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 سال آیىذٌ  5َای تاوکر حمل مایعات شیمیایی ي يضعیت بازار در  کشتیوگاَی بٍ صىعت 
 

  2حسیه زوجاوی فاطمٍ حاجی، 1سارا روجبر

 
 s.ranjbar@irisl.net کؾتیزاًی جوَْری اعالهی ایزاى؛، کارؽٌاط تاسرگاًی1
  h.zanjani@irisl.netکارؽٌاط تاسرگاًی، کؾتیزاًی جوَْری اعالهی ایزاى؛  2

 

 چکیذٌ
ّا در اتتذای عال هَرد اًتظار تَد، ًتَاًغت ثثاتی را کِ در سهیٌِ ًزخ حول ایي کؾتی 2014ّای تاًکز حول هایؼات ؽیویایی در عال  تاسار کؾتی

تیٌی ؽذُ اعت کِ در عال ، اها پیؼهَاجِ اعتیک عال پزچالؼ دیگز ّوزاُ تا کاّؼ ًزخ حول ًیش تا  2015تزآٍردُ ًوایذ. ایي تاسار در عال 

رٍد کِ تا تَجِ تِ افشایؼ  ، اًتظار هی2020گزفتِ تا عال  ّای فَرت تیٌی چٌیي تز اعاط پیؼ ( ٍضؼیت تْثَد یاتذ. ّن2016آیٌذُ هیالدی )

ّای تاًکز  زای کؾتیٍ تَعؼِ فٌؼت در هٌطقِ آعیا پاعفیک، تاسار حول هَاد ؽیویایی رًٍق یافتِ ٍ در ًتیجِ تقاضا ت BRICsتجارت کؾَرّای 

ّای  تیٌی در ایي هقالِ پظ اس تزرعی ٍضؼیت کًٌَی تاسار، فٌؼت حول هایؼات ؽیویایی ٍ پیؼ .]1،2[حول هَاد ؽیویایی افشایؼ یاتذ

رد هَهٌطقِ  ول هایؼات ؽیویایی، ًَع هحوَالت ٍشّای هختلف تاًکزّای حیهحقَالت، عا اس هٌظز 2015 – 2020گزفتِ در تاسُ سهاًی  فَرت

  پزداسین. هی 2020تیٌی آى تا عال  در اًتْا تِ تزرعی عفارؽات عاخت ؽٌاٍرّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی ٍ پیؼ .تزرعی قزار گزفتِ اعت
 

 . GDP، عفارػ عاخت، آعیا پاعفیک، ّای تاًکز حول هایؼات ؽیویایی تاًکز، کؾتی: کلمات کلیذی

 

 مقذمٍ
، در ایي عال اًتظارات در 2014ّای تاًکز حول هایؼات ؽیویایی در عال در سهیٌِ خالفِ ٍضؼیت تاسار کؾتی Drewryطثق گشارػ ًؾزیِ 

ّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی، تذلیل هیشاى ًٍقل کؾتیّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی تزآٍردُ ًؾذُ اعت. تاسار حولسهیٌِ ًزخ حول کؾتی

ّا در اتتذای عال هَرد اًتظار تَد، تزآٍردُ ًوایذ. ًزخ حول در اکثزیت هغیزّا، ر سهیٌِ ًزخ حول ایي کؾتیتقاضای اًذک، ًتَاًغت ثثاتی را کِ د

  .]1[تجش هغیزّای خاٍرهیاًِ ٍ هغیزّای خزٍجی اس چیي، کاّؼ یافتِ اعت

ّای هٌتؾز ؽذُ اعت، تاسار کؾتی Drewryالوللی تیٌی اس ٍضؼیت تاسار تاًکزّای ؽیویایی، کِ تَعط ؽزکت هؾاٍرُ تیيتزاعاط آخزیي پیؼ

تیٌی ؽذُ اعت کِ یک عال پزچالؼ دیگز ّوزاُ تا کاّؼ ًزخ حول را پیؼ رٍ خَاّذ داؽت، اها پیؼ 2015تاًکز حول هَاد ؽیویایی در عال 

  .]2[( ٍضؼیت تاسار تْثَد یاتذ2016در عال آیٌذُ هیالدی )

رؽذ  2015 – 2020رٍد تاسار حول هَاد ؽیویایی در تاسُ سهاًی ّای فَرت گزفتِ، اًتظار هیٌیتیتطَرکلی تز اعاط تزرعی هٌاتغ هختلف ٍ پیؼ

جْاًی ًاؽی اس رؽذ فٌؼت در آعیا پاعفیک ٍ آهزیکای التیي، کؾف ؽیل گاس  GDPقاتل تَجْی داؽتِ تاؽذ. در ایي سهیٌِ، هَاردی چَى رؽذ 

ّای عاخت پاالیؾگاُ ٍ تَعؼِ چٌیي پزٍصُگزدد ٍ ّنهیشاى تَلیذ هَاد ؽیویایی آلی هی تخقَؿ در آهزیکا، کاًادا ٍ چیي کِ هٌجز تِ افشایؼ

 .]3[فٌایغ پتزٍؽیوی تخقَؿ در خاٍرهیاًِ هَاردی ّغتٌذ کِ تز تاسار ؽٌاٍرّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی تأثیز هثثت خَاّذ داؽت

دّذ. در ًتیجِ تا تَجِ تِ ایٌکِ افشایؼ ی ؽذُ کاّؼ قاتل تَجْی را ًؾاى هیریشدر هقاتل در تاسُ هَرد تزرعی، هیشاى عفارؽات عاخت تزًاهِ

ّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی کاّؼ ًذاؽتِ ٍ رٍد ًزخ کؾتی تاؽذ، اًتظار هیّای تاًکز کوتز اس افشایؼ تقاضا در ایي تاسار هیػزضِ در تاسار کؾتی

 .]4[تاؽذ گزفتِ افشایؼ داؽتِّای فَرتتیٌیدر فَرت تحقق پیؼ

عال آیٌذُ تاسار  5در ایي هقالِ ٍضؼیت ّای اخیز ٍ تَعؼِ تجارت هَاد ؽیویایی در آعیا،  ّای تاًکز در عال تاتَجِ تِ رؽذ فٌؼت کؾتی

رد آفزیٌاى افلی ایي فٌؼت هَ ّا، ًَع هحوَلِ، تاسارّای هختلف ٍ ًقؼ هایؼات ؽیویایی در سهیٌِ هحقَالت، عایش کؾتی ّای تاًکز حول کؾتی

 تزرعی قزار گزفتِ اعت. 

 

 بازار کىًوی وگاَی بٍ يضعیت

، در ایي عال اًتظارات در 2014ّای تاًکز حول هایؼات ؽیویایی در عال در سهیٌِ خالفِ ٍضؼیت تاسار کؾتی Drewryطثق گشارػ ًؾزیِ 

ّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی، تذلیل هیشاى کؾتیًٍقل ّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی تزآٍردُ ًؾذُ اعت. تاسار حولسهیٌِ ًزخ حول کؾتی

ّا در اتتذای عال هَرد اًتظار تَد، تزآٍردُ ًوایذ. ًزخ حول در اکثزیت هغیزّا، تقاضای اًذک، ًتَاًغت ثثاتی را کِ در سهیٌِ ًزخ حول ایي کؾتی

 تجش هغیزّای خاٍرهیاًِ ٍ هغیزّای خزٍجی اس چیي، کاّؼ یافتِ اعت. 
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ٍاحذ رعیذُ اعت.  87تَدُ اعت کِ در هاُ دعاهثز تِ  102تزاتز  2014در هاُ صاًَیِ عال  Drewryّای تاًکز کؾتی ؽاخـ کزایِ حول

هزتَط تِ هغیزّای اقیاًَط  ّایًٍقل هَاد ؽیویایی را ضؼیف ًگِ داؽتِ اعت، ایي ؽاخـ، کِ ًزخکِ رؽذ اقتقادی ضؼیف، حولّوچٌاى

چٌیي تِ دلیل کاّؼ قیوت % کاّؼ یافتِ اعت. ّن15تیؼ اس  2014گیزد، درطی عال ٍر دٍر را در تزهیاطلظ، اقیاًَط آرام ٍ خزٍجی اس خا

ّای تاًکز ًفت ٍ هیشاى تقاضای ًغثتاً ثاتت هَاد ؽیویایی، قیوت هَاد ؽیویایی کاّؼ یافتِ اعت. ًوَدار سیز ؽاخـ کزایِ حول کؾتی

Drewry  ّذ:دًؾاى هی 2008 – 2014را در تاسُ سهاًی 

 

 
 (2112-2114) 4 شاخص کرایٍ حمل تاوکرَای حمل مًادشیمیایی1شکل 

 

افشایؼ داؽتِ اعت، ایي  2015ّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی در هاُ هارط عال ، ًزخ حول کؾتی2015در آٍریل  Drewryطثق گشارػ ًؾزیِ 

تیٌی اس ٍضؼیت تاسار تاًکزّای ًَعاى داؽتِ اعت. تزاعاط آخزیي پیؼ 2015ّا در پٌج هاُ اٍل عال اهز در حالی اعت کِ ًزخ حول ایي کؾتی

یک عال  2015ّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی در عال هٌتؾز ؽذُ اعت، تاسار کؾتی Drewryالوللی ؽیویایی، کِ تَعط ؽزکت هؾاٍرُ تیي

( ٍضؼیت تاسار تْثَد 2016عت کِ در عال آیٌذُ هیالدی )تیٌی ؽذُ اپزچالؼ دیگز ّوزاُ تا کاّؼ ًزخ حول را پیؼ رٍ خَاّذ داؽت، اها پیؼ

 .]1،2[یاتذ

ّایی  ّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی کاّؼ یافتِ اعت ٍ ًزخ کزایِ حول در تخؼ ،  تقاضا در تاسار کؾتی2015طثق گشارػ ایي ًؾزیِ در آگَعت 

ّای تاًکز حول هَاد  ( تز تاسار کؾتیCPP1حول هحقَالت پتزٍؽیوی ) اس ارٍپا ٍ آعیا ًشٍلی تَدُ اعت. اها اس عَیی دیگز افشایؼ تقاضا در تخؼ

ؽذُ در  ، افشایؼ تقاضا تزای هحقَالت پتزٍؽیوی تقفیDrewryِتیٌی ًؾزیِ  ؽیویایی تأثیز داؽتِ ٍ هَجة تْثَد ؽذُ اعت. طثق آخزیي پیؼ

 .]3[اّذ تَدّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی تأثیزگذار خَ تز تاسار کؾتی 2015ًیوِ دٍم عال 
 

 2115 - 2121بررسی يضعیت بازار محمًالت شیمیایی در بازٌ  
ًٍقل جْاًی  تَعط ؽٌاٍرّای تاًکز حول ، هیشاى حول2012، در عال Grand View Researchطثق گشارػ ؽزکت هؾاٍرُ ٍ تحلیل تاسار 

، تِ 2020تا  2014درفذی اس عال  3/4، تا رؽذ عالیاًِ 2020رٍد کِ تا عال هیلیَى تي تَدُ اعت ٍ اًتظار هی 4/194هَاد ؽیویایی تزاتز 

ّای اخیز هٌجز تِ افشایؼ فؼالیت در ایي تخؼ ؽذُ اعت. تا هیلیَى تي تزعذ. تغییز رًٍذ کؾف هٌاتغ جذیذ ؽیل گاس/ًفت در عال 42/268

 َ حزکت کٌذ. رٍد کِ تاسار هحقَالت ؽیویایی ًیش تِ جلافشایؼ تَلیذ هحقَالت پتزٍؽیوی، اًتظار هی

تذلیل رؽذ تَلیذ ًاخالـ داخلی، تِ رؽذ فٌایغ پتزٍؽیوی ٍ ؽیویایی جْاى کوک کزدُ اعت. افشایؼ تؼذاد  BRICافشایؼ تقاضای کؾَرّای 

اضای اعت. افشایؼ تق ّای هزتَط تِ پاالیؾگاُ ٍ پتزٍؽیوی تخقَؿ در خاٍرهیاًِ ٍ آعیا پاعفیک ًیش تز رؽذ تاسار تأثیز هثثت داؽتِپزٍصُ

 .]5[ًٍقل هَاد ؽیویایی کوک ًوَدُ اعت پاراسایلي در آعیا پاعفیک تا رؽذ تقاضا در چیي تِ تْثَد تاسار حول

پزداسد، ػٌَاى ؽَد ٍ تِ تزرعی تاسار هحقَالت ؽیویایی هیهٌتؾز هی UNEPکِ تَعط  Global Chemical Outlook 2013در گشارػ 

ْل عال قثل ًقؼ اًذکی در تاسار هحقَالت ؽیویایی داؽتٌذ، اکٌَى در ایي تاسار عْن تاالیی را تِ ؽذُ اعت کِ تغیاری اس کؾَرّایی کِ تا چ

درفذ افشایؼ یافتِ اعت. عْن  4/24تِ  4/6، عْن چیي اس 2010لغایت  2000ّای  دٌّذ. تزاعاط عْن دالری، در طَل عالخَد اختقاؿ هی

تیٌی عْن تاسار تَلیذ هحقَالت ؽیویایی در سیز پیؼ ّایاسُ افشایؼ قاتل تَجْی داؽت. ًوَداردیگز کؾَرّای آعیا ٍ آهزیکای التیي ًیش در ایي ت

 دّذ:را ًؾاى هی ٍ کؾَرّای درحال تَعؼِ کؾَرّای پیؾزفتِ

                                                 
Clean Petrochemical Products 
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 (2121بیىی سُم بازار تًلیذ محصًالت شیمیایی در کشًرَای پیشرفتٍ )4 پیش2شکل 

 

 
 (2121ًالت شیمیایی در کشًرَای پیشرفتٍ ي در حال تًسعٍ )بیىی تغییر سُم بازار محص4 پیش3شکل 

 

 :]6[در هٌاطق هختلف جْاى، در جذٍل سیز ًؾاى دادُ ؽذُ اعت 2012- 2020تیٌی هیشاى افشایؼ تَلیذ هَاد ؽیویایی در تاسُ پیؼ
 

 2112 – 2121بیىی میسان رشذ تًلیذ محصًالت شیمیایی،  4 پیش1جذيل 
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تیٌی ، پیؼ2020ّای تاًکز تا تاسُ سهاًی کؾتیزاًی هَراعتیفٌش ًیش در آخزیي هطلة خَد در سهیٌِ ٍضؼیت تاسار کؾتیهَعغِ هؾاٍرُ هالی ٍ 

عال  5گذاری در سهیٌِ تَلیذ هحقَالت ؽیویایی در ایي هٌطقِ، در طی  کٌذ کِ هیشاى فادرات اس هٌطقِ خاٍرهیاًِ، تا تَجِ تِ افشایؼ عزهایِهی

، افشایؼ 2015رٍد تقاضای تاًکزّای حول هَاد ؽیویایی آلی ٍ غیزآلی ًغثت تِ عال ، اًتظار هی2016 – 2019در تاسُ سهاًی  آیٌذُ افشایؼ یاتذ.

 % رؽذ هزکة عاالًِ داؽتِ تاؽذ. 5/7قاتل تَجْی تزاتز تا 

 

 
 (42113 تًسعٍ تجارت محصًالت شیمیایی عمذٌ )4شکل 

 

جْاًی ًاؽی  GDPتزیلیَى دالر تزعذ. رؽذ  23/2، تِ 2020ّای تاًکز تا عال ًٍقل کؾتیتاسار جْاًی حولرٍد کِ اًتظار هی ، تطَرکلیدر ًتیجِ

ایی اس رؽذ فٌؼت در آعیا پاعفیک ٍ آهزیکای التیي، کؾف ؽیل گاس تخقَؿ در آهزیکا، کاًادا ٍ چیي کِ هٌجز تِ افشایؼ هیشاى تَلیذ هَاد ؽیوی

عاخت پاالیؾگاُ ٍ تَعؼِ فٌایغ پتزٍؽیوی تخقَؿ در خاٍرهیاًِ هَاردی ّغتٌذ کِ تز تاسار ؽٌاٍرّای تاًکز ّای چٌیي پزٍصُگزدد ٍ ّنآلی هی

 حول هَاد ؽیویایی تأثیز هثثت خَاّذ داؽت. 

اکٌَى  تَاًذ هٌجز تِ ضزرّای ػظین جاًی ٍ هالی گزدد. تٌاتزایي،اس عَیی دیگز ریغک تاالی حَادث دریایی در فٌؼت حول هَاد ؽیویایی هی

رٍد کِ تاؽٌذ. اًتظار هیًٍقل هَاد ؽیویایی هیتز در سهیٌِ حولهحیطی عختگیزاًِّا ٍ قَاًیي سیغتّا درحال اػوال تزخی هحذٍدیتدٍلت

َرّای ّای عیاعی تیي کؾثثاتیچٌیي هغائل صئَپلتیک ٍ تی ّایی را در تاسار ایجاد ًوایذ. ّنهحیطی در دراسهذت هحذٍدیتچٌیي قَاًیي سیغت

 .]4[تَاًذ تِ هحذٍد ًوَدى ػزضِ در تاسار هَاد ؽیویایی تیٌجاهذًٍقل هَاد ؽیویایی هیتشرگ در فٌؼت حول

 پزداسین: ّا هیتٌذیّای هختلفی دارد کِ در اداهِ تِ تزرعی ّز یک اس ایي دعتِتٌذیًٍقل هَاد ؽیویایی گزٍُفٌؼت حول

 

 محصًالت

 ( هیلیَى تي2012 – 2020ّای در جْاى تز اعاط ًَع هحقَالت )عال ًٍقل هَاد ؽیویاییحجن هیشاى حول

 
 ( میلیًن ته2112 – 2121َای يوقل مًاد شیمیایی در جُان بر اساس وًع محصًالت )سال4 حجم میسان حمل5شکل 
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 ًٍقل هَاد ؽیویایی، تا ؽیثی هالین ّزعالِ رٍ تِ افشایؼ تاؽذ. رٍد حجن حولدّذ کِ  اًتظار هیًوَدار تاال ًؾاى هی

ّای هَاد ؽیویایی آلی، غیزآلی، رٍغي ٍ هَاد چزب ًثاتی ٍ حیَاًی تقغین تَاًذ تِ تخؼًٍقل هَاد ؽیویایی هیتزاعاط هحقَالت، فٌؼت حول

ًٍقل هَاد ؽیویایی در جْاى داؽتِ  اد آًْا، تاالتزیي عْن را در حولرٍد کِ هَاد ؽیویایی آلی، تا تَجِ تِ کارتزدّای فٌؼتی سیگزدد. اًتظار هی

تاؽٌذ. در ایي فٌؼت، آعیا پاعفیک ٍ در رأط آى چیي، تیؾتزیي عْن را در افشایؼ تقاضای هتاًَل خَاّذ داؽت، کِ ًتیجِ آى افشایؼ عْن 

، آهزیکا اس یک کؾَر ٍارد کٌٌذُ هتاًَل تِ 2017عتیفٌز، اس عال تیٌی هؤعغِ هَراتاؽذ، سیزا طثق پیؼعفزّای دراسهذت اس آهزیکا تِ چیي هی

ؽَد، افشایؼ ًگزاًی در سهیٌِ  فادر کٌٌذُ آى تثذیل خَاّذ ؽذ. پظ اس هَاد ؽیویایی آلی، رٍغي ًثاتی ٍ حیَاًی عْن تاسار تاالتزی را ؽاهل هی

هیالدی، اًتظار  2020ن ٍ رٍغي عَیا داؽتِ اعت. در تاسُ سهاًی تا عال ّایی هاًٌذ رٍغي کزچک، رٍغي پالعالهت تأثیزات هثثتی تز تقاضای رٍغي

 % را ؽاّذ تاؽذ. 6/4رٍد تخؼ هحقَالت ؽیویایی آلی تیؾتزیي افشایؼ عالیاًِ، تزاتز هی

 

 سایسَای مختلف تاوکرَای حمل مایعات شیمیایی
ؽَد. ظزفیت تاًکزّای داخلی تٌذی هیپیوا دعتِعاحلی ٍ اقیاًَطّای تاًکز ؽیویایی تزاعاط عایش، تِ عِ دعتِ داخلی، ًٍقل کؾتیحول

ّای گیزد. تاًکزّای عاحلی ًیش اغلة تؼٌَاى کؾتیای هَرد اعتفادُ قزار هیتاؽذ کِ تیؾتز تزای تجارت هٌطقِهی DWTتي  4000هؼوَالً سیز 

رٍد تقاضا تزای ایي ًَع کٌذ. اًتظار هیتي تغییز هی 10000تا  3000ؽًَذ کِ ظزفیت آًْا در تاسُ تاًکز تزای دریاّای کَچک در ًظز گزفتِ هی

هحیطی در هٌاطق هختلف، درکٌار افشایؼ تقاضای داخلی در کؾَرّای پیؾزفتِ، افشایؼ داؽتِ ّای سیغتتاًکز تا تَجِ تِ افشایؼ هحذٍدیت

 تاؽذ. 

دارًذ. چٌیي تاًکزّایی  DWTتي  10000خَد ّغتٌذ کِ ظزفیتی تاالتز اس ّای تاًکز اس ًَع تزیي کؾتیپیوا، تشرگتاًکزّای ؽیویایی اقیاًَط

گیزًذ. تا تَجِ تِ افشایؼ تقاضای هحقَالت ؽیویایی در جْاى، اًتظار تزای اًجام هؼاهالت تجاری در هیاى هٌاطق هختلف هَرد اعتفادُ قزار هی

درفذی  4/4، رؽذ 2020تا  2014پیوا، اس عال رٍد کِ تاًکزّای اقیاًَطر هیؽذت افشایؼ یاتذ. اًتظارٍد کِ تقاضا تزای چٌیي تاًکزّایی تِهی

 در عال داؽتِ تاؽذ. 

 

 وًع محمًلٍ
تٌذی تقغین IMO I، IMO  II   ٍ IMO IIIّای تاًکز تِ عِ دعتِ ًوایٌذ، کؾتیای کِ ؽٌاٍرّای تاًکز حول هیتزاعاط ًَع هحوَلِ

تٌذی را ؽًَذ، ایي دعتِّای تاًکز حول هیاعاط هیشاى خطزًاک تَدى هاّیت هحوَالتی کِ تَعط کؾتی الوللی دریایی تزؽًَذ، عاسهاى تیي هی

تاؽذ، درحالیکِ در دعتِ ؽًَذ کِ ؽاهل هَاد ؽیویایی پیؾزفتِ ًیش هی، اکثز هَاد خطزًاک ؽیویایی حول هیIMO Iاًجام دادُ اعت. در دعتِ 

IMO II گزدًذ. هی، هَاد ؽیویایی تا خطز کوتز حول 

ای گًَِاًذ. رًٍذ تغییز تاسار تِتزی تؾکیل ؽذًُوایٌذ کِ اس هَاد ؽیویایی عادُهَاد ؽیویایی تا کوتزیي خطزات را حول هی IMO IIIدعتِ 

-اکثز حول تز ًیاس دارًذ،، کِ تِ تجْیشات ٍتکٌَلَصی جذیذتزی تزای حول هَاد ؽیویایی خطزًاکIMO Iاعت کِ در هقایغِ تا تاًکزّای ًَع 

ّای ًثاتی ٍ حیَاًی تخقَؿ در آعیا رٍد رؽذ تَلیذ رٍغيگیزد. اًتظار هیفَرت هی IMO III  ٍIMO IIّا تا اعتفادُ اس تاًکزّای ًَع ًٍقل

، در IMO IIIچٌیي تاًکزّای ًَع ّای آتی تأثیزگذار تاؽذ. ّندر عال IMO IIپاعفیک تؼٌَاى یکی اس ػَاهل افلی، تز رؽذ تاًکزّای ؽیویایی 

 درفذ در عال، تاالتزیي رؽذ را خَاّذ داؽت.  5/4تا رؽذ  2020تا  2014ّای عال

 

 ایبررسی مىطقٍ
رٍد کِ تا ؽَد، ٍ اًتظار هی ًٍقل ؽاهل هیّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی را اس ًظز حجن حولًٍقل کؾتیآعیا پاعفیک تیؼ اس یک عَم تاسار حول

ّا ٍ فٌایغ پتزٍؽیوی در چیي ٍ ٌّذ در کٌار تحَالت سیزعاختی در سهیٌِ قادّای درحال ظَْر ٍ تَعؼِ پاالیؾگاُدر اقت GDPتَجِ تِ افشایؼ 

ّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی چٌیي افشایؼ تَلیذ رٍغي ًثاتی در جٌَب ؽزقی آعیا، تاسار کؾتیّای تاًکز در ایي هٌطقِ، ٍ ّناعتفادُ اس کؾتی

 شایؼ قاتل تَجْی داؽتِ تاؽذ. در هٌطقِ آعیا پاعفیک اف

رٍد کِ تاسار تزاعاط کؾف ؽیل  دّذ. اًتظار هیًٍقل تاًکزّای ؽیویایی تِ خَد اختقاؿ هیپظ اس آعیا پاعفیک، ارٍپا رتثِ دٍم را در حجن حول

اسار در ایي تخؼ ًغثت تِ آعیا پاعفیک کوتز ّا در خاٍرهیاًِ، تْثَد داؽتِ تاؽذ. اها ًزخ تْثَد تّای تَعؼِ پاالیؾگاُگاس در ؽوال آهزیکا ٍ پزٍصُ

 خَاّذ تَد. 
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 در ًوَدارّای سیز هؾخـ گزدیذُ اعت: 2014 – 2019تغییزات هزتَط تِ هیشاى حول ٍ ًقل هَاد ؽیویایی آلی در تاسُ 

 
 (2113ي  42114 مقایسٍ میسان حمل ي وقل مًاد شیمیایی آلی در بازٌ )6شکل 

 

 َای تاوکر حمل مایعات شیمیاییآفریىان بازار کشتیوقش

آفزیٌاى در تزیي ًقؼ ای سیادی ّغتٌذ. افلیآفزیٌاى هٌطقِؽَد کِ ّزیک ؽاهل ًقؼًٍقل هَاد ؽیویایی تِ چٌذیي تخؼ تقغین هیتاسار حول

 تاؽذ: ّای تاًکز حول هایؼات ؽیویایی تِ ؽزح سیز هیتاسار کؾتی

 Odfjell 

 Stolt- Nielsen Ltd 

 IINO KAIUN KAISHA Ltd 

 Tokyo Marine Asia Pte Ltd 

 MISC 

 Navig8 chemicals 

 Nordic tankers 

تزی اػوال ؽذُ اعت، ای در سهیٌِ هغائل هزتَط تِ حفاظت اس هحیط سیغت کِ در سهیٌِ آًْا قَاًیي عختّای خالقاًِّا اعتزاتضیایي ؽزکت

 JO Tankers, Eitzen Chemical, Berlian Laju  Tanker, Seatrans chemicalّای فؼال دیگز در ایي سهیٌِ دارًذ. ؽزکت

tankers   ٍ Lomar5[تاؽٌذهی[. 

 

 سفارشات ساخت شىايرَای تاوکر حمل مًاد شیمیایی
% 4، 2014ّای تاًکز ؽیویایی در عال ، رؽذ قاتل تَجْی داؽتِ اعت. ظزفیت ًاٍگاى کؾتی2014ّا در عال هیشاى عفارؽات عاخت کؾتی

حال تا تَجِ تِ تْثَد ٍضؼیت تاؽذ. در ّویيهی( DWT هیلیَى 93 جوؼا) فزًٍذ کؾتی 4208 ؽاهل ایي عال، ؼ داؽتِ اعت ٍ در پایاىافشای

 2014گذاراى تِ ایي فٌؼت تَجِ تیؾتزی ًؾاى دادًذ ٍ هیشاى عفارؽات عاخت در ایي عال افشایؼ پیذا کزد. در عال  تاسار، تؼذادی اس عزهایِ

، تا ٍجَد تحَیل تغیاری اس ؽٌاٍرّای Drewryتیٌی ًؾزیِ  چٌیي طثق آخزیي پیؼ % داؽتِ اعت. ّن56ات اس لحاظ ظزفیت، رؽذ هیشاى عفارؽ

 دادُ ؽذُ ٍ ٍرد آًْا تِ ًاٍگاى، تاسار حول هَاد ؽیویایی ظزفیت دریافت تٌاص حول تاالتزی دارد.  عفارػ

 2015تا  2014ّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی ٍ هیشاى عفارؽات عاخت در دٍرُ کؾتیدر جذٍل سیز رًٍذ تغییزات تؼذاد ؽٌاٍرّای ًاٍگاى 

  ؽَد: هؾاّذُ هی
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 (2114 -42115 وايگان ي سفارشات ساخت شىايرَای تاوکر حمل مایعات شیمیایی )2جذيل 

 
 

 ؽَد:در جذٍل سیز هؾاّذُ هی 2019تٌذی تؼذاد عفارؽات عاخت تا عال چٌیي تزًاهِ سهاىّن

 

 2113بىذی تعذاد سفارشات ساخت تا سال  4 بروامٍ زمان3جذيل 

  
 

 ، رًٍذ کاّؾی خَاّذ داؽت.  2018لغایت  2015ؽَد کِ تؼذاد عفارؽات عاخت اس عال تا تَجِ تِ جذٍل تاال هؾاّذُ هی

رؽذ تَلیذ  2016 - 2019رٍد در تاسُ سهاًی کٌذ کِ اًتظار هیّای تاًکز تیاى هیکؾتی 2020تیٌی خَد تزای عال هؤعغِ هَراعتیفٌش، در پیؼ

تغییز یاتذ. در ًتیجِ تا تَجِ تِ افشایؼ تقاضا تزای  2017% در عال 7/1ٍ  2016% در عال 4، تِ 2015% در عال 4/2تاًکزّای ؽیویایی اس 

 .]3،2[ایؼ یاتذّای تاًکز ٍ کارتزی آًْا افشرٍد ًزخ کؾتی ّای تاًکز ٍ کاّؼ ػزضِ در ایي سهیٌِ، اًتظار هیکؾتی

 

 بىذی ي جمع گیری وتیجٍ
رؽذ  2015 – 2020رٍد تاسار حول هَاد ؽیویایی در تاسُ سهاًی ّای فَرت گزفتِ، اًتظار هیتیٌیتطَرکلی تز اعاط تزرعی هٌاتغ هختلف ٍ پیؼ

فیک ٍ آهزیکای التیي، کؾف ؽیل گاس جْاًی ًاؽی اس رؽذ فٌؼت در آعیا پاع GDPقاتل تَجْی داؽتِ تاؽذ. در ایي سهیٌِ، هَاردی چَى رؽذ 

ّای عاخت پاالیؾگاُ ٍ تَعؼِ چٌیي پزٍصُگزدد ٍ ّنتخقَؿ در آهزیکا، کاًادا ٍ چیي کِ هٌجز تِ افشایؼ هیشاى تَلیذ هَاد ؽیویایی آلی هی

 ز هثثت خَاّذ داؽت. فٌایغ پتزٍؽیوی تخقَؿ در خاٍرهیاًِ هَاردی ّغتٌذ کِ تز تاسار ؽٌاٍرّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی تأثی

چٌیي تا تَجِ تِ ایٌکِ آعیا پاعفیک تیؼ اس یک اس هٌظز ًَع هحقَالت، تقاضا تزای حول هَاد ؽیویایی آلی تیؾتزیي رؽذ را خَاّذ داؽت. ّن

در اقتقادّای  GDPؽًَذ، ٍ تا ػٌایت تِ افشایؼ  ًٍقل ؽاهل هی ّای تاًکز حول هَاد ؽیویایی را اس ًظز حجن حولًٍقل کؾتیعَم تاسار حول

ّای تاًکز در ایي ّا ٍ فٌایغ پتزٍؽیوی در چیي ٍ ٌّذ در کٌار تحَالت سیزعاختی در سهیٌِ اعتفادُ اس کؾتیدرحال ظَْر ٍ تَعؼِ پاالیؾگاُ

در هٌطقِ آعیا  ّای تاًکز حول هَاد ؽیویاییرٍد تاسار کؾتیچٌیي افشایؼ تَلیذ رٍغي ًثاتی در جٌَب ؽزقی آعیا، اًتظار هی هٌطقِ، ٍ ّن

در  IMO IIتَاًذ یکی اس ػَاهل رؽذ تقاضا تزای تاًکزّای ًَع ّای ًثاتی ٍ حیَاًی هیپاعفیک تا ًزخ تاالیی افشایؼ داؽتِ تاؽذ. رؽذ تَلیذ رٍغي

تیٌی آعیا قاتل پیؼ ّای آتی ًیش در ًظز گزفتِ ؽَد. در ًتیجِ افشایؼ ػزضِ ٍ تقاضای هحقَالت ؽیویایی، تزاعاط ًَع هحقَل، در هٌطقِعال

 اعت.  

دّذ. در ًتیجِ تا تَجِ تِ ایٌکِ افشایؼ ریشی ؽذُ کاّؼ قاتل تَجْی را ًؾاى هیدر هقاتل در تاسُ هَرد تزرعی، هیشاى عفارؽات عاخت تزًاهِ

اًکز حول هَاد ؽیویایی کاّؼ ًذاؽتِ ٍ ّای ترٍد ًزخ کؾتی تاؽذ، اًتظار هیّای تاًکز کوتز اس افشایؼ تقاضا در ایي تاسار هیػزضِ در تاسار کؾتی

 گزفتِ افشایؼ داؽتِ تاؽذ. ّای فَرتتیٌیدر فَرت تحقق پیؼ
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 تشکر ي قذرداوی 

سادُ، هذیز هحتزم دفتز هطالؼات ٍ ًظارت تز اهَر  ّای جٌاب آقای کاپیتاى اهیزعاهاى تزاتی داًین اس سحوات ٍ راٌّوایی در پایاى تزخَد السم هی

 ّای ؽزکت کؾتیزاًی جوَْری اعالهی ایزاى کِ ها را در ایي هْن یاری ًوَدًذ تؾکز ٍ قذرداًی ًوایین. گزٍُ ٍ ًوایٌذگیتاسرگاًی 
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