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  برنامه هاي استراتژي در پيشرفت صنعت گاز ايرانارزيابي 
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  چكيده : 
و بررسي پتانسيلهاي سود آور در  2016مقاله سعي شده تا با تخمين منابع گازي و ارزيابي عرضه و تقاضاي گاز ايران تا سال در اين 

،صورت گيرد . با توجه به نتايج بررسي راهكارهاي پيشنهادي در حيطه  مازاد توليد بر مصرف با توجه به زير ساختارهاي در دسترس
با  توليد متانول جهان و %25به سهم  %19ايران با ساخت دو واحد متانول از سهم  ايه گذاري و درامد،صنايع تبديلي گاز ونسبت سرم

 LNGواحد 3افزايش خواهد يافت و همچنين با ساخت  %9,8به  %8,7ساخت دو واحد تبديلي  گاز به اولفين سهم توليد ايران از 
ميليون متر مكعب  58,22ل و با افزايش ظرفيت تزريق به ميادين نفتي تا ميليون تن در سا 52به  2015ظرفيت توليد ايران تا سال 

ميليون   بشكه در روز خواهد رسيد .در اين بررسيها پيش بيني مي شود كه كشورهاي  4,4ميليون بشكه به  4در روز توليد نفت از 
non-OECD  خواهند داشت . 2030بيشترين عرضه و تقاضا را تا سال  

  
  نعت گاز ايران، استراتژي صادرات گاز، صنايع تبديلي گاز ،عرضه و تقاضاي گازص:  لغات كليدي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عبداله سليمي ،رئيس آزمايشگاه پااليشگاه اول
  محمد مسعود عاطف ،كارشناس آزمايشگاه ،دانشجوي كارشناسي ارشد

  حسن آزادمنش ,كارشناس برنامه ريزي و صدور گاز
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  :  معرفي
ايران در دو منطقه غني از ذخاير هيدروكربني كه از لحاظ ژئوپولتيكي در منطقه اهميت زياد دارند يعني جمهوري اسالمي 

شمال درياي خزر ي ها  نيا در منطقه خليج فارس و سرزمين% از ذخاير گاز د70خليج فارس و درياي خزر قرار دارد.بيش از 
 مناطق مجموع ميزان گاز طبيعي در 2004را دراختيار دارند. در سال  % از ذخاير گاز جهان55قراردارد. روسيه و ايران بيش از 

ميليارد متر مكعب تخمين زده شده است كه بيانگر اهميت اين منطقه در سهم انرژي جهاني مي 130000ايران در حدود 
ي موجود در خليج باشد. برخالف درياي شمالي كه مخازن و ذخاير گاز طبيعي آن رشد يافته هستند بيشتر ميدان هاي گاز

سال  130در اين منطقه حدود  ذخيره به توليدفارس در مراحل اوليه توليد و بهره برداري قرار دارند كه بنابر محاسبات نسبت 
سال است مي باشد.ايران از گاز طبيعي كه در دست دارد  66است كه رقمي بسيار بيشتر از متوسط جهاني كه در حدود 

ناطق مختلف جغرافيايي و آب و هوائي خود كرده(مصرف خانگي) و همچنين اين سياست را براي مقداري را جهت مصرف در م
ذخاير  گاز در توسعه صنايع پتروشيمي تزريق به مخازن نفتي و ساخت نيروگاه ها در دستور كار دارد. بنابراين ايران مقام دوم 

  دارد. را گاز طبيعي در دنيا 
  
  ـ عرضه و تقاضاي جهاني گاز:1
  ـ مخازن گازي كشف شده: 1ـ1

 OPECميليارد متر مكعب رسيد كه سهم كشورهاي عضو سازمان  108889به  2006ميزان مخازن كشف شده در پايان سال 
ميليارد متر مكعب مي باشد را شامل مي شود. و در اين ميان  89193% درصد كل مخازن گازي جهان را كه برابر 49,03حدود 

% مقام دوم بين المللي و مقام اول را در ميان كشورهاي عضو 15ان با ر% و اي27مخازن گازي جهان با روسيه دارنده بيشترين 
OPEC  به  3,9% و عربستان صعودي با14,7قطر  نمايش داده شده 1.همانطور كه در شكل و كشورهاي خاورميانه داراست %

  باشند.  دارا مي  OPECترتيب مقام دوم و سوم را در سازمان 
 ]OPEC ]8مخازن گاز كشف شده  1 شكل

 
  عرضه گاز: 1ـ 2

بيش از رشد جهاني توليد گاز را در بين سال هاي  NONـ OECDپيش بيني مي شود كه افزايش توليد گاز كشورهاي 
 % مي باشد. اين 2.6رشد متوسط ساليانه  . در اين كشور ها)1مطابق نمودار شماره ( را را به خود اختصاص دهند 2030،2004

از افزايش  %20برسد. در اين ميان حدود  2030ميليارد مترمكعب در 1670,7روند رشد باعث مي شود ميزان توليد گاز آنها، 
ساليانه توليد گاز در اين پروژه به روسيه و خاورميانه به طور جداگانه نسبت داده مي شود. انتظار مي رود هر دوي آنها راههاي 

فراهم كنند. صادرات گاز روسيه عمدتاً با خط لوله و صادرات را ر حوزه آرام و آتالنتيك ارتباطي براي فروش گاز خود د
از اين منطقه، به آمريكاي شمالي  LNG% از صادرات 15، 2005باگيري و در سال  LNGخاورميانه عمدتاً با كشتي و به شكل 

به آمريكاي شمالي و اورپا را در دست اجرا دارد.  LNG% به آسيا بوده است كه قطر چند پروژه جهت صادرات گاز 85و اورپا و 
يكي از پروژه ها به خريداران آسيايي حوضه آرام خبرداد كه براي فروش به خريداران  LNG، قطر از فروش 2006در دسامبر 

ي به آسيايNON  ـOECDآتالنتيكي هدف گذاري شده بود. عالوه براين انتظار مي رود كه كشورهاي آفريقايي، كشورهاي 
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استثناي چين و هند، در آينده به عنوان كشورهاي مهم توليد كننده گاز طبيعي مي باشند و براي دو منطقه خاورميانه و 
 2004ميليار متر مكعب بيشتر از سطح توليد در سال  238,1حدوداً  2030روسيه، به طور جداگانه توليد گاز طبيعي در سال 

% توليد گاز طبيعي را در جهان را در دست داشتند، 14اين دو منطقه باهم، 2004سال  بيش بيني و برنامه ريزي شده است در
% از توليد جهاني را داشته باشند. با توجه به اين بخش 21، اين دو منطقه با هم، حدود2030پيش بيني مي شود در سال 

  اعظمي از توليد اين مناطق، صادر مي گردد. 
، اندونزي، مالزي و برونئي (از جمله كشورهاي nonـ OECDدي از كشورهاي آسيايي % گاز طبيعي تولي26، 2004در سال 

% از توليد گاز كشورهاي آفريقايي صادر شده پيش بيني مي شود 50بوده است.) و برونئي ميانمار كه بخش اعظم آن مربوط به 
و در مقابل مصرف داخلي گاز اين  % كاهش يابدnon 1,5ـ OECDسهم صادرات توليد گاز كشورهاي آسيايي  2030در سال 

كشورها از صادرات آن ها پيشي مي گيرد. در حالي كه صادرات گاز كشورهاي آفريقايي توليد كننده گاز، افزايش مي يابد. 
شواهد موجود از جمله احداث چندين خط لوله گاز، براي انتقال گاز آفريقاي شمالي به اورپا در دست بررسي مي باشد و نيز 

در كشورهاي آفريقاي غربي در حال افزايش مي باشد، تأييد كننده اين ادعاست. در طول تاريخ، اياالت  LNGصادرات ظرفيت
متحده هم بزرگترين توليد كننده و هم بزرگترين مصرف كننده گاز طبيعي در آمريكاي شمالي بوده و كانادا به عنوان بهترين 

ات كل گاز طبيعي آمريكا فراهم كرد.گرچه رد% از وا85، كانادا 2004د. در سال ات گاز آمريكا محسوب مي گردردمنبع تأمين وا
از اواخر اين دهه به  LNGو نيز واردات  باشد توليدات غيرقراردادي كانادا و نيز توليد گاز از منطقه قطب، در حال افزايش مي

اي ميزان كاهش توليد قراردادي گاز در بزرگترين كاناداي شرقي شروع مي شود ولي باز انتظار مي رود كه اين افزايش عرضه بر
 منطقه ي گازي كانادا كافي نباشد. 

  
  

  عرضه جهاني گاز:  1نمودار شماره 

 
  

  ـ تقاضا: 1ـ3
افزايش مي  2030ميليارد متر مكعب در  4615به  2004ميليارد متر مكعب در سال  2831مصرف گاز طبيعي در جهان از 

 دغال سنگ خواهد شد. گاز طبيعي يك سوخت كليزكه به عنوان يكي از منابع انرژي جايگزين  )2 مطابق نمودار شماره( يابد
ي براي راه اندازي نيروگاه هاي برق بخش هايي از صنايع مي باشد. در نيرو گاه هاي برق، گاز به عنوان يك انتخاب بسيار خوب 

سبي سوخت آن، تميز بودن و آلودگي زيست محيطي كمتر در توليد برق محسوب مي گردد. مي توان گفت به دليل بازدهي ن
، و نيز بيشتر دولت ها برنامه ي منطقه اي و ملي كاهش انتشار دي اكسيد كربن يآن نسبت به زغال سنگ و فرآورده هاي نفت
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 ،وق مي دهدبه هوا را در دست اجر دارند كه اين كشورها را به استفاده گاز طبيعي به جاي سوخت هاي مايع و زغال سنگ س
موجب شده كه گاز شديداً مورد توجه قرار گيرد. بيشتر گاز طبيعي توليد جهان در بخش هاي مختلف صنايع مصرف مي گردد. 

% مي رسد. 45به  2030% بود كه اين رقم در سال 4,4مصرف گاز طبيعي توسط صنايع  2004اين در حالي است كه در سال 
ظار مي رود مصرف جهاني گاز افزايش يافتند و جايگزين سوخت هاي مايع در بعضي از كه با توجه به قيمت جهاني نفت، انت

% در هر سال 1,9به طور متوسط حدود  2030تا  2004بخش هاي صنايع گردد. افزايش مصرف گاز طبيعي در صنايع از سال 
  % در سال مي باشد. 1.1مي باشد كه در مقايسه با گاز طبيعي، اين افزايش براي سوخت هاي مايع كننده حدود 

، حدوداً نصف كل گاز توليدي جهان را مصرف كردند اين در حالي كه كشورهاي OECD، كشورهاي عضو 2004در سال 
OECD ـnon  را به خود اختصاص دادند. مصرف گاز طبيعي كشورهاي 1,4اورپايي حدودOECD ـnon  حدوداً دو برابر

از سال  nonـ OECD. كه افزايش متوسط ساليانه مصرف گاز كشورهاي افزايش از خود نشان مي دهد OECDكشورهاي 
% در سال است. و نيز تقاضاي گاز طبيعي 1,2برابر  OECD% است كه اين افزايش براي كشورهاي 2,6حدود  2030تا  2004

مي دهند. % از كل افزايش حهاني مصرف گاز را در طول اين دوره به خود اختصاص 71حدود nonـ OECDكشورهاي عضو 
كمتر از  2004(به استثناي كسورهاي اروپايي و اوراسيا) مصرف گاز طبيعي كه در سال  nonـ OECDهمچنين در كشورهاي 

توليد گاز طبيعي در كشورهاي افزايش خواهد يافت.  2030% كل مصرف جهاني در سال 35كل مصرف جهاني بود به  4.1
OECD % ه به مرجع با توج 4.0با ميانگين افزايش ساالنهIEO2007 2.1ي % تقاضاي آنها به اندازهافزايش  است در صورتي كه 

واردات گاز طبيعي رو به رو هستند كه سهمي از اين گاز طبيعي  با نياز به افزايش OECDدر سال است . در نتيجه كشورهاي 

3از  بيش 2030ريزي شده است كه در سال  است در حال افزايش است. برنامه LNGكه به صورت 
گاز طبيعي مصرف شده  1

  است.  22حدوداً % 2006از ساير قسمتهاي دنيا تامين شود در حالي كه اين ميزان در سال  OECDدر كشورهاي 
  

  : تقاضاي جهاني گاز 2نمودار شماره 

     
  ) صنعت گاز ايران  2
  عرضه و تقاضا  1-2

% از ذخاير 50بيش از ميليارد مترمكعب بودند كه اين دومين مقام در دنياست.  26850، 2006تمام ذخاير گازي ايران در سال 
ميليون مترمكعب در هر  8.493ايران در گاز پارس جنوبي قراردارد كه بين ايران و قطر مشترك است. توليدات گاز ايران تقريباً 

ميليون و در  48.300ها حدوداً  ، صنعت و نيروگاههاي تجاري، خانگي باشد. مصرف گاز در بخش مي 2006روز در پايان سال 
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ميليون متر مكعب در 15.09 ميليون و صادرات بوسيله خطوط لوله  79.86ميليون، تزريق بنزين  44.91صنعت پتروشيميي 
تا سال  عرضه ايران و تقاضاي گاز طبيعي را 1شمارهجدول دهد.  روز بوده است و اين يك تعادل را بين عرضه و تقاضا نشان مي

نشان داده شده است، مجموع تقاضاهاي گاز طبيعي ايران در مصرف خانگي،  1جدول همانطور كه در دهد.  نشان مي 2016
ميليون مترمكعب  3.897به  2016هاي پتروشيمي به استثناي تزريق بنزين تا پايان سال  ها و مجتمع تجارت، صنعت نيروگاه

باشد،  كافي ميباشد كه براي تامين تقاضا  ميليون مترمكعب در هر روز مي 3.1218د و مجموع عرضه شامل سر در روز مي
  ريزي شود. برنامه اهدافتواند براي ساير  بنابراين مازاد آن مي

  

  (MMSCM/d) 2016  عرضه و تقاضاي گاز ايران تا سال :  1جدول شماره 
Reference 2016 2011 2006 2001 Supply 

11  82 82 22.5 22.5 Bidboland Refinery 
11  14.1 14.1 14.1 7.1 Sarkhoon Refinery 
11  44.5  44.5  44.5  44.5  Khangiran Refinery 
11  6.8 6.8 6.8 - Ilam Refinery 
11  20 20 20 20 Dalan Refinery 
11  1.7 1.7 1.7 1.7 Govarzin Refinery 
11  1 1 1 - Masjid Soleiman Refinery 
9  28 28 28 - South Pars – Phase 1 
9  56 56 56 - South Pars – Phase 2,3 
9  56 56 56 - South Pars – Phase 4,5 
9  104 -  - - South Pars – Phase 6,7,8 
9  50 50 - - South Pars – Phase 9,10 
9  54 - - - South Pars – Phase 11 
9  78 - - - South Pars – Phase 12 
9  79 - - - South Pars – Phase 13, 14 
9  50 -  - - South Pars – Phase 15,16 
9  50 -  - - South Pars – Phase 17,18 
9  80 - - - South Pars – Phase 19,20,21 
9  40 - - - South Pars – Phase 22,23,24 
10  80 65 25 - Parsian Refinery 
11  110 110 110 110 Fajr Jam Refinery 
11  4.2 4.2 4.2 5.2 Other 
-  1199.3 539.3 389.8 211 Total production 

11  20 20 15 12.3 Import 
-  1219.3 559.3 389.8 223.3 Total Supply 

 
Reference 2016 2011 2006 2001 

Demand 
11 292.6 178.0108.374.4Home-Commercial 
11 99.7 60.336.520.78Industrial 
11 224.6 152.6103.775.61Power Plants 

 616.9 391.0248.5170.79Sub Total 
11 40.2 29.021.015.55Petrochemical 
11 120.0 57.427.616.16Refineries 
11 130.05 86,79 86.7980.81Gas Injection 
11 132.8 - --LNG 
11 - ---GTL 
11 236.2 20 5.53.49Export (pipeline) 

 1893.05 975.09637.89457.59Total Demand 
 181.9 72.80.463.3Surplus (Deficit) 
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  قراردادهاي صادرات گاز   خالصه 2-2
 

 2016تا  2006: برنامه صادرات گاز ايران از سالهاي 2جدول شماره 

2016  2010  2009 2008 2007 2006 Item  
30  20.6-24.6 18.1-19.6 - - - Export (LNG) – million tons  

50.9  31.9  31.9 29.4 27.9 7.9 Export (pipeline) – MMSCM/d  
157  125.2  85.7 29.4 27.9 7.9 Total (MMSCM/d)  

  
 2شمارهجدول باشد كه در  مي LNGقراردادهاي صادرات گاز ايران با ديگر كشورها بر اساس صادرات بوسيله خط لوله و 

 9.50و  LNGميليون تن  30ر اساس اين برنامه و با فرض انجام آن، مجموع صادرات ايران به بصورت خالصه آمده است. ب
 ميليون مترمكعب در روز)  157ميليون متر مكعب در روز خواهد رسيد. (جمعاً

  
  هاي مختلف تبديل گاز  روش - 3

  گاز به محصول با ارزش وجود دارد.هاي مختلفي براي تبديل  نشان داده شده است، در اينجا شيوه 2همانطور كه در شكل 
 2شكل شماره 

 
  پيشنهاد و راه حل و استراتژي  -4
  تحليل  4-1

هاي مختلف تبديل و صادرات  براي تشخيص و انتخاب بهترين روش براي استفاده از مازاد توليدي ايران، مقايسه بين روش
نشان داده شده  4و3جدول دهد. همانطور كه در  نشان ميهاي انتخاب شده را  خصوصيات برنامه 4و3شماره ول اجدانجام شود. 
ها و  باشد. با توجه به ظرفيت توليدات باستثناي نيروگاه سياه مي و ارزانترين آن كربن GTLترين واحد صنعتي  است، گران

وجه به مصرف گاز، گيرد. با ت و كربن سياه در اولويت دوم قرار ميخطوط لوله صادرات، تزريق بنزين اولين اولويت را دارد 
ترين  كند و تزريق بنزين با ارزش گيرند و كربن سياه موقعيت دوم را حفظ مي خطوط لوله و تزريق بنزني در رتبه اول قرار مي

 باشد. محصول مي
  صنايع مصرفي گاز: ويژگي  3جدول شماره 

Gas Consumption 
(MMSCM/d)  

Investment 
(Million $)  

Capacity 
(1000 T/y)  

Plant Name 
 

0.931  213.29 965.7 Reduction of Iron Ore 
0.186  55.45 39.96 Carbon Black 
4.965  483.48 1,431.9 Dimethyl Ether 
3.831  480 1665 Methanol 
1.862  476 1,032.3 Ammonia & Urea 
9.309  1,350.9 799.2 Gas to Olefin (GTO) 
38.230  10,000 6,145.85  Gas to Liquid (GTL) 
2.391  610 1,000 MW  Power Plant 

40  2,100 10,000 Liquefied Natural Gas (LNG) 
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220  1,176 - 1,500km 56" pipeline 
56  431.2 89,010 

barrel oil  
Gas injection 

 
 طبقه بندي صنايع تبديلي و مصرفي با توجه به درامد ،سرمايه، توليد و مصرف: 4جدول شماره 

Gas Consumption / ton of Product Income/Gas Consumed  Income/Investment  
1. Gas to Olefin (GTO) 1. Reduction of Iron Ore  1. Gas injection  
2. Carbon Black 2. Carbon Black  2. 1,500km 56" pipeline  
3. Gas to Liquid (GTL) 3. Gas injection  3. Liquefied Natural Gas (LNG)  
4. Gas injection 4. Methanol  4. Methanol  
5. Liquefied Natural Gas (LNG) 5. Ammonia & Urea  5. Reduction of Iron Ore  
6. Methanol 6. Gas to Olefin (GTO)  6. Dimethyl Ether  
7. Dimethyl Ether 7. Liquefied Natural Gas (LNG)  7. Gas to Olefin (GTO)  
8. Ammonia & Urea 8. Dimethyl Ether  8. Carbon Black  
9. Reduction of Iron Ore 9. Gas to Liquid (GTL)  9. Ammonia & Urea  
10. 1,500km 56" pipeline* 10. Power Plant (1000 MW)  10. Gas to Liquid (GTL)  
11. Power Plant (1000 MW)** 11. 1,500km 56" pipeline  11. Power Plant (1000 MW)  

*- per 1000 cubic meters 
**- per kw 

   استراتژيمعرفي  4-2
  هاي گاز ايران، پارامترهاي زير بايد مالحظه شود :  عطف به قسمت قبل، براي انتخاب مناسب ترين برنامه

   شركت ملي گاز ايرانمطابق بودن با قوانين ايران و استراتژي  -1
  گذاري داشته باشد  هبيشترين درآمد را نسبت به سرماي -2
  بيشترين درآمد را نسبت به مصرف گاز  -3
  مصرف مطلوب و مناسب را داشته باشد -4
  هاي در دسترس را داشته باشد زيرساخت -5
  بازار محلي و داخلي داشته باشد -6

  اند:  ، پنج فرآيند براي تحقيقات بيشتر انتخاب شده)4ل (وجد با توجه به پارامترهايي مذكور در
  دي متيل اتر  -5،   متانول -LNG    ،3- GTO    ،4-2،    تزريق بنزين -1
  

نتيجه گيري - 5                                         
اين كه كل گاز ، با وجود قرار دارد بنديي بعد از روسيه % از ذخاير گاز طبيعي و در رتبه15،بر طبق آمار منتشر شده ايران  

اختيار دارد  % از ذخاير طبيعي ثبت شده را در3اياالت متحده و بيليون متر مكعب در سال ميباشد 100حدود توليدي ايران در

كانادا با  از ايران پيشه گرفته و بيليون مترمكعب در سال 550توليد  با
17

كند و  برابر ايران توليد مي ودايران  ، ذخاير1

انگلستان با 
40

گاز ايران اين است كه با  نعتاست. بنابراين نكته اصلي در ص برابر ايرانبا توليد آن ذخاير نسبت به ايران  1
وجود مخازن زياد گاز تأسيسات توليدي كافي وجود ندارد. در گذشته توليدات گاز وابسته به توليدات نفت بود اما امروزه توليد 

وجود ) 6(طبق جدول شماره گاز مازاد  MMSCM/d 43.134يشنهاد استراتژي مبتني بر باشد. پ نفت وابسته به توليد گاز مي
استراتژي فوق با در نظر گرفتن تواند ساخته شود ، واحد مي 8، برابر ظرفيت بيشتر  2,5با  ،. بنابراين بر مبناي اين خوراكدارد

  موارد زير حائز اهميت است .
  

 [13] ر صنايع تبديلي گازمقايسه درامد و هزينه د:6جدول شماره 

Product Value 
(billion $)  

Gas Consumption 
(MMSCM/d)  

Capacity 
(million tons)  

Investment 
(million $)  

No.  plant  #  

9.445  58.22 23.544 286.72  1  Gas Injection  1  
3.740  40 10 2100  1  LNG  2  
1.678  18.618 1.598 2701.80  2  GTO  3  
1.166  7.662 3.33 960  2  Methanol  4  
0.716  9.93 2.864 966.96  2  DME  5  
16.745  134.43 41.346 7015.48  8  total  
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   گاز تزريقي -
متر مكعب گاز تا تزريق شود. ايران براي افزايش ظرفيت  113000بشكه نفت نياز دارد به  1000كنيم كه هر  اگر ما مالحظه 

تواند  بشكه مي 515000ميليون مترمكعب گاز در روز و  22.58وسيله تزريق كردن  به 4,4ميليون بشكه در روز به  4خود از 
  دريافت كند. 

   طبيعي مايع گازتوليد واحد  -
و  سالتن در ميليون  36را بسازد تا ظرفيت  LNGواحد  3جمهوري اسالمي ايران با توجه به ذخاير گاز طبيعي برنامه دارد تا 

با  و در حالت ساخت در جزيره قشم بر اساس قرارداد امضاء شده  يريز ر دست برنامهد LNGيك بخش خصوصي براي واحد 
در  LNG به روشصادرات گاز  يها برنامه كهدانيم  ما مي. افزايش دهد را LNGشده كه ايران توليدات  قرارهند و چين. سپس 

 تحقق در  2016ميليون تن تا سال  30فيت خودش را براي رسيدن به ظر LNGواحدهاي  ايران توسعه بهو  وجود دارد آينده
  . دانستمسمر ثمر خواهد  استراتژي اين
  متانول - 

و سهم ايران به  رسيدميليون تن  5.36به  2009در سال  كه  2006در سال ميليون تن  33ظرفيت متانول جهاني در حدود 
  رسد.  % مي25تراتژي سهم ايران به حدود % رسيد ، با ساخت دو واحد متانول بيشتر به عنوان پيشنهاد در اين اس19
   )GTOتبديل گاز به اولفين (- 

درصد  51. برسد 2010ميليون تن در سال  133به  2004ميليون تن در سال  100تخمين زده شده كه توليد جهاني اتيلن از 
. با ساخت رسيد 2010% در سال 7.8، سهم ايران از توليدات اتيلن جهاني به  % در آسيا36ظرفيت آسياي ميانه اضافه شده و 

  رسد.  % مي8.9بيشتر به عنوان پيشنهاد در اين استراتژي سهم ايران به  GTOدو واحد 
  )DME( صنعت دي متيل اتر  - 

در شركت پتروشيمي  floder Topsoeو  Danish company با همكاري شركتهايجهان  DMEاري تجبزرگترين واحدهاي 
به عنوان رهبر  را هاد در اين استراتژي، موقعيت ايرانشنعنوان پي بيشتر به DMEاخت دو واحد ، ساند  ساخته شده زاگرس
DME  نكته مهم  شود.تواند برآورده كننده تقاضاي آسيا و برخي از خريداران اروپا  ميان و توليدات  ميكندتثبيت در جهان

دانيم متانول به  . ما ميميباشد DMEو  GTO ، ي متانولهاي تكنيكي واحدها جنبه حوضهدر   ايران ژيبعدي در مورد استرات
در خصوص  گذاري تكنيكي كامل يك سرمايه. شود توليد مي GTOو  DMEعنوان يك محصول مياني در واحدهاي 

 اوليهگذاري از سرمايه % 25باعث كاهش كه  باال دستي ياز واحدهاي متانول خام براي واحدها Ton/Day  10000توليد
  خواهد شد .هاي توليد  و داراي تاثير قابل توجهي بر گزينه خواهد شد
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