یا توسعه مناطق 

پتروشیمی بزرگ تر همچنان در کره جنوبی در دستور کار قراردارد. 
کره جنوبی برنامه ای مدون شامل هفت  به  این  ترتیب دولت 
کشور  این  شیمیایی  صنایع  رقابت پذیری  ارتقای  برای  مرحله 
است.  رسانده  نتیجه  به  و  کرده  اجرا  را  آن  گام به گام  که  داشته 
طبیعی  مزیت  از  آنکه  بدون  جنوبی  کره  پتروشیمی در  صنعت 

ک برخوردار باشد، با تکیه  بر برنامه ریزی، جایگاه جهانی خود  خورا
را پیدا کرد. 

سیر راهبردهای توسعه تجاری در این کشور به صورتی بود که 
ابتدا با توسعه واردات مواد اولیه و واسطه ای اساسی توان تولید 
کاالی نهایی به وجود می-آمد، سپس برنامه های حمایت از تولید 
داخل و جایگزینی واردات )افزایش عمق ساخت داخل(، نیاز به 

واردات را کاهش می داد. 
کره  به این ترتیب در برنامه اول توسعه صنایع پتروشیمی در 
ک دولتی، واردات مواد نفتی به صورت دولتی،  جنوبی؛ تولید خورا
تقویت زیرساخت های پشتیبان و تحریک تقاضا در بازار صنایع 
کره جنوبی تا پیش  گرفت. دولت  کار قرار  پایین دستی در دستور 
از رسیدن به برنامه های ششم حمایت های خود از پتروشیمی ها 
کاست تا این که در برنامه ششم توسعه، حمایت های  را به تدریج 
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گذاشت و تجهیز پتروشیمی ها به نیروی انسانی  کنار  مستقیم را 
محصوالت  بازار  آزادسازی  و  توسعه  و  تحقیق  متخصص، 

پتروشیمی را در پیش گرفت.
صنایع  در  آزادسازی  تکمیل  نیز  توسعه  هفتم  برنامه  در   
پتروشیمی، ادغام و تملک سهام شرکت های پتروشیمی، بسط 
پتروشیمی و  صنایع  سمت  به  پایین دستی  صنایع  عمودی 

اتحادهای استراتژیک بین شرکت ها صورت پذیرفت.
پاالیش  ویژه  منطقه  سه  تأسیس  از  پس  به این ترتیب   
در  سهام  تملک  و  ادغام   ،۱۹۹۷ تا   ۱۹۶۶ سال  های  بین  نفتا 
شرکت های نفتی بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ انجام شد. پس 
کشورهای   از آن بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ روند ایجاد بورس 
اعطای  با  و  شد  آغاز   )COPEX( جنوبی  کره  نفت  تأمین کننده 
کتشاف و استخراج نفت  مشوق برای سرمایه گذاری در بخش ا

کرد. در رابطه باعرضه مواد واسطه ای )میان دست(  ادامه پیدا 
برنامه ریزی  همچون  فعالیت هایی  یادشده،  تاریخ های  در  نیز 
تولیدات  قیمت  تنظیم  و  شیمیایی  محصوالت  تولید  متمرکز 
دستی  میان  تولیدات  روی  تعرفه  باالی  نرخ های  شیمیایی، 
گام  شیمیایی و مداخله دولت در بازار نرخ ارز ادامه داشت تا در 
کاهش یابد و  بعدی نرخ تعرفه تولیدات میان دستی به تدریج 

شرایط رقابت در بازار ایجاد شود.
تولیدات میان  آزادسازی قیمت  آخرین قدم  زمان،  این   در 
دستی شیمیایی و آزادسازی واردات محصوالت شیمیایی میان 
کره جنوبی  که در سال ۲۰۰۴ محقق شد. برنامه دولت  دستی بود 
کنار  که در  برای توسعه صنایع پایین دست نیز به این شکل بود 
اعطای مشوق های سرمایه گذاری خارجی، الزاماتی صادراتی برای 

آن ها طراحی کرده تا سهم بازار این کشور گسترش پیدا کند. 
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توسط  شیمیایی  محصوالت  بازار  تحوالت  آینده پژوهی 
دولت و ارائه نتایج آن به شرکت های خصوصی دیگر اقدامی بود 
کره جنوبی از فروش محصوالت  که بر افزایش سهم بازار جهانی 
 ۹۰ دهه  از  جنوبی  کره  به  این ترتیب  بود.  پتروشیمی اثرگذار 
کنون همواره توسعه خوشه های صنعتی منطقه ای،  میالدی تا

را  جهانی  شبکه های  ایجاد  و  منطقه ای  بین  همکاری های 
پتروشیمی نیز  صنعت  حوزه  در  و  کرده  دنبال  کالن  سطح  در 
جلب  پتروشیمی و  واحد های  فعالیت  مقیاس  توسعه  در 
است.)سارا  داشته  بسیاری  فعالیت های  خارجی  سرمایه های 

مالکی، درس های صنعت پتروشیمی کره جنوبی برای ایران(

نمودار 1- سهم صنعت پتروشیمی کره جنوبی از ارزش افزوده، اشتغال و صادرات در کره جنوبی

KOREA, Chemical Industry in Korea and Investment Cases :منبع
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پتروشیمی کره  صنعت  سهم 
جنوبی از اقتصاد این کشور

بیشترین  جنوبی  پتروشیمی کره  صنعت 
داخلی  ناخالص  تولید  در  را  سهم 
خود  به  آن  صادرات  نیز  و  کشور  این 
در  که  همانطور  است.  داده  اختصاص 
نمودار ۱ مشاهده می شود، سهم صنعت 

افزوده  ارزش  از  جنوبی  پتروشیمی کره 
جنوبی  کره  در  داخلی  ناخالص  تولید 
از اشتغال  در حدود ۲۱ درصد، سهم آن 
از  آن  سهم  و  درصد  کشور ۱۸/۴  این  در 
سهم  که  است  درصد   ۱۵/۳ صادرات 

بسیار قابل توجهی است. 
به  باید  مورد  این  در  مهمی که  نکته 
کره جنوبی  که  این است  کنیم  اشاره  آن 
و  انرژی ها  سایر  و  گاز  نفت،  واردکننده 
محصوالت  تولید  برای  الزم  اولیه  مواد 
پتروشیمی است و بر این اساس موفقیت 
موفقیت  این  به  دسترسی  در  کشور  این 

بسیار حائز اهمیت است.
صنعت پتروشیمی کره جنوبی در دهه 
این  اقتصاد  در  رشد  پیشرو  واقع  در  اخیر 
برای  را  زمینه  اینکه  ضمن  بوده،  کشور 
رشد و پیشرفت بقیه بخش های اقتصاد 
کرده است و از نزدیک  کشور نیز فراهم  این 
این  باالدستی  و  دستی  پایین  صنایع  با 
کشور همکاری داشته است. مراحل رشد 
و توسعه صنعت پتروشیمی کره جنوبی را 

می توان به ۴ دوره تقسیم کرد:
 :۱98۰ دهه  پایان  تا   ۱9۷۰ دهه   -۱
پتروشیمی کره  صنعت  تمرکز  دوره  دراین 
جنوبی بر روی تولید محصوالت مربوط به 
بخش ساختمان سازی، انواع منسوجات 
که در این  کفش بوده است. مواد اصلی  و 

وی.  پی.  از  عبارتند  می شد  تولید  دوره 
سی.، مواد مصنوعی و الستیک مصنوعی.

 :۲۰۰۰ دهه  پایان  تا   ۱99۰ دهه   -۲
تولید  روی  بر  اصلی  تمرکز  دوره  این  در 
خودروسازی  و  الکترونیکی  محصوالت 
بوده است و محصوالتی مانند رزین های 
و  پروپیلن(  پلی  و  اتیلن  )پلی  مصنوعی 

الستیک مصنوعی )تایر( بوده است.
3- بعد از دهه ۲۰۰۰: تولیدات اصلی 
صنعت پتروشیمی کره جنوبی در این دوره 
شبه رساناها، صفحه های نمایش و انواع 
باتری بوده است و به همین منظور مواد 
باال  فناوری  با  خالص  و  خاص  شیمیایی 

تولید می شود.
چهارم:  صنعتی  انقالب   -۴
محصوالت اصلی که صنعت پتروشیمی کره 
جنوبی بر روی آنها تمرکز کرده است عبارتند 
چاپ  و  شات  هلی  و  کوادکوپتر  انواع  از 
۳-بعدی. برای تولید چنین محصوالتی 
هوش  از  و  کاربردی  چند  سبک  مواد  از 

مصنوعی استفاده شده است.
در نمودار ۲ ساختار تولید در صنعت 
پتروشیمی کره جنوبی را مشاهده می کنید 
که در آن پروسه تولید محصوالت مختلف 
به  آن  تحویل  پتروشیمی و  صنعت  در 
شده  داده  نشان  مختلف  بخش های 

است. 

نمودار 2- رابطه صنعت پتروشیمی با صنایع تولیدی مختلف در کره جنوبی

KOREA, Chemical Industry in Korea and Investment Cases :منبع
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گرفته در  کارایی انرژی، هم از طریق بهبودهای صورت  افزایش 
مورد روش های موجود و تغییر مراحل ناشی از تغییر بنیادی به 
سمت روش های بهینه )برای مثال تغییر از فرآیندهای مبتنی 
گاز طبیعی( یکی دیگر از  بر زغال سنگ به فرآیندهای مبتنی بر 
مکانیسم های اصلی کاهش انتشار آالینده ها است که می بایست 

گیرد.  در آینده نزدیک مورد استفاده قرار 
تولید  انرژی در  پایدار، شدت متوسط  توسعه  در سناریوی 

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

مقاالت

بـــر اســـاس برآوردهـــای انجـــام شـــده در ســـال 2018 زغـــال 
ســـنگ در حـــدود 28 درصـــد از فرآینـــد اســـتفاده از انـــرژی 
در تولیـــد مـــواد شـــیمیایی پایـــه را بـــه خود اختصـــاص داده 
حـــدود  در   2000 ســـال  بـــا  مقایســـه  در  رقمی کـــه  اســـت، 
از  40 درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت. ســـهم زغـــال ســـنگ 
انرژی های مورد اســـتفاده تا ســـال 2030 بایـــد به 24 درصد 

برســـد تـــا ســـناریوهای توســـعه پایـــدار محقق شـــود.
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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

بخش دوم

به ۱۳ درصد در سال  باید  فعلی  از سطوح  پایه  مواد شیمیایی 
۲۰۳۰ کاهش یابد.

نوآوری در بازیافت پالستیک در سال های اخیر سرعت گرفته 
است

جمله  از  دارد،  بسیاری  منافع  پالستیک  بازیافت  بهبود 
کاهش بازیافت معکوس )که در آن ماده به  کاهش نیاز به تولید، 
کاهش ضایعات  کم ارزش تر تبدیل می شود( و  کاالی نهایی  یک 

که برای بهبود  پالستیکی. در میان بسیاری از روش های نوآورانه 
کارگرفته می شود چند نکته مهم وجود  پروسه های بازیافت به 

دارد:
زدایی  پلیمر  فرآیند  ایستمن  پتروشیمی آمریکایی  شرکت   •
آن  در  که  است  داده   )depolymerization process(توسعه را 
پالستیک ها به مواد اولیه تشکیل دهنده شان تجزیه می شوند- 
برای  که معموال  کند،  بازیافت  را   PET بتواند پالستیک های  تا 
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نمودار 1- میزان مصرف انرژی در فرآیند تولید مواد شیمیایی پایه و 
منبع: IEAشدت آن در سناریوی توسعه پایدار، 2030- 2015

بطری های آب مورد استفاده قرار می گیرد. 
نمونه  تولید  شرکت  این  اینکه  از  بعد 
سر  پشت  موفقیت  بال  را  خود  آزمایشی 
از  را  گذاشت، تولید تجاری این محصول 

کرد. اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز 
• در اواخر سال ۲۰۱۹، شرکت بی پی 
تجاری  تسریع  منظور  به  که  کرد  اعالم 
 ،)BP Infinia(اینفینیا پی  بی  سازی 
 PET فناوری که در آن ضایعات پالستیکی
بسیار  آنها  بازیافت  که  مات  و  رنگ  تیره 
کیفیت  سخت است به پالستیک های با 
)مانند پالستیک های دست اول( تبدیل 
کنسرسیوم را تشکیل داده  می شود، یک 
کارخانه آزمایشی  که  است. انتظار می رود 
بهره  به  سال ۲۰۲۰  اواخر  در  فناوری  این 

برداری برسد.
پتروشیمی نروژی  شرکت   •
 Norwegian company(کوانتافیول
شرکت های  پشتیبانی  با   ،)Quantafuel
بزرگ پتروشیمی دنیا مانند بی. ای. اس. 

داده  توسعه  را  فناوری   ،)BASF( اف. 
حرارت  بر  مبتنی  فرآیندهای  از  که  است 
ضایعات  تا  می کند  استفاده  )پیرولیز(  باال 
پالستیکی مختلط را به سوخت مصنوعی 
که  کارخانه ای  کرد. اولین  تبدیل خواهد 
این فناوری را به منظور تجاری سازی دنبال 
دانمارک  در   ۲۰۱۹ سال  اواخر  در  می کند 
که ساالنه در حدود  افتتاح شد و قرار است 

۱۸ هزار تن پالستیک را بازیافت کند.
شرکت   ،۲۰۱۹ سال  در   •
اول  مرحله   )PureCycle(پیورسایکل
فرآیند بازیافت پالستیک های پلی پروپیلن 
بسته  مانند  مختلفی  کاربردهای  )که 
ک و لوله دارد( و تبدیل آن به  بندی، پوشا
کیفیت پالستیک دست اول  پالستیکی با 
را با استفاده از یک حالل به منظور خالص 
پایان  به  موفقیت  با  پالستیک،  سازی 
رساند. بر اساس برنامه ریزی های انجام 
کارخانه ای که این محصول را  شده اولین 
به مرحله تجاری می رساند در سال ۲۰۲۱ 

در اوهایو به بهره برداری خواهد رسید.
نوآوری ها در زمینه تولید محصوالت 
گرفته است، از جمله  شیمیایی نیز قوت 
که به   CCUS فناوری ترکیب هیدروژن و
مراحل عملیاتی رسیده است. به عنوان 
تولید  برای  آزمایشی  کارخانه  یک  مثال، 
که  هیدروژنی  از  استفاده  با  ک  آمونیا
است  شده  تولید  خورشیدی  انرژی  با 
پیلبارا  یارا  شرکت  توسط  و  استرالیا  در 
در   )Yara Pilbara Fertilisers(فرتیالیزر
که  می رود  انتظار  و  است،  احداث  حال 
کند.  کار  کارخانه در سال ۲۰۲۱ آغاز به  این 
در  پروژه  تعدادی  حال،  همین  در 
کردن مراحل آزمایشی  چین در حال طی 
شیمیایی  مواد  است  قرار  که  هستند 
کنند، مانند پروژه آزمایشی  باارزش تولید 
 Sinopec’s(در سینوپک ژونگیوان CCUS
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کارخانه  یک  در   )Zhongyuan CCUS
دو  و  هنان  ایالت  پتروشیمی در 
مواد  به  سنگ  زغال  تبدیل  کارخانه 
یانگ  نفتی  شرکت  توسط  که  شیمیایی 
Yangchang Petroleum’s coal-(چانگ

to-chemical( در حال انجام است.
مربوط  سیاست های  که  حالی  در 
ضایعات  و  پالستیک  از  استفاده  به 
هستند،  تغییر  حال  در  سرعت  به  آن 
سیاست های مربوط به تولید محصوالت 
پتروشیمی و شیمیایی خیلی عقب هستند
که هدف آنها افزایش  سیاست هایی 
استراتژی های  بازیافت پالستیک و سایر 
کارایی مواد است، مانند استفاده  افزایش 
مجدد از مواد و محصوالت و افزایش طول 
قابل  طور  به  اخیر  سال های  در  آنها  عمر 

توجهی پیشرفت کرده اند.

در این راستا سیاست های بی شماری 
برای محدود کردن پالستیک های یک بار 
کشورها  مصرف وضع شده است، و برخی 
ممنوعیت ها و جریمه هایی در این مورد 

کرده اند.  در پنج سال گذشته وضع 
به عنوان مثال، اتحادیه اروپا در ماه 
را  محدودیت هایی   ۲۰۱۹ سال  مارس 
برای استفاده از ظروف یکبار مصرف، نی 
کرده  نوشیدنی و قاشق های همزن وضع 
از سال ۲۰۲۱ الزم االجراست، و  که  است 
سال  تا  باید  نیز  پالستیکی  بطری های 
۲۰۳۰ حداقل شامل ۳۰ درصد پالستیک 

بازیافتی باشند.
 ۲۰۱۹ سال  ژوئن  ماه  از  نیز  کانادا 
محدودیت مشابهی را وضع کرده است که 
از سال ۲۰۲۱ اجرا می شود، و محدودیت 
نیز  پالستیکی  کیسه های  از  استفاده 

توسط ۳۴ کشور آفریقایی اعمال می شود. 
مورد  در  نگرانی ها  که  حالی  در 
ضایعات پالستیکی در اقیانوس ها یکی از 
عوامل اصلی موثر بر وضع این سیاست ها 
واردات  بر  محدودیت  وضع  است، 
توسط  مواد  سایر  و  پالستیکی  ضایعات 
چین در سال ۲۰۱۸ نیز تا حدی موثر بوده 
است، به دلیل اینکه تا قبل از وضع چنین 
از  توجهی  قابل  میزان  چین  محدودیتی 

ضایعات دنیا را بازیافت می کرده است.
سوئیس،  جنوبی،  کره  سال ۲۰۱۶  تا 
دانمارک،  سوئد،  هلند،  آلمان،  اتریش، 
فنالند  و  نروژ  بلژیک،  لوکزامبورگ، 
کرده  وضع  را  بسیاری  محدودیت های 
باالی  نرخ  به  می رسد  نظر  به  که  بودند 
تولید و بازیافت ضایعات به انرژی مربوط 

می شود. 

که سیاست های مربوط به استفاده از پالستیک و ضایعات آن به  در حالی 
محصوالت  تولید  به  مربوط  سیاست های  هستند،  تغییر  حال  در  سرعت 

پتروشیمی و شیمیایی خیلی عقب هستند
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منابع انسانی

نیـروی انسـانی بـه عنـوان سـرمایه بـی بدیـل صنعـت پتروشـیمی به راحتـی 
کـه  قابـل جایگزینـی نیسـت، زیـرا عـالوه بـر تحصیـالت مهارت هـای خاصـی 
کارکنـان صنعـت پتروشـیمی در حوزه هـای مختلـف بـه صـورت تجربـی کسـب 
که دارای چنین مهارت هایی  می کنند مورد نیاز اسـت. تربیت متخصصینی 

کار چنـدان راحتـی نیسـت و بسـیار زمـان بـر اسـت. باشـند 

یع سنی کارمندان صنعت  توز
پتروشیمی در مقایسه با سایر صنایع

کـــه صنعـــت پتروشـــیمی در طـــول زمـــان بـــا آن  بنابرایـــن یکـــی از چالش هـــای اصلـــی 
کند، اســـتخدام و تربیت  مواجـــه اســـت و باید در همـــه برنامه ریزی های خـــود لحاظ 
نیـــروی جدید اســـت تا بتواند در صـــورت خروج نیروهـــای فعلی از پـــس اداره صنعت 
گذشـــته اهتمام جـــدی در  کـــه به نظـــر می رســـد در طـــول دهه هـــای  برآیـــد. چیـــزی 

نگرفتـــه  صـــورت  آن  بـــا  مقابلـــه  مـــورد 
اســـت و همیـــن امـــر مشـــکالت اجتناب 
ناپذیـــر و بعضـــا الینحلی را بـــرای صنعت 
مختلـــف  کشـــورهای  پتروشـــیمی  در 

کرده اســـت. جهـــان ایجـــاد 
از  یکـی  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 
عـدم  دلیـل  بـه  کـه  اسـت  کشـورهایی 
جایگزینـی  بـرای  صحیـح  ریـزی  برنامـه 
پتروشـیمی خود  صنعـت  در  کار  نیـروی 
بـزرگ  مـوج  بـزرگ  چالـش  بـا  کنـون  ا
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بازنشسـتگی در ایـن صنعـت مواجه بوده 
کوتـاه مـدت ایـن مشـکل  گـر نتوانـد در  و ا
کنـد بایـد منتظـر افـول جایگاهـی  را حـل 
که به سـختی آن را به دسـت آورده  باشـد 

اسـت.
کـه بسـیار قریـب  بازنشسـتگی   مـوج 
معناسـت  بـدان  ایـن  و  اسـت  الوقـوع 
مـواد  تولیـد  پتروشـیمی و  صنعـت  کـه 
راه  کـه  اسـت  ایـن  نیازمنـد  شـیمیایی 
کار  بـه  و  تعریـف  را  جدیـدی  حل هـای 
سـرمایه  شـکاف  ایـن  بتوانـد  تـا  گیـرد 

کنـد.  پـر  را  انسـانی 
بخش هـای  سـایر  کـه  اسـت  ممکـن 
بـه  مشـکل  ایـن  مشـاهده  بـا  اقتصـاد 
چـاره افتـاده و راه حلـی بـرای آن بیابـد، 
صنعـت  کـه  اسـت  بعیـد  بسـیار  امـا 
پتروشـیمی چنین برنامـه لوکسـی داشـته 
باشـد. ایـن صنعـت بایـد سـریع تـر حرکت 
معیارهـای  همـه  کـه  حالـی  در  کنـد 
ایـن  در  کـه  نوآوری هایـی  و  موفقیـت 
زمینـه از قبـل بایـد بـرای آن برنامـه ریـزی 
انـد. شـده  واقـع  غفلـت  مـورد  می شـده، 
آمـار  اسـاس  بـر  اینکـه  ضمـن 
کارمنـدان صنعـت  منتشـره میانـه سـنی 
اسـت،  صنایـع  بقیـه  از  پتروشـیمی باالتر 
که در نمودار شماره ۱ مشاهده  همانطور 
کارمنـدان صنعت  می شـود، توزیـع سـنی 
پتروشـیمی به سـمت سـنین بـاال چولگـی 
از  باالیـی  درصـد  عبارتـی  بـه  دارد، 
سـال   ۴۵ بـاالی  صنعـت  ایـن  کارمنـدان 

دارنـد.  سـن 
توزیـع سـنی  از صنایـع،  در بسـیاری 
متقـارن  یـا  زنگولـه ای شـکل  کار  نیـروی 
در  کـه  معناسـت  بـدان  ایـن  اسـت. 

کارمنـدان  از  باالیـی  درصـد  کـه  حالـی 
دارنـد،  حضـور  صنعـت  یـک  در  مسـن 
کار جـوان  بـه همـان نسـبت هـم نیـروی 
بـه  تـا  دارنـد  حضـور  صنعـت  آن  در 
مسـن  افـراد  شـدن  بازنشسـته  محـض 
صنعـت  در  امـا  کننـد.  پـر  را  آنهـا  جـای 
دامنه هـای  در  کار  پتروشـیمی نیروی 

انـد. شـده  متمرکـز  باالتـر  سـنی 
کارمنـدان  بنابرایـن، چالـش توسـعه 
انـدک  نسـبتا  تعـداد  دلیـل  بـه  جـوان 
مهـم  بسـیار  موجـود  جـوان  کار  نیـروی 
ایـن  موضـوع  ایـن  مفهـوم  می شـود. 
پتروشـیمی جهانی  صنعـت  کـه  اسـت 
صنعـت  ایـن  جـذب  را  نخبـگان  بایـد 
کنـد.  کنـد تـا نیـاز ایـن صنعـت را بـرآورده 
متاسـفانه توانایـی یافتـن نخبـگان بـرای 
ایـن صنعـت خیلـی زود تبدیل به چالش 
شـکاف   - می شـود  صنعـت  ایـن  دوم 

بـزرگ. و  زیـاد  بسـیار  مهارتـی 
کمبود نخبه در حوزه علوم، فناوری، 
کـه  اسـتعدادهایی  ریاضـی،  و  مهندسـی 
دارد،  نیـاز  آنهـا  پتروشـیمی به  صنعـت 

مسـتند  عمومـی و  چالش هـای  از  یکـی 
کـه  گرچـه، مطالعـه اخیـری  شـده اسـت. ا
بـا حضـور مدیـران تولیـد در ایـن صنعـت 
کلیـدی  مهارت هـای  کمبـود  مـورد  در 
کـه  داد  نشـان  اسـت،  گرفتـه  صـورت 
نیـاز  مـورد  بنیـادی  مهارت هـای  کمبـود 
حوزه هـای  از  فراتـر  بسـیار  صنعـت  ایـن 

اسـت.  الذکـر  فـوق 
نکتـه  ایـن  بـه  اجرایـی  مدیـران 
کمبودهـا  کـه مهـم تریـن  کـرده انـد  اشـاره 
رایانـه  و  فنـی  مهارت هـای  حـوزه  در 
مهارت هـای  آنهـا  از  پـس  و  اسـت،  ای 
و  پایـه  فنـی  آموزش هـای  مسـاله،  حـل 
مهارت هـای ریاضـی در رتبه هـای بعـدی 
کنید(. قـرار دارنـد. )نمـودار ۳ را مالحظـه 

کمتر از نیمـی از مدیران  عـالوه بـر این 
کمبود هـای  بـه  مطالعـه  مـورد  اجرایـی 
عمومی اشـتغال  زمینه هـای  در  موجـود 
)ماننـد حضـور و غیاب، رسـیدن به موعد 
توانایـی  عـدم  و  غیـره(  و  پـروژه  تحویـل 
کـه  کـرده انـد. در حالـی  گروهـی اشـاره  کار 
پتروشـیمی به  صنعـت  اجرایـی  مدیـران 

نمودار 1- مقایسه توزیع سنی کارمندان صنعت پتروشیمی با سایر صنایع

 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global Manufacturing Industry group analysis ofمنبع:
the United States Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey )CPS( 2013, 
accessed in September 2015
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مهارت هـا  کمبـود  روی  بـر  صحیـح  طـور 
مهندسـی  فنـاوری،  علـوم،  زمینـه  در 
کمبـود  انـد،  کـرده  تمرکـز  ریاضیـات  و 
از  فراتـر  بسـیار  صنعـت  ایـن  در  نخبـگان 

اسـت. اسـتعدادها  ایـن 
کـه بـه رغـم وجـود  خبـر خـوب اسـت 
غ  فـار کشـورها  از  برخـی  کمبودهـا،  ایـن 
رشـته ها  ایـن  در  را  زیـادی  التحصیـالن 
کـرده انـد. حداقـل به نظر می رسـد  تولیـد 
کـه ایـن خبر خوبی باشـد، زیرا بسـیاری از 
ایـن رشـته ها درس  کـه در  دانشـجویانی 
می خوانند شـغل خود را در این رشـته ها 

نمی کننـد.  انتخـاب 
غ  فـار ایـن  از  باالیـی  بسـیار  درصـد 
در  درصـد(   ۷۴ )تقریبـا  التحصیـالن 
کـه ربطـی بـه  مشـاغلی فعالیـت می کننـد 

نـدارد. آنهـا  تحصیلـی  رشـته 
التحصیـالن  غ  فـار ایـن،  بـر  عـالوه 
داشـته  تمایـل  گـر  ا حتـی  رشـته  ایـن 
شـغل  خـود  تحصیلـی  زمینـه  در  باشـند 
کمی دارد  کننـد، احتمال بسـیار  انتخـاب 

نمودار 2- مهارتهایی که کمبود آنها در صنعت پتروشیمی بیشتر احساس می شود بر 
اساس گفته مدیران اجرایی

جدول 1- اولویت های پاسخ دهندگان برای انتخاب شغل در صنایع مختلف اگر قرار بود امروز شغل شان را انتخاب کنند

منبع:

منبع:

 Deloitte United States )Deloitte Development LLC( and The Manufacturing Institute, 
The skills gap in US manufacturing: 2015 and beyond, February 2015, http://www2.
deloitte.com/us/en/pages/manufacturing/articles/boiling-point-the-skills-gap-
in-us-manufacturing.html.

: Deloitte United States )Deloitte Development LLC( and The Manufacturing Institute, Overwhelming support U.S. public opinions 
on the manufacturing industry, February 2015,  http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/manufacturing/
us-mfg-public-perception-manufacturing-021315.PDF.

کـه  مطالعـه ای  کننـد.  انتخـاب  رویـا  ایـن  کـردن  دنبـال  پتروشـیمی برای  صنعـت  کـه 
کـه بخـش تولیـدی )شـامل صنعـت  اخیـرا در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت نشـان داد 
غ التحصیـالن  کـه فـار پتروشـیمی( در میـان همـه صنایـع آخریـن صنعتـی بـوده اسـت 

ببینیـد(  را   ۱ شـماره  )جـدول  کننـد.  کار  آن  در  انـد  داشـته  تمایـل 

نسل جوان )سنین 19 تا 33 سال(همه پاسخ دهندگان

رتبهصنعترتبهصنعت

1فناوری1فناوری

2مراقبت های بهداشتی2مراقبت های بهداشتی

3خدمات مالی3خدمات مالی

4خرده فروشی4انرژی

5ارتباطات5تولید

6انرژی6ارتباطات

7تولید7خرده فروشی
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آیا سرمایه گذاری در بخش آیا سرمایه گذاری در بخش 
انرژی برای تحقق توسعه پایدار انرژی برای تحقق توسعه پایدار 

کافی است؟کافی است؟
سرمایه گذاری
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سـرمایه  کنیـم،  مقایسـه  بخواهیـم  گـر  ا
تـر  ثبـات  بـا  بـرق  تولیـد  گـذاری در بخـش 
ایـن  اصلـی  دالیـل  از  یکـی  اسـت،  بـوده 
ثبـات توسـعه اقتصـادی و اسـتراتژی های 
گـذار در زمینـه انـرژی اسـت، ودلیـل دیگـر 
کـه رشـد تقاضـای بـرق همـواره  ایـن اسـت 
بیشـتر از تقاضـا بـرای انـرژی بـوده اسـت. 
متوالـی،  سـال  پنجمیـن  بـرای  حـاال 
از  بـرق  تولیـد  زمینـه  در  گـذاری  سـرمایه 
گاز بیشتر  گذاری در عرضه نفت و  سرمایه 

اسـت. بـوده 
عرضـه  در  گـذاری  سـرمایه  کاهـش 
سـوخت در سـال ۲۰۲۰ در همه انواع منابع 
و شـرکت ها صـادق اسـت، امـا یـک سـری 
کـه تاثیـر آنها بسـیار بیشـتر  عوامـل هسـتند 
رخ  کاهش هـای  مهمـی از  بخـش  اسـت. 
کثر  که در ا گاز -  داده در بخش های نفت و 
مـوارد بیـش از ۵۰ درصـد اسـت- مربـوط به 
کـه در حـال بهـره  بازیگـران ایـن بـازار اسـت 
کتشـاف شـیل در ایـاالت  بـردن از منافـع ا
که چشـم  کسـانی  متحده آمریکا بوده اند؛ 
گرفته  انـداز تیـره و تاری پیش رویشـان قرار 
گیـری  نتیجـه  بـرای  هنـوز  گرچـه  )ا اسـت 

نهایـی بسـیار زود اسـت(.
برخـی  بـرای  دسـترس  در  وجـوه 
بدهـکار  کـه  نفـت  ملـی  شـرکت های  از 

نمودار 1- سرمایه گذاری در حوزه انرژی به تفکیک بخش ها به عنوان 
درصدی از تولید ناخالص جهانی، 2014-2020

نمودار 2- تغییرات ساالنه در تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در بخش انرژی، 
2015 -2020

IEAمنبع:

گذاری در عرضه سوخت  سرمایه 
در طول دهه اخیر به شدت نوسان 

که عناصر  داشته است، در حالی 
عمومی دوره ای در مورد همه 

کاالها تحت تاثیر افزایش فشارهای 
کاهش انتشار  ساختاری در جهت 

ک  آالینده ها و جایگزینی انرژی های پا
گرفته است. قرار 

هسـتند و عملکرد بسـیار بدی داشـته اند، به شـدت محدود شـده اسـت، زیرا دولت ها 
هسـتند. خـود  درآمـد  کسـری  جبـران  بـرای  تـالش  در 

که در سـال های اخیر شـاهد افزایش  عالوه بر این صنایع پایین دسـتی پتروشـیمی، 
گاز طبیعـی مایع  گـذاری در بخـش پاالیـش بـوده انـد، و همچنیـن بخـش تولیـد  سـرمایه 
کاهش  )LNG( حـاال بـا افزایـش شـدید مـازاد عرضـه مواجـه شـده انـد و همیـن امـر باعث 
گـذاری در  شـدید حاشـیه سـود ایـن بخش هـا و تعلیـق بسـیاری از برنامه هـای سـرمایه 

آنها شـده اسـت.
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توانایـی  بـرق،  تولیـد  بخـش  در 
گذاری  بسـیاری از شـرکت ها برای سـرمایه 
بـه  تولیـد  جدیـد  ظرفیت هـای  ایجـاد  در 
گذاشـته  افـول  بـه  رو  کرونـا  دلیـل بحـران 
اسـت. ایـن مسـاله بـه خصـوص در مـورد 
کشـورهای نوظهور  شـرکت های دولتی در 
کـه پیـش تـر  صـادق اسـت، شـرکت هایی 
از ایـن تحـت فشـارهای شـدید مالـی و نیـز 
چالـش تامین مـواد اولیه و تجهیزات روبه 

رو بـوده انـد. 
کشـورهای  کارخانه هـای  از  بسـیاری 
روی  بـر  آنهـا  تمرکـز  کـه  یافتـه  توسـعه 
تجدیدپذیـر  انرژی هـای  از  اسـتفاده 
اسـت، بـا مشـکالتی مواجـه شـده انـد، امـا 

نمودار 3- سرمایه گذاری در عرضه جهانی سوخت، 2020- 2019 در مقایسه با متوسط 
نیازهای سرمایه گذاری ساالنه در دوره زمانی 2030- 2025 در سناریوی توسعه پایدار و 

سناریوی سیاست های مطرح شده

IEAمنبع:

همچنیـن بـا ریسـک های درآمـدی ناشـی 
از تغییـر تقاضـا و رونـد قیمـت نیـز مواجـه 

انـد.  بـوده 
کـه  مـی رود  انتظـار  کلـی،  طـور  بـه   
گذاری هـای جـاری در پروژه های  سـرمایه 
تولیـد بـرق از منابـع تجدیدپذیـر در سـال 
کاهـش پیـدا  جـاری در حـدود ۱۰ درصـد 
کاهـش در  کـه ایـن میـزان بیشـتر از  کنـد، 
بـرای  فسـیلی  سـوخت های  از  اسـتفاده 

اسـت. بـرق  تولیـد 
کـه افزایـش  همچنیـن انتظـار مـی رود 
ظرفیت تولید کمتر از سال ۲۰۱۹ باشد زیرا 
تکمیـل پروژه هـا تـا سـال ۲۰۲۱ بـه تعویـق 
افتـاده اسـت. تصمیمـات نهایـی سـرمایه 
در  جدیـد  تجهیـزات  ایجـاد  بـرای  گـذاری 
در  خورشـیدی  انـرژی  تولیـد  پروژه هـای 
کـرد  پیـدا  کاهـش  اول سـال ۲۰۲۰  فصـل 
اسـت.  رسـیده   ۲۰۱۷ سـال  سـطح  بـه  و 
گذاری هـا در بخـش انـرژی  توزیـع سـرمایه 
ج  کاهـش مخـار خورشـیدی نیـز بـه دلیـل 
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کننـدگان و همچنیـن قرنطینه به  مصـرف 
کـرده اسـت. کاهـش پیـدا  شـدت 

کرونـا همچنیـن ۹ درصـد هـم  بحـران 
ج جهانـی تخمیـن زده شـده در  بـه مخـار
در  اسـت،  زده  صدمـه  بـرق  شـبکه های 
ج در سـال ۲۰۱۹ نیز به  که این مخار حالی 
کاهـش یافتـه بودنـد. در  میـزان ۷ درصـد 
کربـن )کمتریـن  کـم  کمتـر تولیـد بـرق  کنـار 
میـزان تولیـد بـرق از منابـع آبـی و هسـته 
ج در  کاهـش مخـار ای در دهـه جـاری(، 
کاهـش سـطح  گاز طبیعـی و  کارخانه هـای 
گـذاری باتری هـا در سـال  ذخیـره سـرمایه 
۲۰۱۹، ایـن روندهـا در تعـارض بـا نیـاز بـه 

سیسـتم های تولیـد بـرق قـرار دارنـد.
منتشـره  داده هـای  در  ایـن  بـر  عـالوه 
مـورد  در  ای  کننـده  نگـران  نشـانه های 
سـال های  در  دارد.  وجـود  انـرژی  بخـش 
گـذاری بخـش انـرژی  اخیـر سـهم سـرمایه 
یافتـه  کاهـش  داخلـی  ناخالـص  تولیـد  از 
کـه در سـال ۲۰۲۰  اسـت و انتظـار مـی رود 
که این رقم  کاهش یابد -  بـه زیـر ۲ درصـد 
از رقـم حـدود ۳ درصـدی در سـال  کمتـر 

اسـت.  ۲۰۱۴
نیـز  اقتصـادی  گذاری هـای  سـرمایه 
ناخالـص  تولیـد  از  درصـدی  عنـوان  بـه 
کاهـش یافتـه اسـت،  داخلـی در ایـن دوره 
گـذاری در بخـش انـرژی بیش  امـا سـرمایه 
اسـت.  یافتـه  کاهـش  بخش هـا  سـایر  از 
بـه  توجـه  قابـل  کاهـش  ایـن  از  بخشـی 
ج  مخـار رونـق  سـال های  جبـران  دلیـل 
اوایـل دهـه جـاری اسـت. گاز در  و  نفـت 
و  بـرق  بخـش  در  رونـد  ایـن  گرچـه،  ا
نیـز مشـهود اسـت،  نیـز در جاهـای دیگـر 
کـه  اسـت  ایـن  نشـان دهنـده  کـه عمدتـا 

ک باید  فناوری هـای اصلی تولید انـرژی پا
همزمـان بـا رشـد تقاضـای جهانی توسـعه 
کـه حتـی  کننـد. ایـن در حالـی اسـت  پیـدا 
قبـل از سـال ۲۰۲۰ نیـز روندهـای سـرمایه 
گـذاری خیلی نتوانسـته بودنـد با نیازهای 
پیـش بینی شـده جهانـی مطابقت یابند.

ک در  گـذاری درانرژی هـای پا سـرمایه 
دوره رکـود نسـبتا بـی تفـاوت بـوده اسـت، 
گـذاری  ج سـرمایه  امـا رونـد باثبـات مخـار
آن  از  کمتـر  کنـون خیلـی  تا از سـال ۲۰۱۵ 
در  پایـدار  کاهـش  یـک  بتوانـد  کـه  اسـت 

کنـد. انتشـار آالینده هـا ایجـاد 

نمودار 4- سرمایه گذاری در بخش جهانی برق، 2020- 2019 در مقایسه با متوسط نیازهای 
سرمایه گذاری ساالنه در دوره زمانی 2030- 2025 در سناریوی توسعه پایدار و سناریوی 

سیاست های مطرح شده

نمودار 5- سرمایه گذاری جهانی در انرژی های پاک و کارایی سرمایه گذاری ها و سهم آنها 
از کل سرمایه گذاری، 2020- 2015

IEAمنبع:
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یزی برای کاهش  برنامه ر
انتشار آالینده ها در 

صنعت پتروشیمی تا سال

محیط زیست

انتشار آالینده ها از همه زیرساخت های مربوط به انرژی - شامل بخش تولید برق، صنعت، حمل و نقل و ساخت و ساز- 
گر شرایط تولید به همین ترتیب جاری پیش برود، در طول پنج دهه آتی می تواند به رقمی بالغ بر 750 هزار میلیون تن  ا

کربن برسد. کسید  معادل دی ا

2050
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سنگین  صنایع  و  برق  تولید  بخش های 
کل آالینده های تولید  تقریبا ۶۰ درصد از 
سال  در  موجود  زیرساخت های  از  شده 
گر  ا و  دادند،  اختصاص  خود  به  را   ۲۰۱۹
این  انتشار  کاهش  اقدامی برای  هیچ 
آالینده ها صورت نگیرد، این رقم در سال 

۲۰۵۰ به ۱۰۰ درصد می رسد. 
کارخانه هایی  که  این در حالی است 
استفاده  سنگ  زغال  سوخت  از  که 
تشکیل  بخش  ترین  مهم  می کنند، 
دوره  هستند،  آالینده ها  این  دهنده 

پایین  سن  متوسط  و  طوالنی  استفاده 
اصلی  عوامل  سنگین  صنایع  تجهیزات 
 ۳۰ در  افزایشی  چنین  دهنده  توضیح 

سال آینده خواهند بود.
کارخانه های تولید فوالد و  طول عمر 
به طور متوسط ۴۰ سال است،  سیمان 
کارخانه های  برای  رقم  این  حالیکه  در 
 ۳۰ حدود  در  پایه  شیمیایی  مواد  تولید 
کارخانه های  از  بسیاری  است.  سال 
خصوصی خیلی بیشتر از این دوره زمانی 

کرده اند.  کار 

افزایش سریع ظرفیت در اقتصادهای 
گذشته  در حال توسعه در طول دو دهه 
جهانی  ناوگان  که  است  معنا  این  به 
کمی دارد- به  صنایع سنگین عمر بسیار 

طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ سال. 
 ۶۰ تقریبا  چین  مثال،  عنوان  به 
استفاده  مورد  جهانی  ظرفیت  از  درصد 
را به خود  از سنگ آهن  در ساخت آهن 
مرحله  این  که   - است  داده  اختصاص 
انرژی برترین مرحله در تولید فوالد است، 
کل تولید فوالد در طول دو  ضمن اینکه 
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گذشته بیش از ۸ برابر شده است.  دهه 
تولید  ظرفیت  نیمی از  همچنین  چین 
کوره ای سیمان را به خود اختصاص داده 

است.
در  شیمیایی  مواد  تولید  بخش 
سیمان  و  فوالد  صنایع  با  مقایسه 
بخش  دارد.  تری  متوازن  ظرفیت  توزیع 
متانول  در  گذاری ها  سرمایه  مهمی از 
 High Value(باارزش شیمیایی  مواد  و 
مناطقی  در   )HVC(  )Chemicals
ک  خورا به  که  است  گرفته  صورت 
محصوالت  تولید  برای  قیمت  ارزان 
ویژه  به  دارند،  پتروشیمی دسترسی 

آمریکای شمالی، خاورمیانه و چین.
مواد  و  متانول  تولید  کارخانه های 
متوسط،  طور  به  باارزش،  شیمیایی 
عمری ۱۰ ساله دارند. رشد تولید محصول 
مواد  و  متانول  با  مقایسه  در  ک  آمونیا
است،  بوده  کندتر  باارزش  شیمیایی 
این  نوظهور  اقتصادهای  که  حالی  در 

امکانات را در مراحل اولیه توسعه اضافه 
که  ای  مرحله  همان  در  یعنی  می کنند، 
توجه به توسعه کشاورزی نیز حائز اهمیت 
به  ک  آمونیا تولید  کارخانه های  است. 
طور متوسط ۱۵ ساله و در چین به طور 

متوسط ۱۶ ساله هستند.
که  گفته شد،  که، پیشتر نیز  در حالی 
موجود  دارایی های  عمر  طول  متوسط 
 ۴۰ تا   ۳۰ بین  سنگین  صنایع  بخش  در 
کارخانه ها زودتر از این  سال است، بیشتر 
زمان به بازسازی روی می آورند. معموال 
گذاری برای انجام  دوره متوسط سرمایه 
زیرا  است،  سال   ۲۵ اساسی  بازسازی 
از  معموال  ای  کارخانه  چنین  بازسازی 
گذاری  نظر حجم و اندازه مانند سرمایه 
کارخانه  برای احداث یک واحد جدید در 

است.
کارخانه ها در سه دسته دارایی  کثر  ا
است،  شده  آورده  زیر  نمودارهای  در  که 
پایان  به  سال   ۱۵ تا   ۱۰ از  پس  معموال 

گذاری خود می رسند.  دوره عمر سرمایه 
دوره های  و  گذاری  سرمایه  میزان  توازن 
به  می تواند  سنگین  صنایع  در  نوآوری 
طور قابل توجهی انتشار آالینده ها ناشی 

کاهش دهد. از زیرساخت های فعلی را 
موجود  فناوری های  بهبود  مسلما 
آالینده ها  انتشار  کاهش  به  می تواند 
به  اساسی  حرکت  یک  اما  کند،  کمک 
میزان  تا  است  نیاز  مورد  نوآوری  سمت 

انتشار این آالینده ها به صفر برسد. 
استراتژی های  و  فناوری ها  امروزه   
دارند  وجود  تجاری  لحاظ  به  بسیاری 
کاهش  مهمی در  نقش  می تواند  که 
انتشار آالینده ها از بخش صنایع سنگین 
داشته باشد. این موارد عبارتند از: بهبود 
بهترین  اتخاذ  )شامل  فناوری  عملکرد 
مواد  کارایی  موجود(،  فناوری های 
)شامل دامنه وسیعی از اقدامات، مانند 
کاهش  بهبود طراحی محصوالت نهایی، 
افزایش  تولید،  دوره  طول  در  ضایعات 

IEAمنبع:نمودار 1- ظرفیت تولید جهانی بخش فوالد در طول زمان

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره13۹||آذرماه13۹۹

29



نمودار 2- ظرفیت تولید جهانی بخش سیمان در طول زمان

نمودار 3- ظرفیت تولید جهانی بخش مواد شیمیایی در طول زمان )آمونیاک، متانول 
و مواد شیمیایی باارزش(

IEAمنبع:

از  مجدد  استفاده  و  محصول  عمر  طول 
)شامل  سوخت  جایگزینی  محصول(، 
برقی  و  زیستی(  انرژی های  از  استفاده 

کم.  کردن تولید حرارت های متوسط و 
انتشار  توجه  قابل  کاهش  برای  اما 
سنگین،  صنایع  از  ناشی  آالینده های 
نوآوری در فناوری های مورد استفاده در 
فرآیند تولید امری ضروری و حتمی است. 
حال  در  که  فناوری هایی   ،۲۰۷۰ سال  تا 
اولین  تولید  و  معرفی  مراحل  در  حاضر 
نمونه مورد استفاده قرار می گیرند، منجر 
آالینده ها  انتشار  درصدی   ۵۰ کاهش  به 

نسبت به پیش بینی اصلی می شوند.
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پایـدار مبتنـی بـر رقابـت خـود در نظـر دارد 
کارخانـه و پروژه هـای  در بهـره بـرداری از 
شـرکت های  کمـک  از  جهانـی  مشـترک 
برتـر جهان همچون پتروشیمی سـینوپک 

کمـک بگیـرد.

کسـب و کار بسته بندی شرکت 
اس. کی. اینوویشن

پتروشـیمی اس.  شـرکت  کلـی  طـور  بـه 
بـر فناوری هـای  بـا تمرکـز  اینوویشـن  کـی. 
بخش هـای  در  اسـت  توانسـته  جدیـد 
مختلف نوآوری های چشـمگیری داشـته 
کـه بـه تقویـت جایـگاه ایـن شـرکت  باشـد 
بخـش  در  اسـت.  کـرده  شـایانی  کمـک 
بسـته بنـدی نیـز راهبردهـای جدیـدی را 
کـه مهم تریـن آنهـا را در ادامه  کـرده  خلـق 

می خوانیـد.

بخش خصوصی

مـواد  تولیـد  بـا  دارد.  پتروشـیمی تعلق 
تجـارت  مصنوعـی،  رزین هـای  اولیـه 
ایـن شـرکت ارزش  بـه محصـوالت  الفیـن 
افزوده بیشـتری می دهد و به تولید سـود 
کمـک می کنـد. عـالوه بـر ایـن،  پایـدار آن 
شـرکت  ایـن  عملیاتـی  برتـری  اسـاس  بـر 
بـه  حـال  در  گذشـته،  سـال   ۴۰ طـی  در 
فرآیندهـای  کارایـی  رسـاندن  کثـر  حدا

اسـت. خـود  تولیـدی 
تغییـرات  دلیـل  بـه  ایـن،  بـر  عـالوه 
تغییـر  نتیجـه  در  کـه  ای  گسـترده 
نفـت  پتروشـیمی از  صنعـت  در  ک  خـورا
شـرکت  اسـت،  گرفتـه  صـورت  پلیمـر  بـه 
کـی. اینوویشـن در حـال  پتروشـیمی اس. 
ایجـاد هـم افزایـی در تجـارت همـه انـواع 

اسـت. محصـوالت 
عـالوه بـر ایـن، ایـن شـرکت برای رشـد 

کـی.  اس.  ای  پتروشـیمی کره  شـرکت 
برتـر  شـرکت  یـک  عنـوان  بـه  اینوویشـن  
جهانی در حوزه انرژی و مواد شـیمیایی، 
کـره  انـرژی  شـرکت  بـا  مشـترک  طـور  بـه 
تولیـد  حـوزه  در  پیشـرو  شـرکت  چنـد  و 
پتروشـیمیایی  و  شـیمیایی  محصـوالت 
در  اسـت  توانسـته  و  می منـد  فعالیـت 
تولیـد برخـی از ایـن محصـوالت در سـطح 

باشـد. پیشـرو  جهـان 
شـرکت نفتـی- شـیمیایی اینچئـون، 
مـواد  تولیـد  و  پاالیـش  شـرکت  یـک 
ایـن شـرکت  از جملـه شـرکای  شـیمیایی 

. سـت ا

بخش پتروشـیمی و محصوالت 
کـی.  اس.  شـرکت  شـیمیایی 

اینوویشـن
زنجیـره  باالدسـت  بـه  الفیـن  تجـارت 

معرفی هلدینگ پتروشیمی

اس. کی. اینو ویشن
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• تمرکـز بـر تولیـد محصـوالت مبتنـی بـر فنـاوری: در ایـن شـرکت 
موانـع ورود فنـی را در بخـش بسـته بنـدی انعطـاف پذیـر و ایمـن 
کـرده ایـم و مجموعـه ای از محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال را بـا 

کـرد. اسـتفاده از فناوری هـای جدیـد ایجـاد خواهیـم 
گسـترش حضـور در بازارهـای در حـال رشـد ماننـد چیـن: ایـن   •
شـرکت موقعیـت خـود را بـا اطمینـان از رقابـت پذیـری بـازار در 
که  بازارهـای توسـعه یافتـه و بازارهـای در حـال رشـد ماننـد چین 
انتظـار مـی رود تقاضـای زیـادی در آینـده داشـته باشـد، محکـم 

کـرد. خواهیـم 
ایـن  بازاریابـی و یافتـن راه حـل سـریع:  افزایـش قابلیت هـای   •
شـرکت از طریـق مرکـز TS&D و اسـتراتژی های مشـتری مـداری 

راه حل هـای متمایـز بـرای محصـوالت ارائـه داده اسـت.

اسـتراتژی توسـعه شـرکت پتروشـیمی اس. کـی. 
اینوویشـن: کاهـش، جایگزینـی، بازیافـت

مسـائل زیسـت محیطـی ناشـی از تولیـد محصـوالت شـیمیایی، 
کـه  هسـتند  فراملـی  چالش هـای  پالسـتیکی،  زباله هـای  ماننـد 
بایـد بـا همـکاری ذینفعان مختلـف در زنجیره ارزش حل شـوند. 
بـه  تنهـا  نـه  اینوویشـن  کـی.  پتروشـیمی اس.  جهانـی  شـرکت 
توسـعهمحصوالت و فـن آوری هـای مرتبط )کاهـش / جایگزینی 
/ بازیافـت( بـر اسـاس قابلیـت R&D خـود ادامـه می دهـد بلکـه 
و سـازمان های مختلـف در  کنسرسـیومی با شـرکت ها  ایجـاد  بـا 
ایجـاد یـک بسـتر سـازگار بـا محیـط زیسـت در صنایـع شـیمیایی 

نیـز رهبـری می کنـد. 

کاهش
»کاهش« به معنای به حداقل رساندن است.

که  است  موادی  تولید  با  پالستیک  تولید  کاهش  ما  هدف 
پروپیلن  پلی  دارند.  کمتری  مقدار  با  حتی  معادل  عملکرد 
که به عنوان یک محصول دوستدار محیط   )HCPP( بلورین باال
محصوالت  با  مقایسه  در  می تواند  می شود،  شناخته  زیست 

کاالیی )پلی پروپیلن( ۱۰٪ از مصرف پالستیک بکاهد.
ایـن محصـول می توانـد وزن یـک سـدان سـایز متوسـط را تـا 

کاهـش دهـد، در نتیجـه بهـره وری سـوخت را بهبـود  کیلوگـرم   ۱۰
کاهـش می دهـد. عـالوه بـر این،  می بخشـد و انتشـار آالینده هـا را 
کاهش  کارایی بـاال و در عین حال  مـا بـا اسـتفاده از رزین هـای بـا 
گـذاری  سـرمایه  طریـق  از  آالینده هـا  انتشـار  و  انـرژی  مصـرف 
کردن  مداوم برای تأسیسـات سـازگار با محیط زیسـت، با باریک 
فیلم هـای بسـته بنـدی چنـد الیـه موجـود، مصـرف پالسـتیک را 

کاهـش خواهیـم داد.

جایگزینی
هـدف مـا جایگزینـی آالینده های زیسـت محیطـی و مواد مضر 

با محصوالت سـازگار با محیط زیسـت اسـت.
گرفتیـم  ایـن شـرکت در درجـه اول تصمیـم  کار،  ایـن  بـرای 
تولید و فروش مواد دمنده و حالل های سـازگار با محیط زیسـت 
محیـط  بـا  سـازگار  دمنـده  عوامـل  ویـژه،  بـه  دهـد.  گسـترش  را 
گاز فـرون، مـاده شـناخته شـده انتشـار  زیسـت مـا بـا جایگزینـی 
گلخانـه ای، ۴۴/۲ میلیـارد KRW ارزش اجتماعـی در  گازهـای 

کردنـد.  سـال ۲۰۱۸ ایجـاد 
پروژه هـای  در  فعـال  طـور  بـه  شـرکت  ایـن  ایـن،  بـر  عـالوه 
کـم سمی سـازگار بـا محیط  تحقیـق و توسـعه در مـورد حالل هـای 
که می توانند جایگزین  زیسـت و محصوالت زیسـت تخریب پذیر 

کـرد. پالسـتیک های یکبـار مصـرف شـوند، شـرکت خواهـد 

بازیافت
تولیـد  بـا  منابـع  از  فضیلـت  چرخـه  یـک  ایجـاد  مـا  هـدف 
کـه بـه راحتـی قابـل بازیافـت هسـتند و همچنیـن  مـوادی اسـت 
بازیافـت  را  وینیـل  و  پالسـتیک  زباله هـای  کـه  فناوری هایـی 
کی. اینوویشن  می کنند. مواد شیمیایی شرکت پتروشیمی اس. 
پیشـرفت  را  بازیافـت  بـه  مربـوط  مختلـف  پروژه هـای  جهانـی 
داده اسـت: توسـعه فـن آوری هـای طراحـی مـواد بـرای بازیافـت 
آسـان بـا همـکاری شـرکت های توزیـع غـذا و مـواد غذایـی. تولیـد 
کننـده بـا اسـتفاده از رزین هـای بازیافتـی. و تولیـد  ظـروف روان 
ایـن  بـا  وینیـل.  ضایعـات  از  اسـتفاده  بـا  آسـفالت  مکمل هـای 
کوسیسـتم بـرای بازیافت  فعالیت هـا، ایـن شـرکت در ایجـاد یک ا

رفـت. خواهـد  پیـش  پالسـتیکی  زباله هـای 
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استفادهبررسی اجمالیمحصول )ظرفیت( 

اتیلن 
)860 هزار تن در سال(

CH2 = CH2اتن، 
یک هیدروکربن دو کربنی و پایه ترکیبات الفین. این یک گاز بی رنگ است که کمی سبک تر از 

هوا در دما و فشار طبیعی است.

مواد اولیه برای 
رزین های مصنوعی پلی 

اتیلن و غیره

پروپیلن 
)1000 هزار تن در سال(

C3H6، پروپن 
یک هیدروکربن سه کربنی، حاوی یک پیوند دوگانه
این یک گاز بی رنگ با بوی تند و سنگین تر از هوا

در دما و فشار طبیعی است.

مواد اولیه برای 
رزین های مصنوعی 

)PP، AN، PO و غیره(

بوتادین
)120 هزار تن در سال(

C4H6
هیدروکربن چهار کربنی، حاوی دو پیوند دوگانه

این یک گاز بی رنگ و بدون بو از هوا سنگین تر است

مواد اولیه برای الستیک 
مصنوعی

MTBE
)150 هزار تن در سال(

متیل ترت بوتیل اتر،
یک ترکیب آلی اکسیژنه، و یک مایع بی رنگ است که به عنوان تقویت کننده اکتان بنزین 

استفاده می شود

تقویت کننده اکتان 
بنزین

امکاناتمحصوالت ماتابعمواد

LLDPE / HDPE / PPشکل و چاپ را حفظ می کندالیه خارجی
درجه کاال موانع فنی کم 
/ تعداد زیادی از تأمین 

کنندگان

به عنوان چسب دو الیه از مواد مختلف عمل الیه کراوات
محصوالت کاربردی / EAA می کند

مانع ورود باال

مانعی در برابراکسیژن و دی اکسید کربن، آب، الیه مانع
سد ورود باالPVDC روغن، رایحه

از آلودگی محتویات از طریق آب بندی الیه آب بندی
عملکرد باال  / موانع m-LLDPE / POP, Ionomerجلوگیری می کند

فنی زیاد

جدول 1- معرفی محصوالت شرکت پتروشیمی اس. کی. اینوویشن

جدول 2- ویژگی های مواد بسته بندی تولیدی شرکت اس. کی. اینوویشن
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طعم دهنده ها و خوشبوکننده ها
این افزودنی های طبیعی و مصنوعی برای طعم دار کردن و خوشبو 
مراقبت های  به  مربوط  محصوالت  و  نهایی  محصوالت  کردن 
افزودنی ها  این  از  برخی  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  بهداشتی 
آروماتیک، طعم دهنده های ترکیبی،  از مواد شیمیایی  عبارتند 
خوشبو کننده های ترکیبی، تثبیت کننده ها، روغن های ضروری و 

فرآورده های طبیعی و سایر مواد خوشبوکننده.
این صنعت با بسیاری از بازارهای عمده مانند مواد غذایی و 

آشامیدنی، محصوالت آرایشی و محصوالت بهداشتی و مراقبت 
شخصی در ارتباط است. مواد شیمیایی تولید شده در این بخش 
معموال در سایر بخش های تولید مواد شیمیایی تخصصی مانند 

کی مورد استفاده قرار می گیرند. افزودنی های مواد آرایشی و خورا
عوامل اصلی اقتصادی که محصوالت این بخش را تحت تاثیر 
قرار می دهند عبارتند از فشارهای محیط زیستی )به عنوان مثال 
محصوالت پایدار، محصوالت ارگانیک و ایمنی(، جهانی سازی، 

ثبات، کیفیت محصول و کارایی آن و رشد اقتصادی. 

عوامل اقتصادی مـــــــــــــــــــوثر بر بازار 
انواع مواد شیمیــــــــــــــایی تخصصی 

صنایع تکمیلی
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این بخش به شدت وابسته به تحقیق است. مشتریان این 
شود  معرفی  جدید  محصوالت  که  دارند  انتظار  همواره  صنعت 
زیرا مرتب محصوالت جدید را جایگزین می کنند و بنابراین بسیار 
ضروری است که رشد تولید و البته افزایش حاشیه سود مورد توجه 

قرار گیرد.

افزودنی های خوراکی
کردن و یا افزودن رنگ یا سایر  کی برای مزه دار  افزودنی های خورا
ویژگی ها )برای مثال ارزش غذایی و رنگ و لعاب( در محصوالت 
برای  اینکه  ضمن  می گیرند،  قرار  استفاده  مورد  نهایی  کی  خورا
کی و آشامیدنی نیز مورد استفاده هستند.  تسهیل تولید مواد خورا

برخی از محصوالت تولیدی در این گروه عبارتند از مواد اسیدی 
کسیدان ها،  )برای مثال اسید سیتریک(، مواد ضد میکروب، آنتی ا
فساد،  ضد  مواد  طعم،  کننده  تقویت  آنزیم ها،  امولسیونر ها، 
تثبیت کننده ها و غلیظ کننده ها، شیرین کننده های مصنوعی و 

جایگزین های چربی.
کی و آشامیدنی محصوالت این بخش در  در صنعت مواد خورا
سایر بخش ها مانند مانند غذاهای پخته و آماده مصرف، شیرینی 
لبنی، نوشیدنی های بدون  جان، غذاهای یخ زده، محصوالت 
الکل و ماءالشعیر و سایر مواد غذایی و آشامیدنی  مورد استفاده قرار 

می گیرند.
که بازار این محصوالت را تحت تاثیر  عوامل اصلی اقتصادی 
قرار می دهد فشارهای محیط زیستی )به عنوان مثال، محصوالت 

عوامل اقتصادی مـــــــــــــــــــوثر بر بازار 
انواع مواد شیمیــــــــــــــایی تخصصی 

بخش دوم
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ارگانیک و محصوالت محافظ غذا(، جهانی  »سبز«، محصوالت 
رشد  و  محصوالت  کارایی  و  کیفیت  اقتصادی،  ثبات  شدن، 

اقتصادی است.
که  غذایی  )محصوالتی  مغذی«  غذایی  »محصوالت  ظهور 
عالوه بر محتویات اصلی غذا شامل مواد غذایی مغزی و مقوی 
هستند( نقش مهم و فزاینده ای را در این کسب و کار ایفا می کنند.

بردی سوخت و روان کننده ها افزودنی های کار
افزوده  کننده  روان  روغن های  به  کاربردی  شیمیایی  مواد  این 
کنند و احتراق آنها را  می شوند تا ویژگی های خاصی را به آن اضافه 
کاهش  بهبود بخشند و آالینده های منتشر شده از این ترکیبات را 

دهند. 
برخی از این محصوالت عبارتند از افزودنی های روغن موتور، 
کسیدان ها، افزودنی های ضد زنگ و ضد پوسیدگی، ضد  آنتی ا
کف، ضد یخ، اصالح کننده های خواص ته نشینی، مواد شوینده، 

اصالح کننده های خواص چسبنده و سایر انواع افزودنی ها.
که بازار این محصوالت را تحت تاثیر  عوامل اصلی اقتصادی 
قرار می دهند عبارتند از بازارهای اشباع شده، مازاد ظرفیت تولید، 

مشتریان متفاوت، تقاضای افزایش کارایی، دوره های کوتاه تر عمر 
محصول و ثبات صنعت و بازسازی ساختاری. بازار خدمات پس از 
گسترده و بزرگ است و از  و فروش این دسته از محصوالت بسیار 

این رو برندسازی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

پاک کننده های سازمانی و صنعتی
کننده های  ک  که از نام این محصوالت بر می آید، پا همان طور 
سازمانی و صنعتی برای تمیز کردن و ضدعفونی سطوح، تجهیزات 
کار می روند،  کاربردها در بخش های سازمانی و صنعتی به  و سایر 
مانند کارخانه های پردازش مواد غذایی و آشامیدنی، رستوران ها، 
مدارس، بیمارستان ها، منازل مسکونی و محل های شستشوی 

لباس.
ک  که در این بخش تولید می شوند عبارتند از پا محصوالتی 
ک کننده های دارای خاصیت قلیایی،  کننده های چند منظوره، پا
قوی،  حالل  کننده های  ک  پا کف،  کننده  براق  و  کس  وا مواد 
کننده های  ک  کننده های فلزات و سایر پا ک  مایع ظرفشویی، پا
ضدعفونی  و  گندزدا  مواد  اسکاچ،  انواع  صابون،  انواع  اسیدی، 

کننده، حالل ها، مواد ضدعفونی دست، و سایر مواد تمیز کننده.
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و  صنایع  در  می شوند  تولید  بخش  این  در  که  محصوالتی 
به  مربوط  خدمات  جمله  از  دارند  کاربرد  مختلفی  بخش های 
مواد غذایی، مهمان پذیری، مراقبت های بهداشتی، موسسات 

آموزشی و پردازش مواد غذایی.
که بازار این محصوالت را تحت تاثیر  عوامل اصلی اقتصادی 
قرار می دهند عبارتند از فشارهای محیط زیستی )به عنوان مثال، 
محصوالت پایدار و سبز و ایمن(، جهانی شدن، ثبات اقتصادی، 
کیفیت و کارایی و قابل اعتماد بودن محصوالت و رشد اشباع شده 

بازار است.
سایر عوامل خارجی موثر بر بازار این محصوالت، مانند مخارج 
سفر و گردشگری بسیار مهم هستند، همچنانی که غذا خوردن در 
خارج از منزل نیز بر تقاضای این محصوالت تاثیر می گذارد. تعداد 
بازیگران این بازار بسیار زیاد است و تقسیم بندی منطقه ای بسیار 

رایج است.

مواد شیمیایی مورد استفاده در حوزه های 
نفتی

کتشاف و تولید نفت  این مواد شیمیایی کاربردی -که برای تقویت ا
کار می روند- شامل انواع مختلف اسیدها، بایوسایدها، ضد  به 
فساد و ضد زنگ، ضد کف، تجزیه کننده ها، امولسیون ها، پلیمرها، 
ک کننده های سطوح، غلیظ کننده ها و سایر محصوالتی که در  پا
تولید سیمان به کار می روند، مواد تحریک کننده مته زنی، تولید، 

کتشاف نفت می شوند. در حین انجام کار، تکمیل و بهبود ا
تاثیر  محصوالت  این  بازار  بر  که  اصلی  اقتصادی  عوامل 

کتشافی، جهانی شدن مشتریان  می گذارند عبارتند از فعالیت های ا
و انتظار بهبود کارایی. افزایش اخیر در تولید داخلی مواد شیمیایی 
کتشاف گاز شیل  در ایاالت متحده آمریکا، که تا حد زیادی به دلیل ا
کاربردی در حوزه های نفتی را  است، تقاضا برای مواد شیمیایی 

افزایش داده است.

افزودنی های کاغذ
مواد افزودنی کاغذ مواد شیمیایی کاربردی هستند که برای تسهیل 
تولید کاغذ یا بهبود ویژگی های محصول نهایی کاغذ مورد استفاده 

قرار می گیرند. 
از  عبارتند  می شوند  تولید  بخش  این  در  که  محصوالتی 
کننده ها،  تجزیه  کف،  ضد  کننده ها،  منعقد  انواع  بایوسایدها، 
روان کننده ها، عوامل موثر بر تغییر اندازه، عوامل موثر بر جلوگیری 
کاغذ مقادیر بسیار  از رطوبت.  عالوه بر این محصوالت، صنعت 
کسید  کلر، سود سوزآور و دی ا زیادی از مواد شیمیایی پایه مانند 

تیتانیوم را مصرف می کند.
از بازار  عوامل اقتصادی موثر بر بازار این محصوالت عبارتند 
مقررات  سایر  و  بازیافت  مشتریان،  وسیع  طیف  شده،  اشباع 
محیط زیستی، در دسترس بودن مواد اولیه و انتظار بهبود کارایی 

محصوالت. 
کاغذ را در بسیاری از  افزایش ارتباطات الکترونیکی تقاضا برای 
کشورها مانند ایاالت متحده آمریکا کاهش داده است، اما برخی از 
کشورها هم به دلیل محدودیت استفاده از پالستیک تقاضا برای 

کاغذ را افزایش داده اند.
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یابی آسیب پذیری خشکسالی شهری - چارچوبی  ارز
یکی و  برای ادغام شاخص اجتماعی - اقتصادی، فیز

سیاسی در تحلیل سهم آسیب پذیری
ترجمه

قسمت دوم 
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3. حوزه مطالعه
 E(.۵۳°۱۱۹  -  E  .۰۴°۱۱۳  ,۳iN°۴۲  -  N  °۰۱°۳۶( منطقـــه 
BTH از دو شـــهرداری پکـــن و تیانجین و ۱۱ شـــهر اســـتان هبی 
یعنـــی باودینـــگ، النگفنـــگ، تنگشـــان،هاندان، خینگتـــای، 
کو،انـــد  ژانگجیا چنگـــده،  کانگژو،هنگشـــویی،  قینهوانگـــدو، 
شـــیجیاژوانگ )ژو و همـــکاران.، ۲۰۱۸( تشـــکیل شـــده اســـت. 
بـــه طـــور معمـــول، منطقـــه BTH دارای آب و هـــوای معتـــدل 
گـــرم و بارانـــی و زمســـتانهای  موســـمی قاره ای بـــا تابســـتانهای 
ســـرد و خشـــک اســـت. این منطقـــه دارای مســـاحت ۲۱۸،۰۰۰ 
متـــر مربـــع و ۱۱۰ میلیـــون نفـــر جمعیـــت اســـت. عالوه بـــر این، 
بـــه ۱.۰۶  )GDP( در ســـال ۲۰۱۶  آن  ناخالـــص داخلـــی  تولیـــد 
تریلیـــون دالر آمریـــکا رســـیده اســـت و ۹.۲۵٪ تولیـــد ناخالـــص 
هســـته   BTH منطقـــه  می دهـــد.  تشـــکیل  را  کشـــور  داخلـــی 
اصلـــی توســـعه اقتصـــادی و اجتماعـــی چیـــن اســـت.به عنوان 
خشکســـالی  بـــا   BTH منطقـــه  چیـــن،  توســـعه  محرکـــه  نیـــرو 
گو، لو،  کمبود آب روبرو اســـت )ســـان، پـــان،  شـــدید شـــهری و 
و وانگ،۲۰۱۸(. متوســـط بارش ســـاالنه در منطقـــه ۵۲۸ میلی 
که  متر اســـت. متوســـط ســـرانه منابع آب ۲۱۸ مترمکعب است 
فقط یـــک نهـــم از میانگین ملی اســـت. از ســـال ۱۹۹۰، منطقه 
کـــه برخـــی از آنهـــا بـــا درجـــه  BTH از خشکســـالی رنـــج می بـــرد 
گسترده )۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۷، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۴(  گســـترده و پوشش 
خ داده اســـت. عـــالوه بـــر این، بـــا توجه بـــه افزایـــش تقاضای  ر
گســـترش جمعیت  کـــه عمدتـــا ناشـــی از رشـــد اقتصـــادی و  آب 
اســـت، منابـــع آب در منطقـــه شـــهر BTHبیـــش از حـــد مـــورد 
گرفته اســـت. میزان بهره بـــرداری از آب های  بهره بـــرداری قرار 
کـــم عمـــق ۱۳۰٪بـــوده و میـــزان آب ورودی بـــه دریا  زیرزمینـــی 
از ۲۴۰ میلیـــارد متـــر مکعـــب در دهـــه ۱۹۵۰ بـــه ۴۰ میلیـــارد متر 
کاهـــش یافتـــه اســـت. بـــا ترکیـــب تغییـــرات آب و هوا و  مکعـــب 
کل منابع آب ســـاالنه از ۲۹۱ بیلیون متر  فعالیت های انســـانی، 
مکعـــب در ســـالهای ۱۹۵۶-۱۹۷۹ بـــه ۱۶۶ بیلیـــون متر مکعب 
کاهـــش یافته اســـت. دولـــت متوجه  در ســـالهای ۲۰۰۱ تـــا ۲۰۱۰ 
کـــه مســـئله آب مهمتریـــن مشـــکل برای توســـعه  شـــده اســـت 
کل سیاســـتهای  پایدار و هماهنگ منطقه BTH اســـت. تعداد 
تنظیـــم محیط زیســـت در پکن، تیانجین و هبـــی )۱۶۳۳، ۹۹ و 

۲۸۴( بـــه ترتیب در طول ســـالهای ۲۰۰۳-۲۰۱۴  اســـت )ژانگ، 
ژانـــگ، ژانـــگ، و لـــی، ۲۰۱۹(. و منطقـــه BTH الگـــوی یکپارچه 
کلـــی  ح  تخصیـــص منابـــع آب را تحـــت عنـــوان اســـتراتژی "طـــر
کرده  بـــرای توســـعه هماهنـــگ پکـــن، تیانجیـــن و هبـــی" اجـــرا 
اســـت، بـــه ویـــژه در پاســـخ بـــه خشکســـالی، دولـــت همچنین 
کرده اســـت. سیاســـت های  سیاســـت های مربوطـــه را معرفـــی 
کـــه توســـط دولت هـــا صادر  مدیریـــت خشکســـالی در ۱۳ شـــهر 
هواشناســـی،  بالیـــای  نجـــات  و  جلوگیـــری  بـــر  اســـت  شـــده 
تقاضـــای آب )تولیـــد ناخالـــص داخلـــی، آمـــوزش، هزینـــه آب و 
مالیـــات( و مدیریـــت مخـــازن تمرکـــز دارد. بـــا توجـــه بـــه تعداد 
محـــدودی از سیاســـت های اعالم شـــده قبـــل از ســـال ۲۰۰۸ و 
داده هـــای مربـــوط بـــه شـــهر، این مقالـــه تنهـــا از ســـال ۲۰۰۹ تا 
۲۰۱۶ سیاســـت های مدیریـــت خشکســـالی و منابع آب اســـتان 
کرده اســـت. در طی این  پکـــن، تیانجین و هایبی را جمع آوری 
کل سیاســـت های تنظیم خشکســـالی در پکن،  ۸ ســـال تعداد 
تیانجیـــن و هبی به ترتیب ۱۲۰۱، ۸۱ و ۳۵۵ هســـتند. با ترکیبی 
گی های شـــهر، ۱۳ شـــهر تمام دســـتورات امـــدادی بالیای  از ویژ
طبیعـــی، برنامه آزمایشـــی بـــرای اصـــالح مالیـــات در منابع آب 
کردند. پکن مقـــررات مدیریت خشکســـالی  و غیـــره را تصویـــب 
که به طور آشـــکارا  کـــرد  را در مقایســـه با ســـایر شـــهرها تشـــدید 
توســـط سیاست های مدیریت خشکســـالی بخشداری مشهود 
اســـت. در مقابل، آســـیب پذیری خشکسالی شـــهری تیانجین 
به دلیل سیاســـت های معـــدود، باال بود. بـــا توجه به وضعیت 
اصلی و خشکســـالی شـــدید، الزم است آنالیز ســـطح شهری در 
مـــورد آســـیب پذیری خشکســـالی منطقـــه BTH انجام شـــود.

4. داده و روش تحقیق
4.1 مدل آسیب پذیری خشکسالی شهری

چارچـــوب مطالعه این پژوهش در شـــکل ۲ نشـــان داده شـــده 
اســـت. اثـــرات مثبت یا منفی عوامل انســـانی بر آســـیب پذیری 
گســـترده ای شـــناخته شـــده اســـت. آســـیب پذیـــری  بـــه طـــور 
اجتماعـــی،  تاریخـــی،  متنـــوع  فرآیندهـــای  و  شـــرایط  نتیجـــه 
اقتصـــادی، سیاســـی، نهـــادی و محیطـــی اســـت )اوپنهیمـــر و 
همکاران، ۲۰۱۲ ؛ ژانگ و همکاران، ۲۰۱۵(. جمعیت، اقتصاد و 
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زیرســـاخت های آب از عوامل مهم برای 
انتخـــاب شـــاخص بـــرای ارزیابی آســـیب 
و  )یـــوان  هســـتند  خشکســـالی  پذیـــری 
جامـــع  نگاهـــی  بـــا   .)۲۰۱۵ همـــکاران، 
مقیـــاس  پذیـــری،  آســـیب  مفهـــوم  بـــه 
 ،BTH گرایـــی مناطق شـــهری و منطقه 
۱۰ شـــاخص را از ســـه دســـته پارامترهای 
و  اقتصـــادی   - اجتماعـــی  فیزیکـــی، 
سیاســـی برای مقاالت مربوطـــه در مورد 
کشـــاورزی  آســـیب پذیـــری خشکســـالی 

آســـیب   )۲۰۱۵ همـــکاران،  و  )اســـتفانو 
پذیری تغییرات آب و هوایی )سارکودی 
و اســـترزوف، ۲۰۱۹ ؛ تاپیـــا و همـــکاران، 
توســـعه  شـــهری  آب  کمبـــود  و   )۲۰۱۷
داده ایـــم )بروفف، بگـــس، پاولی،کالووو 
و  کوترولیـــس  ۲۰۱۸؛  کلیفتـــون، 
ســـتو،  سرینیواســـان،  همـــکاران۲۰۱۹؛ 
جزئیـــات   .)۲۰۱۳ گورلیـــک،  و  امرســـون 
داده  نشـــان   ۱ جـــدول  در  شـــاخص ها 

است. شـــده 

.)BTH( شکل 1. نقشه عوارض زمین منطقه پکن-تیانجین-هبی

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره13۹||آذرماه1399

40



ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره13۹||آذرماه13۹۹

41



ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره13۹||آذرماه1399

42



شکل 2. طرح کلی مطالعه
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شاخصدسته بندیمنبعارتباط

)بوروف و همکاران ، 2018(

دفتر آمار شهرداری پکن ، 2005-2017 دفتر آمار 
شهرداری پکن ، 2017 دفتر آمار شهرداری پکن ، 
2005-2017 ، سالنامه آماری تیانجین 2017-2004 

دفتر آمار شهرداری تیانجین ، 2017  سالنامه 
آماری تیانجین 2004-2017 ، سالنامه اقتصادی 

1991 -2017 دفتر آمار استانی هبی، 2017  سالنامه 
اقتصادی هیبی 1991-2017 ، سالنامه آماری شهر 

1991-2017 دفتر ملی آمار چین 2017 سالنامه 
آماری اقتصادی 2017-1991.

طول لوله های انتقال پارامترهای فیزیکی
)km( آب

به عنوان چسب دو الیه از مواد مختلف عمل )اسرینیواسان و همکاران ، 2013(
محصوالت کاربردی / EAA می کند

مانع ورود باال

مانعی در برابراکسیژن و دی اکسید کربن، آب، )سارکودی و استرزوف ، 2019(
سد ورود باالPVDC روغن، رایحه

 )استفانو و همکاران ، 2015؛ بورف و 
همکاران ، 2018(

از آلودگی محتویات از طریق آب بندی جلوگیری 
می کند

 m-LLDPE / POP,
Ionomer

عملکرد باال  / موانع 
فنی زیاد

)اسرینیواسان و همکاران ، 2013(

)استفانو و همکاران ، 2015؛ بوسبی ، 
اسمیت ، کریشنان ، وایت ، و واللوجو-

گوتیز ، 2018()سرینیواسان و همکاران ، 
2013 ؛ وانگ ، یوو همکاران ، 2019؛ وانگ 

، یانگ و همکاران ، 2019( )بوسبای، 
2018؛ کوترولیس.، 2019()کوتورولیس و 
همکاران ، 2019 ؛ وانگ ، یوو همکاران ، 
2019؛ وانگ ، یانگ و همکاران ، 2019( 

پارامترهای فیزیکیشاخص جدید
میزان قطع درختان 

جنگلی در منطقه توسعه 
یافته )%(

تعداد تختخوابها در پارامترهای فیزیکی
مراکز بهداشتی و درمانی

ظرفیت تولید آب شیر پارامترهای فیزیکی
)day /104m3( شهری

منطقه ساخته شده پارامترهای فیزیکی
)km2(

پارامترهای اقتصادی - 
اجتماعی

تراکم جمعیت 
)person/km2(

پارامترهای اقتصادی - 
اجتماعی

سرانه درآمد یکبار 
مصرف )یوان(

پارامترهای اقتصادی - 
اجتماعی

تعداد دانشجویان ثبت 
نام شده در مؤسسات 

آموزش عالی
پارامترهای اقتصادی - 

اجتماعی
تولید ناخالص داخلی 

)یوان(

هزینه بودجه عمومی پارامترهای سیاسی
)یوان(

جدول1. شاخص های آسیب پذیری خشکسالی شهری.
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پذیـری  آسـیب  محاسـبه   .4.2
شـهری خشکسـالی 

استاندارد  شاخص های   4.2.1
خشکسالی

تـــا  شـــوند  اســـتاندارد  بایـــد  شـــاخص ها 
داده هـــا قابـــل مقایســـه شـــده و اثـــر بعـــد 
حذف شـــود. شاخص ها بســـته به تفاوت 
اثـــر ارزیابـــی، بـــه شـــاخص های مثبـــت و 

منفـــی تقســـیم می شـــوند.
شـــاخص های مثبـــت و منفـــی بـــه ترتیب 
بـــا اســـتفاده از معـــادالت زیـــر اســـتاندارد 

می شـــوند:

 Xj ،مقدار اســـتاندارد شـــده  xij کـــه در آن
کثـــر مقـــدار  مقـــدار نشـــانگر j؛ Xmax  حدا
کتور j؛ و Xmin  حداقل مقدار شـــاخص  فا

. ست jا

4.2.2 روش وزن دهی
وزن شـــاخص ها را می تـــوان به وزن دهی 
کـــرد. وزن دهی  عینـــی و ذهنـــی تقســـیم 
ذهنـــی بـــه عوامل ذهنـــی بســـتگی دارد و 
کیفی از داده های کمی  میـــزان داده های 
بیشـــتر اســـت. روش آنتروپـــی یـــک روش 
گیری عینی اســـت که می تواند ارزش  وزن 
کند. مقدار  مطلوب شـــاخص را منعکـــس 
وزن آن از اعتبار و دقت باالتری نســـبت به 
روش وزن دهـــی ذهنـــی برخوردار اســـت. 
بنابرایـــن برای محاســـبه شـــاخص وزن از 

روش آنتروپی اســـتفاده می شـــود.
نسبت ارزش شاخص ســـال در مقایسه با 

تمام شاخص ها با اســـتفاده از معادله زیر 
شد: محاسبه 

 

که در آن Yij  نســـبت ارزش شـــاخص سال 
کل سالها  i در فهرســـت آیتم  j؛ m = تعداد 

است.
مقـــدار آنتروپـــی بـــا اســـتفاده از معادله زیر 

محاســـبه شد:
 

آنتروپـــی اطالعـــات  کـــه در آن ej  مقـــدار 
jاســـت. شـــاخص 

وزن دهـــی بـــا اســـتفاده از معـــادالت زیـــر 
شـــد: انجام 

 

کـــه در آن dj مقـــدار اســـتفاده اطالعاتـــی 
شـــاخص  دهـــی  وزن   Wj j؛  شـــاخص 

اســـت.

4.2.3 امتیاز آسیب پذیری خشکسالی 
شهری

امتیاز آســـیب پذیری با استفاده از معادله 
زیر محاسبه شد:

این آســـیب پذیـــری طبـــق مـــدل ارزیابی 
آســـیب پذیری خشکســـالی به پنج سطح 
که  طبقه بندی شـــده اســـت )جدول ۲(، 
گســـترده اســـتوار است  بر اســـاس مقاالت 

)اوکونومو و همـــکاران، ۲۰۱۹(.

جدول 2. امتیازات آسیب پذیری خشکسالی شهری.

سطح آسیب پذیریامتیاز آسیب پذیری

عدم آسیب پذیری یا حداقل آسیب پذیری0.16-0.00

آسیب پذیری کم0.33-0.16

آسیب پذیری متوسط0.67-0.33

آسیب پذیری زیاد0.83-0.67

آسیب پذیری شدید1-0.83
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