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  IMO 2020بررسی آثار اجرای مقررات جدید سازمان جهانی دریانوردی موسوم به 

 یرانپاالیش نفت جهان و اهای نفتی و صنعت وردهابر بازارهای جهانی نفت خام و فر
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 چكيده

ميالدی تمامی  2020 سال ابتدای دریانوردی، از المللیبينطبق مقررات وضع شده ازسوی سازمان 

درصد واحد  5/0 وزنی به درصد 5/3 مصرفی خود را از سوخت گوگرد ناوگان دریایی جهان موظفند سطح

شمول، عدم آمادگی تعداد معتنابهی از کشورها برای توجه به گستردگی دامنه  دهند. با وزنی کاهش

های وردهافراجرای این استاندارد جدید و پيامدهای مختلف ناشی از آن بر بازارهای جهانی نفت خام و 

ترین چالشی که صنایع پاالیشی و ...، صاحبنظران آن را بزرگنفتی، صنعت پاالیش و بانكرینگ و

 . عنوان می کنندتاکنون با آن مواجه شده است، کشتيرانی از ابتدای قرن بيستم 

ره با گوگرد باال، توان به کاهش جهانی مصرف نفت کوآثار اجرای این مقررات جدید میترین مهم از

ناوگان دریایی جهان  رویونقل دریایی و نصب اسكرابر بر در بخش حمل LNGيل و رشد مصرف گازوئ

يل رگوگرد( و گازوئگوگرد و پُره )کمقابل اعتنایی بر بازار نفت کو تأثيراشاره کرد. همچنين این مقررات 

ها و الگوی پاالیش نفت خام در جهان خواهد داشت. پيامدهای این مقررات بر و حاشيه سود پاالیشگاه

ها و بخش پاالیشگاه، کشتيرانی و بانكرینگ کشورهایی نظير ایران که با محدودیت در زیرساخت

ها و مشكالت اقتصادی مدت برای یافتن راهكارهای جایگزین برخوردارند، هزینهکوتاهگذاری در سرمایه

 متعددی را وارد خواهد ساخت.

 رانیا و جهان یرانيکشت ناوگان یمصرف هایسوخت یکنون تيوضعدر این پژوهش سعی شده است 

نفت  های جهانیبازارمقررات وضع شده جدید بر  تأثيرآن مورد بررسی قرار گيرد. همچنين  اندازچشمو 

و صنعت پاالیش  شیپاالعمليات  ، حاشيه سود(متيق و تقاضا عرضه،از حيث ) ینفتهای فراورده خام و

 سوخت موجود در گوگرد کاهشمطرح شده برای  یراهكارهاایران و جهان ارزیابی شده و ضمن تشریح 

پيشنهادی برای مواجهه با این مقررات و کاهش پيامدهای های ، سياستالمللیبيندر سطح  هاکشتی

 منفی آن بر صنعت پاالیش نفت و صادرات و بانكرینگ نفت کوره کشور ارائه گردد.

 

 

                                                 

1. International Maritime Organization (IMO) 
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 مقدمه

صاحبنظران، نهادها و ازسوی  دریانوردی تحت فشارهای زیادی المللیبينطی یک دهه اخير سازمان 

اقدامات عملی جهت کاهش روند فزاینده آلودگی دریاها و سسات حامی محيط زیست برای انجام ؤم

های جهان قرار گرفته است. درحال حاضر صدها هزار شناور مسافری و باری کوچک و بزرگ در اقيانوس

ها سایر آالیندهو  2CO ،xOS ،NOxهای جهان درحال فعاليت هستند که حجم قابل توجهی سطح آب

 کنند.را وارد منابع آبی جهان می

از  درصد 3نقل دریایی وحملهای انجام شده درحال حاضر بخش و بررسی هاطبق آخرین گزارش

را به اکسيدهای گوگرد از درصد  12اکسيدهای نيتروژن و  از درصد 15دی اکسيد کربن، انتشار جهانی 

 خود اختصاص داده است. 

ونقل جهانی متعلق به حوزه درصد انتشار دی اکسيد گوگرد در کل صنعت حمل 90درحال حاضر 

دریانوردی مصمم به  المللیبينتوجه به سهم قابل توجه آالیندگی این بخش، سازمان  دریانوردی است. با

گيرانه برای کاهش انتشار گوگرد در اکوسيستم آبی جهان گردید و در این راستا وضع مقررات جدی و سخت

 را ملزم به کاهش ميزان المللیبينهای فعال در آب، تمام ناوگان 2016طبق مقررات وضع شده در سال 

 ميالدی نمود.  2020 سال اول ژانویه درصد وزنی از 5/0 به درصد وزنی 5/3 خود از حداکثر سوخت گوگرد

ی کانتينربر و تانكرهای فعال در هاکشتیبر، هزار کشتی فله 23درصد از  75درحال حاضر بالغ بر 

درصد  5/3تا  3هزار شناور(، از نفت کوره با گوگرد باال در حدود  18حدود ) المللیبينهای سطح آب

های جهانی ناشی از اجرای این مقررات جدید در سسه پالتس، هزینهؤبررسی م مطابقکنند. استفاده می

دهنده سال آینده بالغ بر یک تریليون دالر خواهد شد که نشان پنجهای مختلف اقتصاد جهان طی بخش

 است. المللیبينگذاری این مقررات در عرصه تأثيرسطح قابل مالحظه 

دریانوردی  المللیبيناجرایی شدن مقررات جدید سازمان  المللیبينتوجه به ابعاد گسترده ملی و  با

ویژه نفت کوره، صنعت پاالیش و بانكرینگ هنفتی بهای فراورده قابل مالحظه آن بر بازار نفت و تأثيرو 

رگوگرد توليدی از یكسو و وضعيت کنونی سوخت ناوگان جمهوری اسالمی ایران، حجم باالی نفت کوره پُ

در بخش پاالیش و تخصيص بخش عمده این نفت کوره به صادرات و بانكرینگ، بررسی آثار و پيامدهای 

الذکر از اهميت بسياری برخوردار دریانوردی در مباحث فوق المللیبيناجرای استاندارد جدید سازمان 

 باشد.و هدف اصلی از انجام این پژوهش میاست 

دریانوردی  المللیبينیند تصویب مقررات جدید سازمان ابدین منظور در ابتدا به روند تحوالت و فر

 کشتيرانی ناوگان مصرفی هایسوخت کنونی پرداخته خواهد شد. سپس وضعيت IMO 2020موسوم به 

مدت و بلندمدت مورد تحليل مدت، ميانمصرفی دریایی جهان در کوتاه هایسوختانداز ایران و چشم و جهان

شدن این مقررات  اجرایی روی پيش هایاطمينان قرار خواهد گرفت. در ادامه ضمن شناسایی مخاطرات و عدم
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 صنعت و( گذاریسرمایه و قيمت تقاضا، عرضه،) نفتیهای فراورده نفت و بازار بر آن ، آثارالمللیبيندر سطح 

به  هاکشتیهای کاهش گوگرد سوخت گيرد. در خاتمه نيز روشجهان مورد بررسی قرار می و ایران پاالیش

درصد وزنی در سطح جهانی و راهكارهای مقابله با پيامدهای اجرای این مقررات بر صنعت پاالیش  5/0ميزان 

 کوره کشور ارائه خواهد شد.و بانكرینگ کشور و حفظ بازار صادرات نفت 

 

 (IMO 2020) یند تصویب مقررات جدید سازمان جهانی دریانوردیاروند تحوالت و فر. 1

 متحد ملل سازمان المللیبين تخصصی نهادهای از یكی که (IMO)یا آیمو دریانوردی المللیبين سازمان

 تصویب را هاکشتی از ناشی آلودگی از جلوگيری المللیبين کنوانسيون 1973 سال در بار اولين برای است

 کنوانسيون» به اختصاراً که آن اصالحيه و کنوانسيون این. نمود اصالح 1978 سال در را آن پروتكلی طی و کرد

 هاآب آلودگی کاهش طریق از دریایی زیست محيط از حفاظت هدف با شود،می شناخته 1«73/78مارپول

 .شد ایجاد هاکشتی دود از ناشی هایآلودگی و آب در مشتق مواد و نفت زباله، تخليه از ناشی

سازمانی است که بيشترین فعاليت مستقيم را در تدوین و توسعه قوانين و مقررات ترین مهم آیمو 

 دریایی زیست محيط حفاظت کميته نشست هفتادمين دریایی و نظارت بر آنها داشته است. در
2 MEPC استاندارد 2020 سال ابتدای از گردید مقرر 2016 اکتبر در دریانوردی المللیبين سازمان 

 (1)شكل  .یابد کاهشدرصد  5/0 به درصد 5/3 از شناورها در سراسر جهان سوخت گوگرد ميزان

 

 دریایی در سطح جهان هایسوختهای تعيين شده برای گوگرد سير تحوالت محدودیت .1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: U.S. Energy Information Administration, 2019. 

 

 

                                                 

1. MARPOL (Marine Pollution)  

2. Marine Environment Protection Committee 
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ر ميزان گوگرد موجود د 2012دریانوردی، در سال  المللیبينپيشتر براساس مقررات سازمان 

ای بالتيک و شرقی اروپا، دری درصد وزنی و در برخی مناطق همانند شمال 5/3به  5/4دریایی از  هایسوخت

زیابی و براساس ارآیمو ، 2016درصد وزنی محدود گردید. در سال  5/0به  2015آمریكای شمالی از سال 

درصد  5/0با ميزان گوگرد  دریایی هایسوخت 2020بر اینكه تا سال ، مبنیCE Delftمطالعات انستيتو 

 را وضع نمود.  IMO 2020جدید مقررات د، تر به اندازه کافی موجود خواهد بووزنی و پایين

اليت هزار شناور تجاری در سطح جهان درحال فع 90انرژی حدود  المللیبينطبق گزارش آژانس 

انكرها ی کانتينربر و تهاکشتیبر، ی فلههاکشتیهزار فروند در سه دسته  23است که از این ميان 

 المللیبينهای و مواد هيدروکربوری( در سطح آب نفتیهای فراورده ها، ناوگان حامل انواع)نفتكش

ختصاص اباشند که بخش اصلی و عمده مصرف نفت کوره با گوگرد باال به این دسته میدرحال فعاليت 

وانين جدید لحاظ گستره جغرافيایی فعاليت و امكان رصد و بازرسی مشمول قاین دسته به دارد و عمالً

 اهند بود. دریانوردی خو المللیبينسازمان 

يان درصد و حجم تجارت در جریان م 15حجم تجارت دریایی ميان کشورهای درحال توسعه تنها 

ریایی درصد تجارت د 85یافته یافته یا ميان خود کشورهای توسعها توسعهبکشورهای درحال توسعه 

کانتينربر و ی هاکشتیبر، فلهی هاکشتیدرصد ناوگان دریایی جهان اعم از  28جهان است. همچنين 

برای  آیموی ازسو دهند. لذا امكان دور زدن قوانين وضع شدهمیدرصد تجارت جهان را انجام  85تانكرها 

 بخش قابل توجهی از تجارت دریایی جهان بسيار پایين است.  

 ونقلهای بيمه حملترین شرکتکه یكی از بزرگ MARSHبراساس آخرین گزارش شرکت 

نی از درصد وز 5/0بر سوخت با مبنی آیمواز رعایت الزامات  هاکشتیدریایی است، چنانچه صاحبان 

  ای خود را از دست خواهند داد.ميالدی خودداری کنند، پوشش بيمه 2020ابتدای سال 

است.  ضعيف بسيار مقررات این اجرای تعویق برای مذاکره امكان کنونی مقطع است که در گفتنی

 المللیبينسازمان  دریایی محيط زیست حفظ کميته 2018 اجالس ماه مارس در اینكهضمن 

 برخی کشورها ازجمله برزیل، وجود حمایت با و شد ایران مطرحازسوی  درخواستی چنين دریانوردی،

 1.نگرفت قرار پذیرش مورد عربستان، اکوادور و جزایر مارشال، روسيه،

 

 مصرفی ناوگان كشتيرانی جهان و ایران هایسوختانداز چشمبررسی وضعيت كنونی و . 2

 انداز آنچشم مصرفی ناوگان دریایی جهان و هایسوخت موجودتحليل وضع  .2-1

توسط ناوگان کشتيرانی جهانی در سال  المللی انرژی، مصرف سوختآژانس بين هایبراساس گزارش

ميليون بشكه در روز بوده است. از مجموع  1/4درصد تقاضای نفت دنيا و معادل  4حدود  2018

                                                 

1. http://mana.ir/fa/news/80373 
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درصد( مربوط به نفت کوره با سولفور  70ميليون بشكه در روز )معادل  9/2دریایی مصرفی،  هایسوخت

 5/19هزار بشكه در روز )معادل  800با حدود  گازوئيلبوده است.  (HSFO)1د حجمیدرص 5/3باالی 

ترکيب شده با سولفور نيم درصد نيز  هایسوخت. استدرصد( دومين سوخت ناوگان دریایی جهان 

( برای Scrubber) 2درصد( و نفت کوره ناوگان دارای اسكرابر 7هزار بشكه در روز )معادل  300حدود 

 کنندگانتأميندرصد( سایر  5/2هزار بشكه در روز )معادل  100کاهش سولفور به نيم درصد نيز با 

 اند.بوده 2018دریایی در جهان در سال  هایسوختتقاضای 

کوره  ست. نفتهاکشتیدهنده سوخت ترین بخش تشكيلدرحال حاضر بزرگ 3کوره درواقع، نفت

درصد ناوگان  5/2دست آمده تنها هبازارهای ثانویه اندکی است. طبق اطالعات بدارای مصارف جایگزین و 

قادر به کاهش سولفور نفت کوره مصرفی به زیر نيم درصد از طریق  2019دریایی جهان در ابتدای سال 

 ملی است. أاسكرابر هستند که این مقدار عدد بسيار کم و قابل ت

 رگوگردپُ هایسوخت عمده طوربه که هاکشتی رفیمص سوخت ترکيب جدید، مقررات اجرای با

 طرف در پاالیشگران واکنش مورد در نااطمينانی وجود دليلبه و شده توجهی قابل تحوالت است، دچار

 در يلگازوئ نيز پایين و با گوگرد کوره نفت قيمت شكاف شودمی بينیپيش سوخت بازار مصرف عرضه،

  رسد. ب خود ميزان بيشترین به آینده ميالدی سال در اوایل رگوگردپُ کوره نفت قيمت با مقایسه

 آیمومدت بعد از وضع قوانين ها در کوتاهدهد که سوخت مورد استفاده کشتیها نشان میبررسی

دليل کاربردهای فراوان . البته بهاست گازوئيلتقطيرهای مشابه و ميان )MGO(4دریایی گازوئيل

ها در کل جهان خواهيم بود که وردهامختلف، شاهد مازاد تقاضا برای این فرهای تقطيرها در بخشميان

رود حداقل می توان پاسخگوی این نيازها بود. انتظارها میهای اساسی در پاالیشگاهگذاریتنها با سرمایه

يزه موجب افزایش جهانی قيمت آن در بازارهای مختلف شده و انگ گازوئيلمدت، مازاد تقاضای در کوتاه

 پاالیشگران را برای توليد آن بيشتر نماید. 

شاهد  های تكنولوژیكیوری و پيشرفتدليل افزایش بهرهمدت، بهنكته قابل توجه اینكه در ميان

وليد، دليل مقياس اقتصادی تبه LNGای و عملياتی استفاده از اسكرابر و های سرمایهکاهش هزینه

  خواهند داد. قرار تأثيرکوره را تحت  آتی بازار نفتخواهيم بود که این عوامل نيز روند 

درصد کاهش قابل توجهی  5/3، مصرف نفت کوره با سولفور 2020طبق بررسی اوپک از سال 

 5/3اما به صفر نخواهد نرسيد. طبق برآورد انجام شده ميزان تقاضای نفت کوره با سولفور  ،خواهد داشت

هزار  500به حدود  2019ميليون بشكه در روز در سال  3/4از  درصد روندی نزولی را طی خواهد کرد و

                                                 

1. High Sulfur Fuel Oil 

ویژه گوگرد را قبل از انتشار ها بهشود تا انواع آالیندهها نصب میشود که بر روی خروجی اگزوز کشتیبه تجهیزاتی اطالق می .2

که همچنان از نفت کوره با گوگرد باال  دهددر آب یا هوا جداسازی و جذب نماید. نصب اسکرابر به ناوگان دریایی این امکان را می
 دهد.درصد کاهش می 5/0چراکه این وسیله بخش قابل توجه گوگرد را جذب و سطح گوگرد خروجی را به زیر  ،استفاده کنند

 ماند.میخام باقی  از نفت گازوئیلتر همانند بنزین و های سبکهای با زنجیره بلند که پس از جداسازی هیدروکربنهیدروکربن .3

4. Marine Gas Oil 
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مصرفی دریایی به  هایسوختانداز تقاضای ، چشم2یابد. شكل می کاهش 2023بشكه در روز در سال 

 دهد. را نشان می 2023مدت تا سال تفكيک سوخت در ميان

ای حظهدرصد، ناگهان رشد قابل مال 5/0ها برای رسيدن به سولفور طبق این بررسی اختالط سوخت

 2020ل ميليون بشكه در روز در سا 5/1به  2019هزار بشكه در روز در سال  400یافته و از حدود 

 ادامه خواهد داشت. 2023خواهد رسيد. این روند با نوساناتی اندک تا سال 

به  2019ز در سال هزار بشكه در رو 800در ناوگان دریایی جهان از حدود  گازوئيلميزان مصرف 

تدریج افزایش به گازوئيلافزایش خواهد یافت. مصرف سوخت  2020هزار بشكه در روز در سال  1400

ميزان  2023هزار بشكه در روز در جهان خواهد رسيد. در سال  1600به حدود  2022یافته و تا سال 

 شود.می بينیپيش 2022معادل سال  مصرف این سوخت تقریباً

 

 به تفكيک سوخت دریایی هایسوخت. وضع موجود و دورنمای تقاضای 2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: OPEC, World Oil Outlook, 2018. 

 

مصرف  ریایی جهان افزایش یافته و مجدداًتدریج امكان نصب اسكرابر در ناوگان دمدت بهدر ميان

اسكرابر، روندی صعودی خواهد داشت. مصرف رگوگرد به جهت جذب گوگرد مازاد توسط نفت کوره پُ

ميليون بشكه  7/1به  2019هزار بشكه در روز در سال  200از  هاکشتیها و نفت کوره این قبيل نفتكش

 افزایش خواهد داشت.  2023در روز در سال 

 IMO 2020 مقررات تأثير انرژی درخصوص بررسی المللیبيندر بررسی دیگری که توسط آژانس 

ارائه  جهان انرژی اندازچشم 2018 سال دریایی جهان انجام و در گزارش هایسوخت تقاضای ترکيب بر
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 سال در رگوگردپُ کوره نفت تقاضای جدید، مقررات اجرای آغاز از پس شودبينی میپيششده است، 

 در حال، عين در (. 3یابد )شكل  کاهش 2017 سال به نسبت روز در ميليون بشكه 2 حدود 2020

 این تقاضای رشد به منجر 1بازگشتی اثر یک رگوگرد،پُ کوره قيمت نفت توجه قابل افت با مدتميان

 بازگشت امكان نتيجهدر و یافته افزایش اسكرابرها از استفاده تدریجبه که نحویبهشد  خواهد سوخت

 یابد.می افزایش رگوگردپُ نفت کوره برای تقاضا نسبی

 

 2انواع سوخت برای ناوگان دریایی جهانبينی مصرف . پيش3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: IEA, World Energy Outlook 2018, p 166. 

 

 و شودمی رگوگرد واردپُ کوره نفت تقاضای به 2020 سال در که ایاوليه شوک از پس واقع،در

 حتی و تقویت شده نسبتاً سوخت این برای تقاضا تدریجبه یابد،می کاهش سومیک حدود به آن تقاضای

در سطح  رگوگردپُ کوره نفت برای تقاضا اسكرابرها، توسعه با بعد به 2025 سال از داشت انتظار توانمی

 هایسوختبرای  بلندمدت در تقاضا افزایش حال، هر در اما شود. تثبيت ميليون بشكه در روز 8/1تا  2/1

این  برای مقادیر مصرف کنونی هرگز و بود خواهد محدود گوگردکم هایسوخت با مقایسه در رگوگردپُ

 درصد 75 از هاکشتی سوخت در رگوگردپُ هایسوخت سهم که طوریبه شد. نخواهد تكرار سوخت نوع

 نيز مصرفی رگوگردپُ سوخت تمام و یافت خواهد کاهش 2040 سال در درصد 25 از کمتر کنونی به

 د.بو خواهد اسكرابرها از طریق هاکشتی در

 سهم جدید، مقررات اجرای اول سال در اینكه وجود با انرژی المللیبين آژانس بينیپيش طبق

 اما یابد،می افزایش درصد 24 به درصد 5از  هاکشتی سوخت تقاضای ترکيب در گوگردکوره کم نفت

 نفت با رگوگردپُ کوره نفت کامل جایگزینی مانع گوگرد،کم کوره نفت در توليد هامحدودیت پاالیشگاه

                                                 

1. Rebound Effect 

المللی است که درواقع ( آژانس بینNew Policies Scenarioهای جدید )بینی در چارچوب سناریوی سیاستاین پیش .2

 باشد. می 2040انداز انرژی جهان در افق نظر برای چشم سناریوی اصلی از میان سه سناریوی مورد
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 در غالب سوخت درصد، 47 سهم با دریایی گازوئيل مقابل، در .شودمی 2020 در سال گوگردکم کوره

 رودمی انتظار بلندمدت، تا مدتميان در اما ،بود خواهد 2020 سال در هاکشتیسوخت  سبد ترکيب

 ( به2040افق  )تا بلندمدت در و یافته افزایش  (LNG) مایع و گاز طبيعی گوگردکم کوره نفت سهم

 .شود تبدیل هاکشتی تقاضای سوخت ترکيب در غالب سوخت

 قرراتم اجرای آغاز از پس رگوگردپُ کوره نفت تقاضای انرژی، المللیبين آژانس بينیپيش طبق

 سعهتو با بلندمدت و مدتميان در اما .یابدمی کاهش روز در بشكه ميليون 2 حدود 2020سال  در

یابد. می اومتد کماکان قبل از کمتر ميزانی به هرچند با گوگرد باال کوره نفت برایتقاضا  اسكرابرها

یابد، می افزایش هاکشتی مصرفی سوخت سبد ترکيب در دریایی گازوئيلسهم  مدتکوتاه در بنابراین

 اضایتق مورد غالب سوخت گوگردکم کوره نفت ترکيبات شده و کمتر آن سهم بلندمدت در که درحالی

 .بود خواهد کشتيرانی صنعت

 در براسكرا از استفاده احتمال زیرساختی مشكالت اقتصادی و مالحظات دليلبهعبارت دیگر، به

 جدید سوختی ترکيبات است. کم مدتمدت و ميانکوتاه در LNG از استفاده و همچنين مدتکوتاه

 از دهاستفا ميان این در دارند.ها به موتورهای کشتیرا سازگاری و آسيب رساندن  عدم ریسک نيز

 .است رکاربردترین گزینهپُ مدتکوتاه در دریایی گازوئيل نظير هاییسوخت

سهم مصرف  برای ایاالت متحده آمریكا صورت گرفته است، 1EIAدر مطالعه دیگری که توسط 

درصد در سال  3به  2019درصد در سال  58کوره با گوگرد باال در سوخت دریایی ایاالت متحده از  نفت

رغم افزایش سفارش و یابد. علیدرصد افزایش می 24به  2022کاهش یافته و مجدداً در سال  2020

و نياز به ادامه استفاده از سوخت با گوگرد باال اند دهکریی که اسكرابر نصب هاکشتینصب اسكرابر، تعداد 

درصد تقاضای  3، حدود 2018ایاالت متحده در سال های کشتیدارند، محدود است. مصرف سوخت 

نفتی ایاالت متحده را های فراورده مایع و هایسوختدرصد از مصرف  2بخش دریانوردی جهانی و 

 تشكيل داده است. 

اتفاق  2022واسطه نصب اسكرابر تا سال کوره با گوگرد باال به طبق این بررسی، مصرف مجدد نفت

االت متحده ونقل دریایی ایکوره با گوگرد پایين در حمل فتها، سهم مصرف نبينیافتد. براساس پيشنمی

از  خواهد رسيد. همچنين نياز به استفاده 2025درصد در سال  43به  2020درصد در سال  38از 

 57به  2019درصد در سال  36ونقل دریایی را از تر، سهم تقاضای آن در حملبا گوگرد پایين گازوئيل

نين چدر  درصد کاهش خواهد یافت. 29به  2025رساند. این سهم تا سال خواهد  2020درصد در سال 

ش ، چندین گزینه پيIMO 2020 مقرراتونقل دریایی جهت تبعيت از شرایطی، مدیران صنایع حمل

 روی خود دارند.

                                                 

1. U.S. Energy Information Administration 
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نفتی با های فراورده نفتی با سولفور باال بههای فراورده از هاکشتیکردن سوخت  الف( جایگزین

د پایين کوره با گوگر و نفت گازوئيلسولفور پایين که اتخاذ این سياست منجر به افزایش تقاضای 

 گردد. می

را قادر به  هاکشتیها از جریان خروجی از اگزوز که ب( استفاده از اسكرابر جهت زدودن آالینده

 کند. می باالویژه نفت کوره با گوگرد هبا گوگرد باال ب هایسوختاستفاده از 

  .(LNG)های غيرنفتی نظير گاز طبيعی مایع نفتی به سوختهای فراورده ها ازج( تغيير سوخت کشتی

های تقطير، ماندهاختالط نفت کوره با گوگرد باال با ترکيبات سبک پاالیشگاهی، باقی د(

  .های شكست حرارتیماندهو باقی شكنغلظتهای برج ماندهباقی

 دسترسی عدم توانند گزارشها میکشتی شده است که مالكان بينیپيشالبته در مقررات جدید 

لكن این اقدام دليل کافی برای عدم استفاده از سوخت  .کنند هرائا را 1فونار به موسوم مجاز سوخت به

باشند و می گوگرد در مسير تردد یا مقصدسوخت کم تأمينها موظف به گوگرد نيست. چراکه کشتیکم

باید تمام سوخت با می هاقيمت سوخت و یا تحریم یک کشور موجب مصونيت آنها نخواهد شد و کشتی

 ارائه شده هایوسقم تمام گزارشگوگرد باالی خود را نيز تخليه کنند. با تمامی این مالحظات، صحت

 گيرد و چنانچه قصور و کوتاهیمی دریانوردی مورد بررسی قرار المللیبينها توسط سازمان کشتیازسوی 

هایی را برای آنها در پی یا بنادر مربوطه صورت گرفته باشد برخورد جدی و جریمهها کشتیازسوی 

 خواهد داشت. 

نفت کوره  ديتول یبرا شیدر صنعت پاال ازين مورد یهایگذارهیا سرمابافزایش نفوذ اسكرابرها و  با

شود. براساس  کاسته ليگازوئ یتقاضا دیشد رشد از جیتدربهکه  رودی(، انتظار مLSFO)2گوگردکم

دو فروند نفتكش  ینصب اسكرابر بر رو یدر پ BPشرکت  نگ،یصنعت بانكر یالمللنيگزارش انجمن ب

LR2  هاستیکشت یرو اسكرابر نصب مویآ الزامات تیرعا جهت راه نیتراست که ارزانده کراعالم .

قابل توجهی در تعداد ناوگان مجهز به اسكرابر مشاهده رشد  دتمانيم در شده، انجام یهاینيبشيپ طبق

 1320به حدود  2018فروند در سال  650دارای اسكرابر از های کشتیکه تعداد  طوریبه .خواهد شد

های آینده (. اگرچه تعداد ناوگان دارای اسكرابر در سال4افزایش خواهد یافت )شكل  2022در سال 

 2020د قابل توجهی دارد، اما سهم این ناوگان از کل ناوگان دریایی جهان در سال جهش شدید و رش

 درصد خواهد بود.  5تنها 

 

 

 

                                                 

1. Fonar 

2. Low Sulfur Fuel Oil 
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 های مجهز به اسكرابر در سطح جهانبينی تعداد كشتی. روند گذشته و پيش4شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Vesting Trading, 2019. 

 

بدون افزایش عمليات کلی  LSFOپذیری خود را برای توليد کنند که انعطافها تالش میپاالیشگاه

های ثانویه مانند واحدهای سولفورزدایی به حداکثر برسانند. پاالیشگاه عمدتاً از طریق استفاده از واحد

که منجر به توليد  گازوئيلبخش دیگر از کاهش مصرف نفت کوره از ترکيب نفت کوره با گوگرد باال با 

مطرح شده این های حاصل خواهد شد. مشكل مشترک تمامی سوخت شودمی (MDO)1دیزل دریایی

 را کاهش نخواهد داد. GHGو  NOxو  2CO یگازها جایگزین کردن آنهاکه است 

از  ییزداجهت سولفور یگذارهیسرما نهیهز (IEA) یانرژ یالمللنيآژانس ب یابیاستناد به ارز با

 (Conversion) لیتبد نهیاز هز شتريمراتب ببه یدرصد وزن 5/0درصد و کاهش آن به  5/3نفت کوره 

 .است ليگازوئ و نیبنز رينظ ییهافراورده درصد به 5/3نفت کوره با سولفور 

در را ها درصد سوخت کشتی 5/2حاضر درحال  که است LNGجایگزین دیگر، استفاده از  ینهگز

ونقل ل ایمنی حملئو مسا گذاریسرمایهتوجه به مشكالت زیرساختی و  دهد. بامی تشكيلسطح جهان 

. اگرچه این سوخت جهت نيستپذیر امكان مدتکوتاهدر  LNGو...، جایگزینی نفت کوره با گوگرد باال با 

 .بوده است یمناسب اريبسگزینه زمان طور همبه GHGو  SOx ،NOxکاهش 

سال آینده محدود است که خود  پنجدریایی در  نيز در سوخت LNGها، مصرف بينیبراساس پيش

کارگيری های موجود برای بهها و محدود بودن زیرساختنشانگر هزینه اوليه باالی تجهيزات و زیرساخت

LNG مدت و بلندمدت، این محدودیت زیرساخت کاهش یافته و سهم در سوخت دریایی است. در ميان

LNG 2050درصد در سال  10به  2030درصد در سال  7ونقل دریایی در ایاالت متحده از حمل 

 خواهد رسيد.

                                                 

1. Marine Distillate Oil 
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گوگرد و کم، استفاده از ترکيبات آیمومنطبق بر استاندارد  سوخت تأمينهای یكی دیگر از راه

 کوره با محتوای گوگرد باالست.  اختالط آنها با نفت

های ماندهدریایی مخلوطی از محصوالت سنگين پاالیشگاهی، باقی هایسوختدر روش اختالط، 

های شكست حرارتی هستند و در بسياری موارد با ماندهشكن و باقیهای برج غلظتماندهتقطير، باقی

شوند. الزم خام نظير نفت سفيد جهت تنظيم ویسكوزیته حاصل، رقيق می محصوالت واحد تقطير نفت

مانده کربن کنرادسون، نقطه اشتعال و ميزان گوگرد است خواصی نظير ویسكوزیته، وزن مخصوص، باقی

گيری و تعيين شوند. از نكات مورد توجه در اختالط دقت اندازهسوخت دریایی حاصل از اختالط به

 .افتدوگيری از رسوب اجزاست که در صورت اختالط نامناسب ترکيبات، اتفاق میسوخت چگونگی جل

 

 های مصرفی ناوگان دریایی ایران سوخت موجودتحليل وضع  .2-2

خاطرنشان ساخت  دیبا رانیا یاسالم یجمهور یرانيناوگان کشت یمصرف یهاسوخت بيدرخصوص ترک

درصد است. درحال حاضر  5/3تا  3از نوع نفت کوره با سولفور حدود  یسوخت مصرف یتمام باًیکه تقر

 فورکاهش سول یاسكرابر برا زاتياز تجه رانیا یاسالم یجمهور ییایناوگان در یهایاز کشت کیچيه

 . ستنديبرخوردار ن ینفت کوره مصرف

اما با توجه به حدود دو برابر  ،عنوان سوخت دارندبهرا  ليگازوئ افتیدر یامكان فن یرانیا یهایکشت

 ،یلحاظ عدم وجود صرفه اقتصاددرصد، به 5/3با نفت کوره با سولفور  سهیدر مقا ليگازوئ متيبودن ق

 . شودیاستفاده نم لياز سوخت گازوئ

به سوخت با  دنيرس یمختلف برا یها( سوختBlendingدرحال حاضر اختالط ) نينهمچ

انجام شده  یهای. طبق بررسشودیدرصد که مورد استفاده ناوگان کشور باشد، انجام نم ميسولفور ن

سوخت  نهیمربوط به هز ییایدرونقل حمل تمام شده صنعت نهیدرصد هز 70درحال حاضر حدود 

 بر ناوگان یادیز یتبعات اقتصاد مویآ دیجد مقرراتاز اعمال  یناش متيق راتيي. لذا تغستهایکشت

 کشور خواهد داشت. ییایدر ونقلحمل

 

صنعت      های فراورده بر بازار نفت خام و IMO 2020آثار . 3 ضا، قيمت( و  ضه، تقا نفتی )عر

 و ایران پاالیش و بانكرینگ جهان

 نفتی و صنعت پاالیش جهانهای فراورده بازار نفت خام، بر مقررات جدید تأثير .3-1

نقل دریایی از کل سوخت مصرفی در بازار جهانی، مقررات جدید وسهم اندک سوخت بخش حملغم ربه

ها و صنعت پاالیش و بانكرینگ نفتی، حاشيه سود پاالیشگاههای فراورده قيمتقابل اعتنایی بر  تأثير آیمو

 جهان دارد.
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Source: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, March 2019. 

نقل جهانی ودر تقاضای بازار سوخت حمل مدتکوتاه، تغيير قابل توجهی در EIAبراساس بررسی 

شود. این تغيير می بينیپيشکوره با گوگرد پایين  و نفت گازوئيلسوی کوره با گوگرد باال به از نفت

پاالیشی های فراورده گردد و به تبع آن قيمت جهانیها میتقاضا، موجب تغيير قيمت نسبی این سوخت

یابد. این کوره با گوگرد پایين افزایش می بنزین، سوخت جت و نفت، گازوئيلگوگرد همانند سبک و کم

. پيامد دشومیکوره  تحول در مقابل، موجب کاهش قيمت محصوالت پاالیشی با گوگرد باال همانند نفت

صوالتی با پاالیشی با گوگرد پایين موجب افزایش حاشيه سود پاالیشی برای محهای فراورده رشد قيمت

 شود.می گازوئيلهمچون گوگرد پایين 

اشيه ح، خام نفتپردازند شامل سه مؤلفه هزینه نفتی میهای فراورده کنندگانای که مصرفهزینه

االیشی شده محصوالت پ فروشی )با احتساب ماليات( است. قيمت تمامسود پاالیش و حاشيه سود خرده

علت اصلی تغيير در قيمتی که  م و حاشيه سود پاالیش است. عمدتاًخا مجموع قيمت نفت

 خام است. پردازند، تغييرات قيمت نفتکنندگان محصوالت نفتی میمصرف

 المللیبينات قيمتی از مقررات جدید سازمان تأثير، حاشيه سود پاالیش بيشترین مدتکوتاهدر 

 دریانوردی را تجربه خواهد کرد. 

 

 حاشيه سود پاالیشی ایاالت متحده .5شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتظار  EIA ،یانرژ یهامدت بازارانداز کوتاهدر چشم ن،یيمحصوالت با گوگرد پا متيق شیافزا ليدلبه

 48به  2018هر گالن در سال  یازاسنت به 43از مقدار متوسط  ليگازوئ یشیسود پاال هيدارد که حاش

 (.5برسد )شكل  2020هر گالن در سال  یازاسنت به 65و به  2019هر گالن در سال  یازاسنت به

 گازوئيلکند که حاشيه سود پاالیشی بينی میپيش EIA، 2019انه انرژی يانداز سالبراساس چشم

 2026ازای هر گالن در سال سنت به 39کاهش یافته و به مقدار متوسط تدریج به 2020پس از سال 
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Source: U.S. Energy Information Administration, AEO 2019 Reference case 

(. از آنجاکه صنعت دریانوردی و سوخت مورد استفاده آن، بازارهای یكپارچه جهانی 6برسد )شكل 

، یک مدل جهانی یكپارچه عرضه IMO 2020 مقررات آثاردست آوردن مدل مفهومی ههستند، برای ب

  و تقاضا مورد نياز است.  

 

 خام ایاالت متحده ورده به قيمت نفتادورنمای نسبت قيمت فر .6شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 EIAریایی داراست. جهانی سوخت دطور نسبی کمترین سهم تقاضا را در بازار ایاالت متحده به

پاالیشی حاصل از افزایش ظرفيت های فراورده و سایر گازوئيلانتظار دارد که قسمت اعظم توليد 

افزایش جهانی سوخت دریایی  تأمينمنظور به گازوئيلها، صادر گردد. همگام با صادرات پاالیشگاه

ميليون بشكه در  2/1کوره از  و نفت گازوئيلکند ميزان صادرات ناخالص بينی میپيش EIAگوگرد، کم

 افزایش یابد.  2020ميليون بشكه در سال  6/2به  2018روز در سال 

 ییایاز ناوگان در یشتريبه بعد که تعداد ب 2021، از سال 2019 یانه انرژيانداز سالبراساس چشم

کاهش خواهد  ليصادرات گازوئ زانيخواهند داشت، م ازين یکمتر ليمجهز به اسكرابر شدند و به گازوئ

متحده تا  االتیا نكهیا بریمبن EIA ینيبشيپ یاصل ليدل ل،يصادرات گازوئ شی(. افزا7)شكل  افتی

 .باشدیاست، م یخام و محصوالت نفت ، صادرکننده مقتدر نفت2020آخر سال 
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Source: U.S. Energy Information Administration, AEO 2019 Reference case 

 مبادالت نفتی ایاالت متحده .7شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

کوره سنگين در بخش  تقاضای نفت 1،ساکسطبق گزارش ارائه شده ازسوی شرکت گلدمن

رود در ميليون بشكه در روز بوده است و انتظار می 30/3برابر با  2017کشتيرانی در جهان که در سال 

های مجهز به اسكرابر و کوره سنگين ازسوی بخش کشتيرانی )کشتی تقاضای نفت 2020سال 

الی  65/0المللی دریانوردی نيستند( حدود هایی که پایبند به الزام مطرح شده ازسوی سازمان بينکشتی

کوره سبک  کرده که عرضه نفت بينیپيشميليون بشكه در روز باشد. همچنين این شرکت  1/1

(LSFO)  ميليون بشكه در روز باشد. بنابراین بخش پاالیش در جهان  35/1بر با برا 2020در سال

سازی استفاده کند و حدود منظور تأمين سوخت مورد تقاضای بخش کشتيرانی باید از روش مخلوطبه

 ميليون بشكه در روز سوخت توليد نماید.  1

 2020ابتدای ژانویه از  آیموجدید  مقرراتبينی این شرکت اجرای کامل و صد درصدی طبق پيش

طور کامل اجرا نخواهد شد. با محاسباتی هرسد و این الزام در برخی از بنادر بنظر میهتا حدودی بعيد ب

درصد و در سال  80حدود  2020که توسط این مرجع انجام شده، سطح پذیرش این الزام در سال 

زام مطرح شده ميان بازارهای رود که سطح پذیرش الدرصد خواهد بود. انتظار می 96حدود  2025

 کمتر باشد.  2نوظهور

 2025تا سال  2020خام برنت از سال  نفت بينی گلدمن ساکس، فرض شده که قيمتدر پيش

درصد باشد. همچنين فرض شده  9/3دالر در بشكه و متوسط رشد اقتصادی در جهان برابر با  70برابر با 

                                                 

1. Goldman Sachsهاي آن، ارائه ، شركت خدمات مالي و بانكداري آمريكايي و چندملیتي است كه بخش عمده فعالیت

. این شرکت استگذاري و مطالعات اقتصادي در شرايط بازارهاي جهاني مديريت سرمايهگذاري، خدمات بانكداري سرمايه
ها و سناریونگاری داشته و از پیشگامان این قبیل بررسیپژوهی در حوزه انرژی اعتبار زیاد و سابقه طوالنی در مطالعات آینده

 در حوزه اقتصاد و انرژی در سطح جهان است. 

2. Emerging Market 
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درصد  20 پذیرند والمللی دریانوردی را میزسوی سازمان بينها الزام مطرح شده ادرصد از کشتی 80که 

 ها از آن تخطی خواهند کرد. از کشتی

 

 IMO2020 مقرراتمختلف نفتی پس از اجرای های فراورده برآورد حاشيه سود پاالیشی .1جدول 

 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2017 )دالر در بشكه(قيمت 

 70 70 70 70 70 70 55 خام برنت نفت

readSp Crack 4 -8 -8 -13 -14 -16 -8 1کوره سنگين نفت- 

Spread Crack 22 23 23 24 25 25 11 2گازوئيل 

Crack Spread 5 6 7 9 12 13 11 بنزین 

Spread Crack 18 19 19 19 20 20 8 3سوخت مخلوط شده 

  Crack Spreadاختالف ميان 

 (% 1/0) گازوئيل ،(%5/3) کوره سنگين نفت
19 41 39 37 31 31 26 

  Crack Spreadختالف ميان ا

  %(، 5/3) کوره سنگين نفت

 %( 5/0)کوره سبک  نفت

16 36 34 32 27 27 22 

Source: IMO 2020, Challenging but Solvable, Goldman Sachs, September 2018. 

 

 های مورد تقاضا در شمالوردهافر 4بينی درخصوص حاشيه سود پاالیشنتایج پيش 1در جدول 

بينی های واقعی بوده و پيشداده 2017های مربوط به سال غرب اروپا ارائه شده است. در این جدول داده

 انجام شده است. 2020ـ  2025های برای سال

سسات معتبر جهانی در زمينه خدمات مالی، ها و مؤبر شرکت گلدمن ساکس، شرکتعالوه

 ،S&P Global Platts ،Morgan Stanley ،IHSو مطالعات بازارهای انرژی نظير  گذاریسرمایه

Energy Aspects  وUBS وئيلگازهایی در زمينه دورنمای قيمت نفت کوره با گوگرد باال و بررسی 

 اند. ارائه کرده 2020در سال 

، متوسط 2019، در ابتدای ماه سپتامبر Ship & Bunkerقيمت سایت های براساس آخرین داده

ن و متوسط جهانی قيمت نفت کوره با گوگرد دالر در هر تُ 673( MGOدریایی ) گازوئيلجهانی قيمت 

 5دهد.می دالری را نشان 270ن بوده است که فاصله قيمتی دالر در هر تُ 403( 380IFOدرصد ) 5/3

است که قيمت  IHS مؤسسهمربوط به  2020ورده در ابتدای سال اقيمت برای دو فر بينیپيشکمترین 

 ن برآورد کرده است. دالر در هر تُ 700را  گازوئيلو قيمت  222را  2020نفت کوره در ابتدای سال 

                                                 

 .غرب اروپا درصد گوگرد در شمال 5/3كوره حاوي  نفت .1

 .غرب اروپا درصد گوگرد در شمال 1/0گازوئیل  2.

 سازي استفاده شود.كوره سنگین براي مخلوط درصد نفت 15و  گازوئیلدرصد  85در اینجا فرض شده كه از  .3

4. Crack Spread 

5. https://shipandbunker/prices#_IFO380  
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ن دالر در هر تُ 478ميالدی  2020ورده در ابتدای سال ااختالف قيمت دو فر IHSطبق بررسی 

 208حدود  2020تا اوایل  2019ورده در دوره زمانی سپتامبر ادو فراست و بدین ترتيب فاصله قيمتی 

 (.2دالر افزایش خواهد داشت )جدول 

دالر  349درصد به  5/3پالتس حاکی از آن است که قيمت نفت کوره با گوگرد  مؤسسهنتایج بررسی 

معنای شكاف قيمتی که بهیابد می ن افزایشدالر در هر تُ 857به  گازوئيلن کاهش و در مقابل قيمت در هر تُ

دالر  238ورده اپالتس، فاصله قيمت دو فر بينیپيشن است و بدین ترتيب براساس دالری در هر تُ 508

الذکر، قيمت نفت کوره در دوره زمانی سپتامبر انجام شده فوقهای افزایش خواهد یافت. در تمام بررسی

ورده نيز رشد قابل ایابد و اختالف قيمت دو فرمی افزایش گازوئيلکاهش و قيمت  2020تا اوایل  2019

 توجهی خواهد داشت.

 

  2019و مقایسه آن با سپتامبر  2020در ابتدای سال  گازوئيلقيمت نفت كوره و  بينیپيش .2جدول 
 ن()دالر در هر تُ

ورده در ابتدای ارشد فاصله قيمتی دو فر

 2019نسبت به سپتامبر  2020سال 

 وردهااختالف قيمت دو فر

 2020در ابتدای سال 

 گازوئيلقيمت 

 2020در ابتدای 

 قيمت نفت كوره

 2020در ابتدای 
 مؤسسه شركت/

208 478 700 222 IHS 
166 436 715 279 UBS 

284 554 839 285 Morgan 

Stanley 

118 388 779 391 Energy 

Aspects 

238 508 857 349 S&P Global 

Platts 
Source: HIS, UBS, Morgan Stanley, Energy Aspects, S&P Global Platts reports, June – August 2019. 

 

اطمينان  و عدم شفافيت دليل عدمکارشناسان و صاحبنظران بازار جهانی نفت بر این باورند که به

م انجا به نسبت پاالیشگاهی صنعت دریانوردی، المللیبينسازمان  مقررات اجرای درخصوص نحوه

 5/0وگرد گنفت کوره با  به دستيابی برای گوگردزدایی ثانویه توسعه ظرفيت برای الزم گذاریسرمایه

عدم تغيير  با توجه به شودمی بينیپيشدرصد مصمم نبوده و رغبت چندانی به آن نشان نخواهد داد، لذا 

های راوردهف سطح توليد افزایش برای ها، پاالیشگاهمدتکوتاهیندهای پاالیشی در اقابل مالحظه در فر

 نياز، ميزان نفت خام خوراک خود را افزایش دهند. مورد تقطيرميان

 لاو )سال 2020، ميزان تقاضای نفت خام در سال 2018همچنين براساس بررسی اوپک در سال 

ن رشد قدری افزایش خواهد یافت. این سازما 2019و سال  2018نسبت به سال  (آیمو مقررات اجرای

 کرده است. بينیپيشميليون بشكه در روز  7/1را  2020تقاضای نفت خام در سال 

موجب ترغيب پاالیشگران به توليد بيشتر این  گازوئيلسود  حاشيه، افزایش EIAطبق بررسی 
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           ،گازوئيلافزایش در بازده  .1کند: بينی میدو طریق پيش گردد. این افزایش توليد را ازسوخت می

 ها.افزایش در ورودی کلی به پاالیشگاه .2

دستی هستند که در خليج آمریكا، دارای واحدهای پایين بسياری از واحدهای پاالیشی، خصوصاً

 (. 8 دهند )شكلرتقا میا گازوئيلتر همانند کوره را به محصوالت ارزشمندتر با گوگرد پایين نفت

ورش قرار اورد فرتر و با گوگرد باالتر را مخام سنگين طور اقتصادی نفتتوانند بهها میاین پاالیشگاه

زمان دریانوردی سوخت دریایی با گوگرد پایين به هنگام اجرای مقررات سا تأمينداده و در زمان نياز به 

 خوبی از عهده انجام آن برآیند.، به2020

 

 كوره خام و نفت ورش نفتایند فرا. فر8شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMO 2020و مخاطرات پيش روی اجرایی شدن ها عدم اطمينان .3-2

دریانوردی بسيار مبهم است. بسياری از  المللیبينات اجرایی شدن مقررات جدید سازمان تأثيربرآیند 

هایی صورت گرفته که در این زمينه بررسیهای سياسی و فنی، بر نتيجه حاصله اثرگذارند. پيچيدگی

است که نتيجه  IMO 2020در ارتباط با پيامدهای اجرایی شدن  EIAآنها ارزیابی ترین مهم یكی از

های پاالیشی و دریانوردی ایاالت متحده و آوری اطالعات در حوزههای دقيق، مدلسازی و جمعبررسی

ها و و چالشها های انجام شده، عدم اطمينانر پژوهشد فرضيات کلی در مورد واکنش جهانی آنهاست.

 دریانوردان، موارد عدم و پاالیشگران زمانهم اطمينان دسته موارد عدم به سه IMO 2020مخاطرات 

 بندی است.  دریانوردان طبقه اطمينان و موارد عدم پاالیشگران اطمينان
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 مرتبط در برابر واحدهای آیمو. عدم اطمينان دورنمای 9شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان پاالیشگران و دریانوردانموارد عدم اطمينان هم .3-2-1

 مشخصات سوخت جدیدـ 

درصد یا  5/0، 2020دریانوردی ميزان گوگرد مجاز سوخت دریایی را بعد از ژانویه  المللیبينسازمان 

المللی و صنایع وابسته سازی سوخت با سازمان استاندارد بيناما جهت هماهنگ ،کمتر تعيين کرده است

المللی استاندارد مجوز استفاده از آن، سایر مشخصات سوخت نيز مورد نياز است. اگرچه سازمان بين

گوگرد ، اما ویژگی نهایی سوخت دریایی جدید و کمکردهبا گوگرد کمتر را صادر  2017استاندارد موجود 

 اکنون تكميل نشده است.ت

دانند چگونه محصول خروجی خود را بهينه ها نمیاین فقدان اطمينان بدین معناست که پاالیشگاه

های نمایند و هزینه توليد سوخت جدید چقدر خواهد بود. بدون راهنمای دقيق درخصوص قيمت و ویژگی

زیرا ممكن  ،گيری عملياتی، مهندسی و لجستيكی نيستندقادر به تصميم هاکشتیسوخت جدید، مالكان 

های سوخت شدن ویژگی سازگاری نداشته باشد. درواقع پس از نهایی هاکشتیاست سوخت جدید با موتور 

 را تخمين بزنند. توانند هزینه توليد و قيمت آننقل دریایی، میودریایی جدید، پاالیشگران و حمل

 HSFO و LSFOقيمت تفاوت ـ 

 هایسوختیا  (LSFO)گوگرد کوره کم نسبت به نفت (HSFO)رگوگرد کوره پُ تر بودن نفتارزان

 تأثيرنقل دریایی را تحت وهای حملگيری پاالیشگرها و شرکتتصميم (MDO)تقطيری دریایی ميان

گوگرد و گوگرد باال، سایر کم هایسوختکه تفاوت قيمت  قرار خواهد داد. پاالیشگران تنها در صورتی

 هر کنند. درگذاری میگوگرد سرمایههای مرتبط را پوشش دهد، برای توليد بيشتر سوخت کمهزینه

 هاکشتیفروخته شود،  MDOگوگرد یا تر از سوخت کمصورت، اگر سوخت با گوگرد باال خيلی ارزان

تر شدن به ژانویه ابر خواهند بود. با نزدیکجویی در هزینه سوخت، بيشتر مایل به نصب اسكربرای صرفه
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بازار  یتری را برای اعضاتر شده و عالئم واضحواقعی MDOو  HSFO ،LSFO، تفاوت قيمتی 2020

 ند.  کریزی فراهم میگذاری و برنامهدرخصوص چگونگی عملكرد، سرمایه

 های آیندهاطمينان درخصوص سياست عدمـ 

تی بر سایر ها و مقررات فزاینده آخصوص اعمال کنترلالمللی، تمایل خود را دربينردی سازمان دریانو

ب اقبال است. این مقررات، ممكن است موجده کردر آینده اعالم  هاکشتیهای ناشی از انواع آلودگی

ينان، دليل این عدم اطم. بهندشو LNGجایگزین غيرنفتی همانند  هایسوختبه استفاده از  هاکشتی

 دچار IMO 2020گذاری در اجرای مقررات ممكن است پاالیشگران و دریانوردان درخصوص سرمایه

د شوه های انجام شدگذاریممكن است موجب کاهش ارزش سرمایه آیموزیرا مقررات آتی  ،تردید شوند

 گذاری شده نباشد.یا حتی دیگر نيازی به موارد سرمایه

 بودن سوختدر دسترس ـ 

عيت فاقد قط  IMO2020عنوان قسمتی از برنامهدریایی نيز به هایسوختمدیریت و در دسترس بودن 

در هر  هاکشتیسوخت مورد نياز  تأمينخصوص توانایی ر سراسر جهان نيازمند اطمينان در. بنادر داست

کنندگانی است تأمينسوخت کشتی با  تأمينترین کار کشتيرانی، انعقاد قرارداد جایی هستند. متداول

وز درهرحال، هن را در بسياری از بنادر در اختيار دارند. تأمينهای یندهای مورد نياز یا موافقتاکه فر

مورد  در هر بندر، آیموچه مقدار سوخت منطبق و غيرمنطبق بر استاندارد  2020مشخص نيست پس از 

مارات متحده ابنادر بزرگ بانكرینگ نظير سنگاپور، فجيره در رسد نظر مینياز یا موجود خواهد بود. به

یی که هاکشتیتر و عربی و رتردام هلند، هر دو نوع سوخت را در اختيار خواهند داشت و بنادر کوچک

منطبق بر  هایسوختعالوه، ضرورت بالقوه اختالط کنند دچار مشكل خواهند بود. بهبه آنها مراجعه می

فيتی نيز یک سيستم معا آیمودگان متفاوت نيز ممكن است مشكالتی را پدید آورد. از توليدکنن آیمو

تاندارد، ایجاد کرده که در صورت مراجعه یک کشتی دارای اسكرابر به بندر فاقد سوخت منطبق بر اس

رس بودن تواند از معافيت در دسترس بودن سوخت استفاده کند. ميزان این معافيت و در دستکشتی می

سوخت  درخصوص توليدرا ها گذاری پاالیشگاهها، احتمال سرمایهوز مشخص نيست و این معافيتآن هن

 دهند.می منطبق بر استاندارد کاهش

 موارد عدم اطمينان دریانوردان .3-2-2

 استفاده از اسكرابرـ 

اند و احتمال افزایش چشمگير تعداد آنها را قبل درحال حاضر اسكرابر نصب کرده هاکشتیتعداد کمی از 

ای طور گستردهدليل محدودیت زمانی و ظرفيت نصب، اندک است. حتی اگر اسكرابرها بهبه 2020از سال 

از  مورد استفاده قرار گيرند، استفاده از سوخت با محتوای گوگرد باال و قيمت و در دسترس بودن آن پس

عالوه، برخی از بنادر دارای مقرراتی هستند که ممكن است استفاده از اسكرابر  قطعی نيست. به 2020سال 
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از آب دریا  (Open-loop)های اسكرابر چرخه باز . سيستمدکنهای آنها را براساس نوع آن محدود در آب

آب حاصل از این شستشو را در اقيانوس اما درنهایت  ،کنندبرای جداسازی گوگرد از گاز اگزوز استفاده می

اجازه تخليه آب حاصل از شستشو را  (Closed-loop) های اسكرابر چرخه بسته. سيستمندکنمیتخليه 

 دارند.  های کنترل شده آن را در خود نگه میدهند و در آبهای آزاد میدر آب

 

 در صنعت كشتيرانی آیمو. مراحل پيروی از 10شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چندین بندر مهم شامل سنگاپور و بنادر بزرگ تجاری چين، استفاده از اسكرابر با  درحال حاضر

تر چرخه باز را ملزم به ی دارای اسكرابر ارزانهاکشتیاند. این محدودیت، چرخه باز را ممنوع کرده

 افزاید.مینماید و بر عدم اطمينان استفاده از اسكرابر گوگرد میاستفاده از سوخت دریایی کم

 جایگزین هایسوختاستفاده از ـ 

غيرنفتی است.  هایسوخت، استفاده از IMO 2020 مقرراتانتخاب دیگر دریانوردان برای اجرای 

شوند. در چند سال عنوان یک جایگزین بالقوه در نظر گرفته میبه LNGکننده ی استفادههاکشتی

اند و یا قابليت مجهز شدن به آن را ساخته شده LNGی جدید زیادی با موتورهای هاکشتیگذشته، 

کنند و عنوان سوخت اصلی استفاده میبه LNGاز  هاکشتیصورت، تعداد بسيار اندکی از  هر دارند. در

عنوان سوخت کشتی، هم از نظر مقياس و به LNGهای الزم برای استفاده از درحال حاضر زیرساخت

 .هم از نظر در دسترس بودن محدود است

 ميزان تبعيت از مقررات جدیدـ 

های اخير، گيرانه برخی کشورها طی سالدليل مقررات سختميزان گوگرد سوخت شناورهای دریایی به

در حوزه اختيارات قانونی کشورهای مختلف  IMO 2020صورت، مقررات  هر کاهش یافته است. در
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اجرا خواهد شد. بسياری از بنادر بزرگ  (Open Ocean)مورد استفاده در اقيانوس باز  هایسوختبرای 

ی هاکشتیرا درخصوص آیمو های دریانوردی که تمایل خود به اجرای مقررات تجاری و سازمان

، به طریق مشابه مقررات محلی و ملی برای کيفيت سوخت را انددهکرهای خود اعالم واردشونده به آب

غيرمنطبق با استاندارد متفاوت است. اگر  هایسوختهای کنند، اما ميزان جرائم یا هزینهنيز اجرا می

از جرائم استفاده از سوخت غيراستاندارد بيشتر باشد، آنگاه استفاده از سوخت  مقرراتهزینه اجرای 

لذا تغييرات در ميزان  ،دب، در مقادیر باالیی ادامه یا2020دریایی با گوگرد باال ممكن است پس از سال 

 فراوانی بر درآمدهای بازار دارد. تأثير، آیموارد اجرا و اطاعت از استاند

باال قرار  محدودیتی بر حمل سوخت دریایی با محتوای گوگرد آیموبرای افزایش اطمينان از اجرا، 

ی حمل ند مگر اینكه در قسمت بار کشتيستی فاقد اسكرابر مجاز به حمل آن نهاکشتیداده است که 

 اجرا خواهد شد. 2020. این محدودیت از ماه مارس سال دشو

 1هاكاهش سرعت كشتیـ 

صدد کاهش مصرف  ممكن است در هاکشتیدریایی، صاحبان  هایسوختدر صورت افزایش هزینه 

نی تواند موجب کاهش مصرف جهاسوخت از طریق کاهش سرعت عملياتی کشتی برآیند. این تكنيک می

حدودی  ها تانياز توليدی پاالیشگاه دليل کاهش تقاضا برای سوخت موردکه بهد شوسوخت دریایی 

ال و همكارانش در س Maloniای که توسط مطالعههای کند. یافتهمی قيمت باالتر سوخت را خنثی

ین تكنيک امنظور بررسی هزینه و فایده تكنيک مذکور انجام گرفت، نشان داد که استفاده از به 2013

 .دشومیاکسيدکربن درصدی انتشار دی 43ها و کاهش درصدی هزینه 20موجب افت 

 موارد عدم اطمينان پاالیشگران .3-2-3

 دستیگذاری واحدهای پایينرمایهسـ 

و  ئيلگازوآن به محصوالت سبک با ارزش همانند  های سنگين یا ارتقایماندهاز ته جداسازی گوگرد

ابر که امكان گذاری باشد. احتمال نصب گسترده اسكرتواند یک فرایند گران و نيازمند سرمایهبنزین، می

رخصوص دتواند موجب تردید پاالیشگران سازد، میرد باال را ميسر میگاستفاده از نفت کوره با گو

 .دوشماند سنگين هستند، ته یپاالیش که قادر به ارتقاهای زیاد برای ساخت واحد گذاریسرمایه

های غيرفعال در اروپا و حوزه هایی از پاالیشگاهاندازی مجدد قسمتهایی جهت راهبرنامه اخيراً

های ماندهبه پروسس کردن ته اندازی شده، قادرراه يب اعالم شده است. این واحدهای پاالیشی مجدداًئکارا

سبكی چون بنزین هستند. این واحدهای عملياتی قادر  هایسوختآنها به  تقایبا گوگرد باالتر و ار

دریایی را ندارند،  هایسوختهای با سولفور باال که قابليت استفاده در ماندهخواهند بود بازاری برای ته

را برای استفاده احتمالی در مخلوط سوخت دریایی  تقطيری بيشتریميان هایسوختفراهم کرده و 

                                                 

1. Slow Steaming 
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های پاالیشگاهی قطعی نيست و به استفاده صورت، حاشيه سود این پروژه هر کنند. در تأمينگوگرد کم

گذارند تأثيرنگين ماند ستوانند بر قيمت و در دسترس بودن ماده اوليه تهاز اسكرابر و سایر فاکتورها که می

 بستگی دارد.

 االیشی طراحی شده و در دست احداثپهای ظرفيتـ 

خام و پروفایل محصوالت خروجی واحدهای تقطير اتمسفریک  دورنمای دقيق وضعيت خوراک نفت

(ACDU) بينی قرار های پيشاند و در محدوده عدم قطعيتویژه در آسيا و خاورميانه ناشناختهبه

صميمات های احداث یا افزایش ظرفيت واحدهای تقطير اتمسفریک در تشود که پروژهگيرند. فرض میمی

IMO 2020ند کار کنهای جدید شروع بهاند. درنتيجه، شرایط بازار هنگامی که پاالیشگاه، لحاظ شده

های موجود به گاهعالوه، هر تغييری در ساختار پاالیشآنها بر بازار دارای عدم اطمينان است. به تأثيرو 

 شود.عدم قطعيت اضافه می

 

 ایران اسالمی جمهوری بانكرینگ و پاالیش صنعت بر مقررات جدید . تأثير3-3

 قيمت افت درنتيجه و آن فروش بازار محدودیت و باال گوگرد با کوره نفت جهانی تقاضای کاهش دليلبه

 عرضه ازادم ایجاد احتمال و کشور توليدی باالی گوگرد با کوره نفت باالی حجم و یكسو از آن جهانی

 نيز کشور داقتصا کالن منافع و شده مواجه بيشتری مشكالت با داخلی هایپاالیشگاه اقتصاد کوره، نفت

 .گيردمی قرار تأثير تحت

 ایران (،اصلی وردهافر پنج در درصدی 26 سهم) کشور پاالیشگاه 9 در کوره نفت توليد باالی حجم

 صادر وردهافر این از ایعمده بخش. است کرده تبدیل جهان در وردهافر این توليدکننده ترینبزرگ به را

 طوربه 1398 سال نخست ماههپنج طی نفتیهای فراورده پخش ملی شرکت آمار براساس .شودمی

 نفت داخلی رفمص ميزان زمانی، دوره این در. است شده توليد کوره نفت ليتر ميليون 67 روزانه ميانگين

 بوده آن رليت ميليون 10( اصناف و هانيروگاه کشاورزی، صنایع، داخلی، دریاییونقل حمل شامل) کوره

 المللیبين ناوگان به رسانیسوخت) بانكرینگ حجم و ليتر ميليون 52 کوره نفت صادرات حجم. است

 ليتر نميليو 5( نفتكش ملی شرکت و ایران اسالمی جمهوری کشتيرانی ناوگان سوخت منطقه، در فعال

   است. بوده روز در

 ورکش بزرگ ناوگان دو سوخت کنونی مصرف ميزان دریانوردی، و بنادر سازمان اعالم براساس

 2/3) سال در نتُ ميليون 2/1 حدود( ایران اسالمی جمهوری کشتيرانی شرکت و نفتكش ملی شرکت)

  است. (روز در بشكه هزار 22 حدود و روز در ليتر ميليون 5/3 ن در روز معادلهزار تُ

 ملی شرکت و ایران، کشتيرانی جمهوری اسالمی ایرانهای کشتیطبق گزارش اتحادیه مالكان 

 از پس رودمی انتظار. کنندمی هزینه سوخت خرید برای دالر ميليون 360 انه حدوديسال ایران نفتكش
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 .بپردازند باالتری مراتببه هزینه شوند مجبور گوگردکم هایسوخت خرید برای جدید مقررات اجرای آغاز

 داخلی یهاکشتی به رسانیسوخت نيز و بانكرینگ صنعت جدید مقررات اجرای با رودمی انتظار

 برخی زدیكین و ممتاز ژئوپليتيک موقعيت وسيع، آبی مرز از برخورداری رغمبه. دشو مواجه چالش با نيز

 فقدان دليلبه المللیبينهای آبراه به فارس خليج کشورهای سایر به نسبت ایران جزایر و بنادر

 بودن پایين نيز و سوخت کافی سازیذخيره مخازن کمبود و سوخت عرضه برای الزم هایزیرساخت

 جایگاه نستهنتوا گذشته هایسال در کشور مقرراتی، و اداری مشكالت و ایران بنادر در بار تخليه سرعت

 ومينس ـ فجيره بندر اصلی کنندهتأمين بيشتر بلكه ،باشد داشته بانكرینگ صنعت در توجهی درخور

 ایران ليدیتو کوره نفت گوگرد غلظت اکنونهم اینكه به توجه با. است بوده ـ جهان بانكرینگ بندرگاه

 اخلی انجامد توليدی کوره نفت گوگرد کاهش زمينه در عملی اقدامات اگر است، جدید استاندارد از بيش

 .شد خواهد متوقف نيز کشور بانكرینگ صنعت فعاليت حد همين نشود،

 اشيهح جدید، مقررات اجرای آغاز با کوره نفت قيمت کاهش به توجه با شودمی بينیپيش همچنين

 کوره نفت برای جهانی تقاضای کاهش با عالوه،به. گيرد قرار تأثير تحت شدتبه کشور پاالیش صنعت سود

 کشور نفتیهای فراورده صادرات در باالیی سهم که وردهافر این صادرات امكان 2020 سال در رگوگردپُ

 شدت اب بسته کشور کوره نفت صادرات درواقع. شد خواهد محدود نيز آن از ناشی ارزی درآمد و دارد

 .فتیا خواهد کاهش رو دشوار پيش شرایط در کوره نفت بازاریابی برای تالش و خریداران حساسيت

 

 دریانوردی المللیبينتيكی اعمال مقررات جدید سازمان يژئوپل مالحظات .3-4

ی یندهاادليل برخورداری از فرهای متعددی در سطح جهان فعالند که بهدرحال حاضر پاالیشگاه

سبک های فراورده های سنگين ميزان قابل توجهیتر قادرند با دریافت نفتپيچيدهتر و پيشرفته

 ریافتهای معمولی که نفت خام سبک دتقطير توليد کنند و عملكرد بهتر یا مشابه پاالیشگاهميان

 کنند، داشته باشند. می

وگرد پایين گکوره با ها نيازی به دریافت نفت خام سبک برای توليد کم نفت این دسته از پاالیشگاه

نونی ک . اما از آنجا که بخش عمده واحدهای پاالیشیندهست ندارند و همچنان متقاضی نفت سنگين

 مدتکوتاه رود درمی کنند، انتظارمی سبک و شيرین استفاده خامهای نفت از برای گوگردزدایی جهان

 یابد.  افزایش های پاالیشیدر مجتمعها این نوع نفت تقاضای

از ابتدای  جدید مقررات اجرای جهانی نفت بر این باورند که در پیهای برخی صاحبنظران بازار روازاین

دليل رشد شده است که به بينیپيشهمچنين  آمریكا افزایش یابد. شيل نفت قيمت سال آینده ميالدی،

ایاالت متحده رشد  گازوئيلعنوان جایگزین نفت کوره با گوگرد باال، صادرات  دریایی به گازوئيلتقاضای 

ارزشمند  اقتصادی فرصت یک تواندمی هاکشتی سوخت جدید چشمگيری را تجربه کند. بنابراین مقررات
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متحده برای دستيابی به سهم بيشتر از بازار جهانی و کسب عواید اقتصادی فراوان  ایاالت نفت صنعت برای

 هاینفت سنتی نظير ایران که بخش عمده نفت آنها را صادرکنندگانتواند برای می در مقابل این پدیده باشد.

توان پافشاری مقامات ایاالت متحده در می بنابراین شود.قلمداد  دهد یک تهدیدمی سنگين تشكيل خام

برای اجرای این را دریانوردی  المللیبينسازمان  دریایی حفظ محيط زیست کميته 2018 اجالس ماه مارس

تر مقامات اروپایی برای پذیرش مشكالت برخی کشورها در ایجاد جدید، با وجود موضع نرممقررات 

 اقتصادی و سياسی دانست.های های الزم وجود انگيزهزیرساخت

 
 

 درصد وزنی 5/0به ميزان  هاكشتیبندی و راهكارهای كاهش گوگرد سوخت جمع. 4

کاهش گوگرد ناوگان دریایی جهان ارائه  جهت IMO2020 مقرراتبا  مواجهههای گوناگونی برای روش

 شده است. 

، چندین گزینه پيش روی IMO 2020مقررات دریایی جهت تبعيت از ونقل حمل هایشرکت

 :خود دارند

  ،هاکشتیعنوان سوخت جایگزین کوره با گوگرد پایين به و نفت گازوئيلالف( استفاده از 

 ،هاکشتیها از جریان خروجی اگزوز ب( نصب اسكرابر جهت زدودن آالینده

  ،(LNG)غيرنفتی نظير گاز طبيعی مایع  هایسوختبه  هاکشتیج( تغيير سوخت 

 ،د( تغيير الگوی پاالیشی برای حداقل نمودن توليد نفت کوره با گوگرد باال

 ،گوگردکم اختالط نفت کوره با سایر مواد هيدروکربوری سبک و (ـه

   .عنوان جایگزین اسكرابرهابهSulphur Removal Machine پيشرفته نظير های استفاده از تكنولوژی و(

در  LNGو  گازوئيلتدریج ميزان مصرف به 2020از سال  IMO2020 مقرراتدر پی اجرای 

خواهد شد. حجم مجهز به اسكرابر بيشتر ی هاکشتیبخش کشتيرانی جهان افزایش خواهد یافت. تعداد 

گوگرد برای رسيدن به نفت کوره با نفتی سبک و کمهای فراورده اختالط نفت کوره با گوگرد باال با

 .دشثر خواهد أنيز مت گذاریسرمایهدرصد باالتر خواهد رفت و به تبع آن، جریان  5/0گوگرد 

و پس از  IMO2020 مقرراتمانده تا اجرای انجام شده، در مدت زمان باقیهای بينیپيشطبق 

براساس  LNGو  گازوئيلو رشد قيمت  MDOو  LSFOبا  HSFOآن شاهد افزایش تفاوت قيمتی 

 توجه به تغييرات قيمت ها خواهيم بود. باهای کشتيرانی از هر کدام از این روشميزان استقبال شرکت

 200با بيش از  گازوئيلرود که حاشيه سود پاالیش برای می ، انتظار2020نفتی در سال های فراورده

برسد که  2020دالر در هر بشكه در سال  25به  2017دالر در هر بشكه در سال  11درصد رشد از 

 خواهد ساخت.  گازوئيلمنافع قابل توجهی را نصيب پاالیشگران و صادرکنندگان 

ای بنزین که حاشيه سود پاالیش بر طوریهب ،رشد حاشيه سود پاالیش برای بنزین بسيار اندک است
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یابد. می افزایش 2020دالر در هر بشكه در سال  13تنها به  2017دالر در هر بشكه در سال  11از 

دالر در هر بشكه در  -8زمان روند سود پاالیش برای نفت کوره سنگين کاهش شدیدی داشته و از هم

رود می انتظار خواهد رسيد. در پی این روند 2020دالر در هر بشكه در سال  -16به  2017سال 

در واحدهای پاالیشی برای اصالح الگوی پاالیش و افزایش شاخص نلسون که منجر به  گذاریسرمایه

شود را تشدید و به می کاهش حجم نفت کوره توليدی و ارتقای کيفيت آن به نفت کوره با گوگرد پایين

 .دکنتر صرفه

هایی را نيز مخاطرات و چالشها کشتیهای یاد شده برای کاهش سولفور سوخت استفاده از روش

 هایسوخت ارائه آماده جهان بنادر همه های کشتيرانی در پی دارد. به اعتقاد کارشناسان،برای شرکت

 برخی گاریناساز ریسک و پایين ایمنی مورد در هایینگرانی همچنين نخواهند بود. درصد نيم گوگرد با

 سترسید کمبود این، بروهعال دارد. وجود نيز هاکشتی موتوری با تجهيزات جدید سوختی ترکيبات از

   دارد. وجود نيز بنادر برخی در سوختی گونه ترکيباتاین به

 فنی آن مشكالت نصب و است پذیرامكان جدید و بزرگ یهاکشتی اسكرابر در از همچنين استفاده

است.  حلراه این بودن رهزینهپُ چالش،ترین مهم دارد. همراهبه کشتی صاحبان برای را هاییچالش و

ای شتی، هزینهک ساختار در تغييرات ایجاد امكان و موتور اندازه آن، فيزیكی طراحی و کشتی نوع به بسته

 نفت و یدریای گازوئيل سوخت قيمت تفاوت اگر ضمندر به دنبال دارد. دالر ميليون 5 تا 3در حدود 

 نصب که ویژهبه داشت. نخواهد توجيه تكنولوژی این از استفادهقابل مالحظه نباشد،  رگوگردپُ کوره

 انتقال قابل راحتیبه سوخت هزینه برخالف هزینه شود و اینمی محسوب ایسرمایه ایهزینه اسكرابر

 .نيست تجاری قراردادهای طریق از کاال صاحبان به

 تنيس به صرفه حاضر مقروندرحال  اقتصادی نظر از هاکشتی سوخت عنوانبه LNG از استفاده

نين است. همچ طوالنی بسيار آن سرمایه بازگشت دوره و بوده بسيار زیاد آن ایسرمایه هزینه و

 دهپيچي و زمانبر هایآموزش و  است محدود بسيار در جهان LNG دریایی سوخت عرضه هایزیرساخت

 گزینه این ابانتخ دارد. بنابراین وجود آن ایمنی لئمسا زمينه در هایینگرانی عالوه،بهکشتی  خدمه به

 محتمل نيست. مدتکوتاه در المللیبينونقل حمل هایشرکتازسوی  

ها گيری بازرسیسخت و اجرا سطح که شودمی ناشی آنجا از جدید مقررات به پایبندی عدم انتظار

های دولت به مقررات این از تخلف هایمجازات تعيين که ویژههنيست. ب مشابه دریایی مناطق همه در

 مجریان از یكی سنتی طوربه آمریكا متحده ایاالت است. شده محول دریانوردی المللیبين سازمان عضو

 اجرایی و قانونی رژیم نيز اروپا است. اتحادیه بوده خود سرزمينی هایآب در محيطیزیست جدی قوانين

 اروپا از تاکنون نيز لندینيوز و استراليا است. کرده اجرا 2015  سال از اروپا قاره شمال را در سختی

 هایسيستم ضعف با ندارد. وجود مستحكمی اجرایی سيستم مناطق، این از اما خارج اند.هکرد پيروی

 برای انگيزه گوگرد،کم و رگوگردپُ کوره نفت بين قيمت اختالف افزایش احتمالی بازرسی، و اجرایی
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 را جدید مقررات به پایبندی عدم سطح تواندمی این امر .کندمی بيشتر را رگوگردپُ کوره نفت سوزاندن

 یكپارچه اجرای مقررات، این کامل موفقيت برای رو،ایناز .دهد افزایش انتظار مورد سطوح از بيش

 .است اهميت حائز دریایی مناطق کليه در مقررات

قتصادی انشانگر تبعات  گازوئيلالخصوص نفت کوره و نفتی علیهای فراورده تحليل تحوالت بازار

وت انجام شده تفاهای بينیپيشدریایی است. براساس ونقل حمل بر بخش آیمومل مقررات أقابل ت

ر ( که دMGOدریایی ) گازوئيل( با IFO380درصد ) 5/3متوسط قيمت جهانی نفت کوره با گوگرد 

 550تا  400ميالدی به  2020ن بوده است در ابتدای سال دالر در هر تُ 270، حدود 2019ماه سپتامبر 

گوگرد کم سوخت تأمينصورت عدم  ن )حدود دو برابر( افزایش خواهد یافت. بنابراین دردالر در هر تُ

شرکت ملی  ونياز ناوگان دریایی جمهوری اسالمی ایران اعم از کشتيرانی جمهوری اسالمی ایران  مورد

رایه بر روی کها دليل عدم امكان انتقال تمام هزینههای مناسب، بها قيمتنفتكش در داخل کشور و ب

ت کوره با نف گازوئيلدریایی از پس هزینه باالی جایگزینی ونقل حمل های فعال در حوزهحمل، شرکت

 اهد شد. های آنان متوقف خوبخش مهمی از فعاليت هنتيجدررگوگرد مصرفی فعلی بر نخواهند آمد و پُ

ای اجرای مدت و بلندمدت پيشنهادی برای مواجهه و مقابله با پيامده، ميانمدتکوتاهراهكارهای 

 پذیر در داخل کشور عبارتند از:تأثيرهای برای بخش آیمومقررات جدید 

 ،هاکاهش توليد نفت کوره با گوگرد باال در پاالیشگاه. 1

  ،گوگرد باالجای نفت کوره با به گازوئيلاستفاده از سوخت . 2

 ،استفاده از اسكرابر. 3

 ،هاکاهش سرعت کشتی. 4

  ،های کشورتغيير خوراک پاالیشگاه. 5

  ،ای از ترکيبات سبک پاالیشگاهیاختالط نفت کوره با گوگرد باال یا مجموعه. 6

 ،بازاریابی فعال برای نفت کوره با گوگرد باالی توليدی کشور. 7

 .دریاییونقل حمل های فعال در بخششرکت های حمایتی ازاعمال سياست. 8

 

 هاكاهش توليد نفت كوره با گوگرد باال در پاالیشگاه. 1

درصد و بيشتر است.  3داخلی که مجموعاً ميزان گوگرد آنها حدود های نفت کوره توليدی کليه پاالیشگاه

یند توليد اکشور، اصالح فرهای سياست محوری برای کاهش توليد نفت کوره با گوگرد باال در پاالیشگاه

جمله نفت کوره توليدی آن ازهای فراورده با خوراک نفت خام با هدف بهبود کيفيت همههای پاالیشگاه

های اصفهان، تبریز، های بازسازی و نوسازی پاالیشگاهاست. اتخاذ این سياست مستلزم اجرای کامل طرح

ميليارد دالر  14ها حدود نياز این طرح مورد گذاریسرمایهکه برآورد  است آبادان، بندرعباس و تهران

های دليل ازسرگيری تحریمسال خواهد بود. البته به 6تا  4است و مدت زمان اجرای آنها نيز حدود 
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مزبور های ای و ژاپنی از ادامه همكاری در پروژهکره سياری از پيمانكاران خارجی عموماًایاالت متحده، ب

ها خواهد شد. یند اجرای این طرحااند که این امر موجب تأخير در فربوده سرباز زده EPCFکه در قالب 

نياز بخش عمده  ،منابع مالی تأمينتوجه به شرایط کنونی کشور و وجود تحریم در صورت  بنابراین با

دستور کار برداری نخواهد رسيد و این راهكار که باید در سال آینده به بهره پنجمزبور طی های پروژه

ها به بخش غيردولتی، دليل واگذاری پاالیشگاهقرار گيرد، یک راهكار بلندمدت است. ضمن آنكه اساساً به

 .دکنها ها در اختيار وزارت نفت نيست که بتواند آنها را ملزم به اجرای این طرحمدیریت این پاالیشگاه

 

 باالجای نفت كوره با گوگرد به گازوئيلاستفاده از سوخت . 2

ن خصوص . در ایاست عنوان سوخت دریاییتوليدی در داخل کشور به گازوئيلراهكار دیگر استفاده از 

 موارد زیر باید مورد توجه قرار گيرد: 

درصد  5/0بایستی حداکثر دارای  2020، سوخت کشتی از اول ژانویه سال آیموبراساس الزامات ـ 

ون گوگرد توليدی در داخل کشور دارای درصدهای وزنی گوناگ گازوئيلوزنی گوگرد باشد. درحال حاضر 

ورد توان از طریق اختالط سوخت م( است که در صورت لزوم می7/0، 25/0، 05/0، 005/0، 001/0)

 دست آورد.هنياز کشتی را ب

درصد  5/3کوره با گوگرد  درصد و نفت 5/0با گوگرد  گازوئيلبا توجه به اختالف شدید قيمت ـ 

اضافی های درصد رشد هزینه 100نظر اقتصادی، حدود ميالدی، از نقطه 2020در ابتدای سال وزنی 

ایی کشور را نياز ناوگان دری مورد گازوئيلباید می شود. لذا وزارت نفتمی تحميل هاکشتیعملياتی به 

 است.مدت و ميان مدتکوتاهنماید. این راهكار درواقع راهكاری  تأمينهای مناسب با قيمت

 

 (Scrubber)استفاده از اسكرابر . 3

ایران  اندازی اسكرابرها برای شرکت ملی نفتكشبرای ساخت، نصب و راه گذاریسرمایهمجموع هزینه 

ینه ضمن هزینه عملياتی هر اسكرابر بدون احتساب هزدرشود. می ميليون دالر برآورد 300حدود 

بالغ بر  عملياتی در سالهای که مجموع این هزینه است دالر در روز 1600تعميرات و نگهداری حدود 

رهزینه سيار پُبشاید این راهكار ها ميليون دالر خواهد بود. با وجود اینكه از دیدگاه مالكان کشتی 35

ها برای کاهش هدر پاالیشگا گذاریسرمایهنظر برسد، اما به اعتقاد برخی کارشناسان، نصب اسكرابر از به

مانده، این راهكار زمان اندک باقیتر است. ضمن اینكه با توجه به مدتکوره، اقتصادیميزان گوگرد نفت 

 تواند سياست مؤثری برای ناوگان دریایی ایران باشد.می مدت و بلندمدتميان
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 هاكاهش سرعت كشتی. 4

برای کاهش  مدتکوتاهعنوان راهكاری موقتی و تواند به، میSlow Steamingاستفاده از تكنيک 

خالف پذیرش و تصور کلی مؤسسات علمی در مورد استفاده قرار گيرد. بر هاکشتیمصرف سوخت 

هنده مصرف های اخير، تجربه ثابت کرده است که استفاده از این تكنيک، ناپایدارترین فاکتور کاسال

 .دشوسوخت است و ممكن است براساس شرایط بازار، استفاده از آن منتفی 

 

 های كشور ير خوراک پاالیشگاهتغي. 5

وراک خدرصد وزنی، تغيير  5/0به ميزان ها مطرح برای کاهش گوگرد سوخت کشتی راهكارهاییكی از 

 های شيرین است. های ترش به نفت خامهای موجود از نفت خامپاالیشگاه

 یامكانات براساس را خزر یایدر یديتول یهاخام نفت از استفاده امكان کشور، ییايجغراف تيموقع که آنجا از

 راتيينجام تغاو  زیتبر ـ یر ـ نكا لوله خط ساخت نكا، بندر زيتجه ازجمله هنگفت یگذارهیسرما با قبالً که

(Modification) و تهران یاهشگاهیو پاالده کر سريانجام شده است را م زیتهران و تبر یهاهشگایدر پاال 

جهيز ت SWAPهای سبک و شيرین دریای خزر در چارچوب قراردادهای منظور استفاده از نفت خامبه زیتبر

راک سبک و ترش تهران و تبریز از طریق جایگزینی نفت خام خوهای تغيير خوراک پاالیشگاهتوان با می اند،شده

قالب  درصد وزنی در 2/0و سولفور حدود  APIدرجه  5/35خود با نفت خام سبک و شيرین آذربایجان با 

 . دکردرصد وزنی را فراهم  5/0، امكان توليد نفت کوره با سولفور SWAPمعامالت 

و  API 3/29همچنين تغيير خوراک پاالیشگاه بندرعباس از نفت خام سنگين صادراتی با درجه 

جه در 1/30آنگوال با  GIRASSOLهای سنگين و شيرین مانند نفت خام درصد وزنی گوگرد به 3/2

API  درصد وزنی گوگرد،  3/0وBONGA  درجه  4/29نيجریه باAPI  ودرصد وزنی گوگرد  25/0و 

Lula  درجه  3/29برزیل باAPI  حداقل  تواند برای توليد نفت کوره بامی درصد وزنی گوگرد 3/0و

نفت  SWAPدرخصوص عقد قرارداد  یدباگيرد. البته می درصد مورد استفاده قرار 7/0تا  5/0گوگرد 

سنجی ننظر فنی و اقتصادی مطالعه امكاهای سنگين و شيرین با نفت خام سنگين ایران از نقطهخام

 توسط شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت صورت گيرد. 

ی زندرصد و 7/0تا  5/0های شيرین بين چنانچه نفت کوره استحصالی ناشی از تصفيه نفت خام

ت به نسب Emulsifierدرصد آب و کمتر از یک درصد  30از طریق اختالط ده شگوگرد باشد پيشنهاد 

اهكار . این ردشودرصد اقدام  5/0با درصد وزنی گوگرد  Syntheticتوليد نفت کوره )سوخت کشتی( 

 ها و پيامدهای مقررات سازمانمدت و بلندمدت قادر به برطرف کردن تمامی محدودیتدر ميان

 دریانوردی خواهد بود.  المللیبين
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  پاالیشگاهی سبک تركيبات از ایمجموعه یا باال گوگرد با كوره نفت اختالط. 6

خت درخصوص ترکيب نفت کوره با گوگرد باال با سایر محصوالت پاالیشی سبک برای رسيدن به سو

است.  هایی در پژوهشگاه صنعت نفت انجام شدهاخير بررسیدرصد، طی دو سال  5/0مناسب با گوگرد 

بنيان ایرانی و تازگی پژوهشگاه صنعت نفت با مشارکت یک شرکت دانشدست آمده بههطبق اطالعات ب

کربور همكاری شرکت ملی نفتكش موفق به توليد نفت کوره زیر نيم درصد با اختالط با چند هيدرو

کشتی  که نتایج تست آن بر روی موتور اصلی، بویلر و ژنراتور پاالیشی و پتروشيميایی شده است

قادر به  نياز مورد گذاریسرمایهآميز بوده است و تيم مجری این طرح مدعی است که با انجام موفقيت

ت ناوگان نياز سوخ تأمينکه ضمن  طوریهب است ن نفت کوره با گوگرد پایينهزار تُ 10توليد روزانه 

 تواند ظرفيت بانكرینگ کشور را نيز افزایش دهد. می دریایی کشور

برای  آیموید برای مقابله با مشكالت مقررات جد مدتکوتاهترین راهكار توان عملیمی این راهكار را

 شمار آورد.ناوگان دریایی کشور به

 

 بازاریابی فعال برای نفت كوره با گوگرد باالی توليدی كشور. 7

كان جذب مازاد های داخلی و عدم امنفت کوره با گوگرد باالی توليدی پاالیشگاهتوجه به وجود مازاد  با

بار دليل پيامدهای زیانها بهکننده انرژی در داخل کشور نظير نيروگاههای مصرفآن در بخش

 المللیينببایست بازاریابی فعالی برای فروش هرچه بيشتر این نوع نفت کوره در سطح می محيطی،زیست

 : دشومی گيرد. در این راستا دو راهكار زیر پيشنهاد صورت

 دف اختالطهبا  را با گوگرد باال کوره تمایل دارند نفت که واحدهای پاالیشی و بنادری شناسایی 

 .کنند را گوگردزدایی آن یا خریداری و گوگردکم کوره نفت توليد جهت سبکهای فراورده با

 بخش در کشورهایی که در کشور یباال با گوگرد کوره نفت جدید برای مقاصد صادراتی شناخت 

 ندارند. محكمی محيطیزیست قوانين خود نيروگاهی و صنعت

 

 دریایی و بانكرینگونقل حمل های فعال در بخشهای حمایتی از شركتاعمال سياست. 8

بایست می ،ميالدی 2020کشور از ابتدای سال گوگرد مورد نياز ناوگان دریایی سوخت کم تأمينبر عالوه

يرد گدریایی صورت ونقل حمل های فعال در بخشدولت برای حمایت از شرکتازسوی   ایتدابير ویژه

های این تنياز شرک نقدینگی مورد تأمينهای حمایتی در زمينه توان به سياستمی آنهاترین مهم که از

ب در این با شرایط مناس مدتکوتاه بخش، اخذ ضمانتنامه، افزایش دوره بازپرداخت و اعطای تسهيالت

  دوره سخت پيش رو اشاره کرد.
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