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  خالصه
تحليـل  در  سه رويكرد شناخته شده توسط ساله 15 و   10،  5بندر نوپاي خليج فارس براي افقهاي       در  نفتي  ) عمليات( تقاضاي   هدف اين مقاله برآورد   

 ، است رويكرد دوم مدل جاذبه   . نگرد  ملي و فراملي مي    سيستمبه عنوان جزئي از يك      با    كه اين بندر را    ، رويكرد نخست اقتصاد كالن است     .استتقاضا  
 كـه رشـد     اسـت، رويكـرد سـوم اقتـصاد خـرد         . كنـد   مي برآورد آنكه چگونگي توزيع كاال بين مراكز عمده توليد و جذب را بر اساس عوامل موثر در                 

ين مقام ارزيـابي  ، توانايي مدل جاذبه در ا حاصلدر پايان، با مقايسه نتايج      . بيند آن مي در  هاي اقتصادي فعال      رشد بنگاه وابسته به   هاي بندر را      فعاليت
  .شود مي

  
   .، بندر خليج فارس، مدل جاذبهنفتي ي بندر، عملياتبرآورد تقاضا: ها كليد واژه

  
  

  مقدمه
اين بندر كه طراحي اوليه آن همزمان با بندر .  و همجوار شرقي بندر شهيد رجايي استردبندر خليج فارس در منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قرار دا  

ايـن بنـدر در آينـده بـه مركـز      .   پست اسكله و سه ترمينـال مـواد نفتـي، مـواد معـدني و كـاالي عمـومي اسـت         9داراي  شده است،   جام  شهيد رجايي ان  
برآورد تقاضاي بار يك بنـدر شـامل   . هاي نفتي خواهد بود گذاري آزاد در منطقه تبديل خواهد شد كه عمده فعاليت آن در زمينه صادرات فرآورده              سرمايه

) عمليات(تقاضاي   برآورد اين مقاله    هدف.  صادرات، واردات، كابوتاژ و ترانزيت است      يعني ،بارگيري مواد نفتي و غيرنفتي    تخليه و    ي عملكرد ياتمامي اجز 
 با توجه به اهميت بخش نفتي و نقش تعيين كننده آن در تـدوين اسـتراتژي آينـده بنـدر، از روشـهاي     .  است1400نفتي بندر خليج فارس تا سال طرح   

  .گيردميش قرار نكامورد كي برآورد شده از هر روش تا حد ممكن جزئيات تقاضاخواهد شد، و متعددي در برآورد تقاضا استفاده 
  

  رويكرد اقتصاد كالن
ل رشد و توسـعه     به عوام اتكا  ا  ب. شود  ميبندر خليج فارس استفاده      ي نفتي در اين رويكرد، از دو روش تعيين نرخ رشد و تعيين حد سهم در برآورد تقاضا               

باشند، نرخ رشد معقول و محتملي براي تبادل كاالهـاي نفتـي در    استنتاج ميقابل و يا از آمار سالهاي گذشته وند ش  ميكه عموماً در سطوح كالن برآورد  
 اجتماعي ترسيم   -اي اقتصادي ه هاي رشدي كه براي كميت      منحني كه الزم به ذكر است   . گردد  هاي طرح تعيين مي     بندر خليج فارس براي هر يك از افق       

ماند و در انتهـاي    سپس تقريباً ثابت مي،افزايشي استدوره  يدر ابتدانرخ رشد  : اند   كه از سه روند مشخص تشكيل يافته       هستند شكل   S عموماً   مي شود 
 بـرآورد . از دوره تحول خود قرار دارد      تشخيص صحيح كميت مورد نظر است كه در چه سني             آنچه در اين روند مهم است،     . كند شروع به كاهش مي    دوره

  :شود تقاضاي آينده با استفاده از رابطه كلي زير حاصل مي
nrTT )1(0 +=  

  .است نه نرخ رشد ساالr  و تقاضاي سال مبناn،0Tتقاضاي سال  Tنآكه در 
 :شرح زير هستندترين آنها به  نفتي در بندر خليج فارس تابع نرخ رشد عوامل گوناگوني است كه مهمات عمليرشد نرخ 

 %5/10 :]1) [1385 تا 1376ميانگين ده ساله از (تخليه مواد نفتي بنادر كشور ساالنه نرخ رشد  •
  %6/0]: 1) [1385 تا 1376ميانگين ده ساله از ( بارگيري مواد نفتي بنادر كشور ساالنه نرخ رشد •
 %9/5]: 1) [1385 تا 1376ميانگين ده ساله از ( تخليه و بارگيري مواد نفتي بنادر كشور ساالنه نرخ رشد •
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 %7/3]: 2[ ظرفيت نفتي بنادر كشور مطابق برنامه چهارم توسعه ساالنه نرخ رشد •
  -%5/36]: 4) [1385 تا 1384(هاي كشور   صادرات فرآورده هاي نفتي  پااليشگاهساالنه نرخ رشد •
  %1/18]: 4) [1385 تا 1384(هاي كشور   توليدات محصول قير از  پااليشگاهساالنه نرخ رشد •
  %7/9]: 5و3) [1394 تا سال برآورد( توليدات محصوالت پتروشيمي كشور ساالنه نرخ رشد •
  %1/16]: 5و3) [1394 تا سال برآورد( صادرات محصوالت پتروشيمي كشور ساالنه نرخ رشد •

 :دارند به شرح زير هستنددر بندر خليج فارس تاثير غيرمستقيم  نفتيعمليات  رشد تبادل تعيين نرخنرخهاي رشدي كه در ، به عالوه
 %2/11]: 1) [1385 تا 1374ميانگين ده ساله از (هاي وارده به بندرعباس  تعداد كشتيساالنه نرخ رشد  •
 %8]: 3) [1388 تا سال برآورد( توليد ناخالص داخلي ساالنه نرخ رشد •
 %1/9]: 3) [1394 تا 1388 از برآورد( توليد ناخالص داخلي ساالنه نرخ رشد •
 %1/10]: 3) [1388 تا سال برآورد(گذاري   سرمايهساالنه نرخ رشد •
 %8/11]: 3) [1394 تا 1388 از برآورد(گذاري   سرمايهساالنه نرخ رشد •
 %1/4]: 3) [1388 تا سال برآورد( پتانسيل ترانزيت كاال ساالنه نرخ رشد •
 %3/3]: 3) [1394 تا 1388 از برآورد( پتانسيل ترانزيت كاال ساالنه نرخ رشد •

اي از نرخهـاي     از ايـن رو، بـازه     . رسد  با توجه به گستردگي و تنوع مقادير ارائه شده در باال، اتخاذ نرخ رشد واحدي براي آينده چندان منطقي به نظر نمي                     
  . ارائه شده است1افقهاي طرح در جدول راي ه و بدبينانه ببينان هاي خوش  نگرشابمحتمل رشد 

  
  1400عمليات نفتي در بندر خليج فارس تا سال  رشد هاي  نرخ- 1جدول 

  1400 تا 1396  1395 تا 1391  1390 تا 1386  افق طرح
   درصد6 تا 3   درصد10 تا 5   درصد10 تا 5  نرخ رشد

  
بر هاي طرح مطالعه     در افق عمليات نفتي    برآوردبنابراين،  .  است 1385 تن در سال     736,222 برابري  حجم عمليات نفتي بندر خليج فارس در شرايط فعل        

 سـاله  15 و 10، 5نفتي در افقهاي حجم عمليات شود،  همانطور كه در اين جدول مالحظه مي.  خواهد بود  2مطابق جدول    1هاي رشد جدول      اساس نرخ 
  . خواهد بود ميليون تن در سال2 و 5/1، 1بطور متوسط 

  
  )تن(هاي طرح از روش نرخ رشد  نفتي در افقعمليات  برآورد -2جدول 

  1400  1395  1390  افق طرح
  1,390,234  1,199,228  939,627  حد پايين
  2,555,436  1,909,570 1,185,693  حد باال

  
كننـد، سـهمي از كـل بـازار           هاي نفتي فعاليت مي     زمينه كاال  كه در    ،)به غير از بندر خليج فارس     (شود هر يك از بنادر كشور         در روش حد سهم فرض مي     

كاالهـاي  پس از محاسـبه مقـدار مبـادالت         . شود  اي نمي   اين سهم در طول زمان دچار تغيير عمده       و  اند    صادرات و واردات كشور را به خود اختصاص داده        
 چرا كه بندر خليج فارس در واقع       ،آيد   آن بندر بدست مي    ليات از عم  بندر خليج فارس در قالب سهمي     ليات  هاي طرح، عم    بندر شهيد رجايي در افق    نفتي  

  .كند اي از بندر شهيد رجايي عمل مي به عنوان زيرمجموعه
آمـار تخليـه    ]. 1[ آمده اسـت     1385 تا   1382 مقادير سهم بندر شهيد رجايي از بنادر كل كشور در واردات و تخليه مواد نفتي براي سالهاي                   3در جدول   
اين سهم  كه ، درصد بنادر كل كشور است67سهم بندر شهيد رجايي از عمليات تخليه بطور ميانگين         . واردات، كابوتاژ و ترانزيت را نيز در بردارد       عالوه بر   

  .شود بدليل عدم وجود روند مشخص در طول زمان براي سه افق طرح يكسان در نظر گرفته مي
  

   بنادر كل كشور)و واردات(تخليه يات  سهم بندر شهيد رجايي از عمل-3جدول 
 1382تخليه  1382واردات  1383تخليه  1383واردات  1384تخليه  1384واردات  1385تخليه  1385واردات   عملكرد

  %68  %69  %66  %66  %68  %67  %64  %65  سهم 
  

سهم .  بر صادرات، كابوتاژ و ترانزيت را نيز در بر دارد آمار بارگيري عالوه]. 1[ مقادير نظير براي صادرات و بارگيري مواد نفتي ارائه شده است 4در جدول 
  .گردد  درصد كل بنادر براي سه افق طرح منظور مي38بندر شهيد رجايي از عمليات بارگيري بطور متوسط 
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  بنادر كل كشور) و صادرات( سهم بندر شهيد رجايي از عمليات بارگيري - 4جدول 
1382 بارگيري1382 صادرات1383 بارگيري1383 صادرات1384 بارگيري1384 صادرات1385 بارگيري1385 صادرات  عملكرد

  %35  %39  %37  %39  %38  %41  %36  %36  سهم 
  

نـرخ رشـد     مقادير مناسبي بـراي      توان  مي كه با الهام از آن    ] 1[باشد     درصد مي  6/0 و   5/10نرخ رشد تخليه و بارگيري مواد نفتي در كل كشور به ترتيب             
آينده بندر شهيد رجايي، يات نفتي در نهايت، با احتساب سهم بندر خليج فارس از عم.  ساله در نظر گرفت   15 و   10،  5افقهاي طرح   يري در   تخليه و بارگ  

مطـابق ايـن   .  آمده اسـت 5مراحل دستيابي به مقادير فوق بطور كامل در جدول       . آيد  نفتي بندر خليج فارس براي افقهاي طرح بدست مي        ليات  ميزان عم 
  .شود  ميليون تن در سال برآورد مي3 و 3/2، 3/1 نفتي بندر خليج فارس در افقهاي طرح بترتيب يات، عملروش

  
  )هزارتن(نفتي بندر خليج فارس در روش حد سهم يات  روند محاسبه عم- 5 جدول

 سال
نرخ رشد 
تخليه كل 

 كشور

نرخ رشد 
بارگيري 
 كل كشور

تخليه كل 
 كشور

بارگيري كل 
 كشور

تخليه شهيد 
 رجايي

بارگيري 
شهيد رجايي

سهم خليج 
فارس از تخليه 
 شهيد رجايي

سهم خليج 
فارس از 
بارگيري 
 شهيدرجايي

 ياتكل عمل
نفتي خليج 

 فارس

1385  _ _ 31393  15162  21033  5762  _ _ _ 

1390  10%  1%  50559  15935  33874  6055  3%  4%  1258  

1395  8%  1%  74287  16748  49773  6364  4%  5%  2309  

1400  6%  1%  99413  17603  66607  6689  4%  5%  2999  
   

دو و بـا فـرض اختـصاص     هاي فعـال آن    سهم بندر خليج فارس از عملكرد بندر شهيد رجايي بصورت ساده با احتساب نسبت اسكله       كه الزم به ذكر است   
فارس عبارتست از مجمـوع حاصلـضرب سـهم تخليـه و             نفتي بندر خليج     ياتعمل. هاي بندر خليج فارس به مواد نفتي تخمين زده شده است            كليه اسكله 

  .بارگيري بندر خليج فارس از بندر شهيد رجايي در مقدار تخليه و بارگيري بندر شهيد رجايي
  

  مدل جاذبهرويكرد 
 تعريف  هاگ صادر كننده آن    يك فضاي رقابتي متشكل از مراكز عمده توليد كاالهاي نفتي و بنادر بزر              در كاالهاي نفتي از بندر خليج فارس     صادرات  جاذبه  

  . نام آنها آمده است6د كه در جدول نوجود داردر كشود  مركز عمده پتروشيمي 8 پااليشگاه و 9در حال حاضر . شود مي
  

   مراكز عمده پااليشگاهي و پتروشيمي كشور-6جدول 
  -  -  -  الوان  كرمانشاه  آبادان  اصفهان  تبريز  تهران  اراك  شيراز  بندر عباس  پااليشگاه

  اصفهان  تبريز  -  اراك  شيراز  -  پتروشيمي
ماه شهر 
بندر امام 

  رازي
 ويژه  منطقه  -  -

  خراسان  اروميه  پارس

  
توان مسئله را ساده    با گسترش اين فرض مي     .پااليشگاه هست كارخانه پتروشيمي نيز وجود دارد      داراي  غالب نقاطي كه    در   ،شود  همانطور كه مالحظه مي   

  : فرضيات زير، مكمل اين بحث خواهد بود. و مدلسازي را هموارتر نمود
  . بداليل حجم كم توليد و عدم دسترسي به شبكه ريلي، صادارتي از بنادر جنوبي كشور ندارد،پااليشگاه كرمانشاه •
  .دنشو شهر صادر مي محصوالت پااليشگاه آبادان از طريق بنادر آبادان، امام خميني و ماه •
  .گردد  از طريق بندر عسلويه صادر ميمحصوالت پتروشيمي منطقه ويژه پارس، •
  . پذيرد صادرات محصوالت پااليشگاه الوان صرفاً از جزيره الوان صورت مي •
  .دنشو شهر صادر مي شهر و رازي از طريق بنادر امام خميني و ماه هاي پتروشيمي بندر امام خميني، ماه محصوالت كارخانه •
  . بنادر جنوب نداردپتروشيمي اروميه بدليل بعد مسافت، صادراتي از •

  .ندا  ارائه شده7مانند در جدول  در نهايت با احتساب فرضيات ساده كننده فوق، مراكزي كه در مدل باقي مي
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  نهايي در مدلسازي مراكز پااليشگاهي و پتروشيمي - 7جدول 
  تهران  اصفهان  تبريز  اراك  شيراز بندر عباس   پااليشگاه

  خراسان  اصفهان  تبريز  اراك  شيراز  -  پتروشيمي
  

گيرد، آمار  خصوصي صورت مي هاي خصوصي و نيمه  با توجه به اينكه عمده صادرات مواد پااليشگاهي و پتروشيمي كشور از بنادر جنوب به واسطه شركت                
  :گيرد مالك عمل قرار ميزير  از اينرو فرضيات .شفافي از عملكرد ساليانه آنها در اختيار نيست

  .شود هاي پااليشگاهي، پتروشيمي و سوخت رساني به شناورها تقسيم مي نوب كشور به سه بخش فرآوردهصادرات مواد نفتي از بنادر ج •
دو مجموعـه   ) و يـا صـادرات    (هـاي نفـت خـام اسـت، تـوان توليـد               هاي پتروشيمي، اكثراً خروجي پااليشگاه      با توجه به اينكه ورودي كارخانه      •

  .شود عيني در نظر گرفته ميپااليشگاهي و پتروشيمي واقع در يك منطقه، نسبت م
ها است كـه رشـد آينـده آن نيـز، متناسـب بـا رشـد                   رساني كشتي    درصد عمليات صادرات نفتي بنادر، مربوط به سوخت        20 تا   10در حدود    •

  .شود صادرات ساير مواد نفتي پااليشگاهي در نظر گرفته مي
 پااليشگاهي و پتروشيمي، تنها بنادر شهيد رجايي، شهيد بـاهنر و بوشـهر   شهر و آبادان از چرخه صادرات مواد با حذف بنادر امام خميني، ماه     •

  .مانند در عرصه رقابت باقي مي
 كه مقدار مربوط به پتروشيمي هر منطقه        ،دهد  تشكيل مي ) و پتروشيمي ( درصد حجم صادرات نفتي بنادر جنوب كشور را مواد پااليشگاهي            80بنابراين،  

هـاي    فرآورده مربوط بهالبته، بايد عنوان شود كه عمده صادرات نفتي بندر خليج فارس. شود شگاه آن منطقه بسط داده ميبا توجه به مقدار صادرات پاالي    
  .  شود رو حساسيتي بر اعمال ميزان دقيق صادرات محصوالت پتروشيمي احساس نمي  و از اين،پااليشگاهي است

يشگاه به هر بندر را با احتساب عوامل جذب و دفع ، يعني صادرات هر پااليـشگاه، صـادرات هـر    مدل جاذبه در يك فرآيند تكراري ميزان صادرات هر پاال  
  : صورت كلي مدل جاذبه به شرح ذيل است. آورد  بدست مي،ها تا بنادر بندر و فاصله پااليشگاه

∑
=

j
ijjj

ijjj
iij fAk

fAk
PT  

   وi كل صادرات بندر j  ،iAبندر مدل براي ضريب تصحيح  i،jK كل صادرات پااليشگاه j، iPدر  به بنi ميزان صادرات پااليشگاه ijTكه در آن
ijf در اينجا معكوس فاصله پااليشگاه ( معيار دافعه مدلi تا بندر j (است  .  

 درصـد حجـم   20همانطور كه پيـشتر ذكـر شـد،      .  ارائه شده است   1385 و   1384يزان صادرات هر پااليشگاه به هر بندر براي سالهاي           م 9 و   8در جداول   
بـا اعمـال نـسبت       . ندرساني اختصاص داده شده است كه اين آمار از جداول نامبرده كسر شده ا               صادرات نفتي هر يك از بنادر به سوخت       

80
قـادير   در م  100

  .آيد فوق، مقادير واقعي صادرات نفتي هر بندر بدست مي
  

  )تن(بر اساس مدل جاذبه  1384 صادرات مراكز پااليشگاهي به بنادر نفتي در سال -8جدول 

 مركز جذب             
 مجموع بندر بوشهربندر شهيد باهنر بندر شهيدرجايي  مركز توليد

سهم پااليشگاه 
  )درصد(

  6/7 371,000 506 1,558 368,935 بندر عباس
  5/10 511,275 40,534 1,322 469,420 شيراز
  3/10 500,579 28,626 1,325 470,627 اراك
  3/2 106,961 4,698 287 101,976 تهران
  6/14 710,223 35,362 1,895 672,966 تبريز

  7/54 2,661,198 176,622 6,977 2,477,599 اصفهان
  100 4,861,236 286,347 13,365 4,561,524  مجموع

  
سـهم صـادرات نفتـي بنـدر خلـيج      ، ها تا اين بندر  و با توجه به فاصله هر يك از پااليشگاه1385 مقدار صادرات نفتي بندر خليج فارس در سال  داشتنبا  

ها در  اين سهم. در در طول زمان نيز تعميم دادبعنوان نسبت ثابتي از كل بنا  و اين سهم را،كرد توسط مدل جاذبه برآوردتوان ميفارس از هر پااليشگاه را 
  .سوم نيز سهم هر پااليشگاه از صادرات بندر خليج فارس آمده است در ستون. ندنشان داده شده ا 10 جدولستون آخر 
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  )تن(بر اساس مدل جاذبه  1385 صادرات مراكز پااليشگاهي به بنادر نفتي در سال -9جدول 

 مركز جذب             
 مجموع بندر بوشهر بندر شهيد باهنررجايي بندر شهيد  توليدمركز 

سهم پااليشگاه 
  )درصد(

  8/7 295,000 342 432 294,226 بندر عباس
  0/9 339,141 23,084 309 315,748 شيراز
  7/9 363,756 17,800 338 345,618 اراك
  0/2 76,580 2,872 72 73,636 تهران
  3/11 426,662 18,157 400 408,105 تبريز

  2/60 2,264,589 128,788 2,089 2,133,712 اصفهان
  100 3,765,729 191,043 3,641 3,571,045  مجموع

  
  

  مدل جاذبهبر اساس  1385 صادرات مراكز پااليشگاهي به بندر خليج فارس در سال -10جدول 

 بندر خليج فارس ياتعملپااليشگاه و پتروشيمي
 )تن(

 )درصد(سهم پااليشگاه 
خليج فارس از سهم 

 )درصد( پااليشگاه

 %20 %8 60,199 بندر عباس

 %19 %9 65,385 شيراز

 %20 %10 71,297 اراك

 %20 %2 15,156 تهران

 %20 %11 84,080 تبريز

 %19 %60 440,856 اصفهان

 - %100 736,971 مجموع

  
در نظرگيـري  بـا  . درات مواد پااليشگاهي و پتروشيمي در آينده فـرض شـود  بايست مقاديري براي صا بنادر در افقهاي طرح، مي   ليات   عم برآوردحال براي   

توزيعي جديد از ميزان صادرات هر پااليشگاه به         ،]5[و   ]3[ طبق مراجع    ،ها  ها و پتروشيمي    براي مواد نفتي صادراتي از پااليشگاه     ي   درصد 8رشد متوسط   
با احتساب سهم بندر خليج فـارس  . ) سال است 5بر شدن صادرات يك پااليشگاه پس از         برا 5/1 معادل   ي درصد 8رشد ساليانه   ( شود  مي هر بندر حاصل    
  . آمده است11  برآورد صادرات نفتي اين بندر براي سه افق طرح در جدول،10جدول در  از هر پااليشگاه

  
  )تن (بر اساس مدل جاذبههاي طرح   صادرات مراكز پااليشگاهي به بندر خليج فارس در افق-11جدول 

 پااليشگاه سال
1390  1395 1400 

 248 177 118 بندر عباس

 203 145 97 شيراز

 229 164 109 اراك

 48 34 23 تهران

 269 192 128 تبريز

 1355 968 645 اصفهان

 2352 1680 1120 مجموع
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  رويكرد اقتصاد خرد
هـاي بازرگـاني كـه در زمينـه صـادرات و واردات               اي هـر يـك از شـركت       هاي در دست اجـر      در اين بخش، با بررسي اطالعاتي از وضعيت موجود و برنامه          

 از  بـرآورد ،  )شـود   اي نزديك فعاليتشان شروع مي      و يا طبق قرارداد با اداره بندر در آينده        ( بندر خليج فارس مشغول به فعاليت هستند         درمحصوالت نفتي   
  .گيرد هاي طرح صورت ميبندر در افقيات عمل

حتـي در وضـع     (گذاران از وضـعيت تجـاري بنـدر           ا توجه به نوپايي بندر خليج فارس در عرصه تجارت و عدم آگاهي كامل سرمايه               ب  كه الزم به ذكر است   
بنـابراين، بـا توجـه بـه        . نمايد  شان چندان معتبر نمي      نفتي يا معدني   لياتگذاري و مقدار عم     ها از ميزان سرمايه     ، برآوردهاي ارايه شده اين شركت     )موجود

بندر خلـيج   عمليات نفتي   برآورد اين روش براي     كه  ريزي با رويكرد اقتصاد خرد اطالعات مازادي قابل دسترس نيست، بايد پذيرفت                حوزة برنامه  اينكه در 
  .هاي مزبور دارد فارس دقتي در حد ارقام ارايه شده توسط شركت

توسـط ايـن    ميليارد تومـان  200مجموع در  است كه آنحاكي از ود موج اطالعات . شركت نفتي در بندر خليج فارس ثبت شده است        12تاكنون قرارداد   
سازي  حجم مخازن ذخيرهبه عالوه،  .ها قرار خواهد گرفت    هاي بندر در اختيار آن       هكتار از زمين   32گذاري خواهد شد و در حدود         در بندر سرمايه  شركتها  

ها در سالهاي طرح، تعداد دفعات پر و خالي شدن   حجم عمليات نفتي اين شركتبه منظور برآورد كل. هزار تن خواهد بود 500شركتهاي اخير در حدود 
، به دليل دقت پايين اعداد و ارقام موجودولي .  موجود است1385ها، كميت فوق براي سال  براي برخي از اين شركت. مخازن آنها در سال مورد نياز است

از اين رو، با توجه به مساحت       . توان مقادير فوق را مالك محاسبه قرار داد         ندر خليج فارس، نمي    در ب  1385و با توجه به عدم وجود فضاي رقابتي در سال           
 مرتبه در سال براي 8 تا 5بين تعداد دفعات پر و خالي شدن مخازن المللي  برداري و همچنين استانداردهاي بين  سال بهره،زمين در اختيار، حجم مخازن

   .در نظر گرفته شده استهر شركت 
ايـن  آيـد،     مخـزن بدسـت مـي     آن  مخـزن در حجـم      هر  تعداد دفعات پر و خالي شدن       جمع حاصلضرب    هر شركت كه از      ياتبا توجه به مطالب فوق، عمل     

نقـاط ضـعف ايـن    .  ميليون تن در سال خواهـد بـود  7/2ها در پنج سالة دوم طرح معادل          نفتي اين شركت  يات  مجموع عمل سازد كه     حقيقت را روشن مي   
  :هستندبه شرح زير د برآورروش 

  .كند هاي نفتي كه در آينده وارد بندر خواهند شد را منظور نمي ساير شركت •
  .بينانه است  شده، خوشبرآوردهاي  برنامه •
  .هاي اقتصادي نباشند ها ممكن است در عمل قادر به انجام رقابت بسياري از شركت •
تواند كمتر    المللي فرض شده است كه در واقعيت مي         هاي مراجع معتبر بين     صيهها، با توجه به تو      تعداد دفعات پر و خالي شدن مخازن شركت        •

  .يا بيشتر شود
الزم به ذكر اسـت كـه در نهايـت بـه         . رسد   به بعد كمي مشكل بنظر مي      1395هاي    ها براي سال    نفتي اين شركت  يات  برآورد عمل مطالب فوق،   با توجه به    

 ساله به ترتيب با كسر و 15 و 5هاي   ميليون تن و براي افق75/2 ساله همان مقدار محاسبه شده   10 افق   منظور مقايسه روشها، صادرات مواد نفتي براي      
  ندا  درصد لحاظ گرديده20افزايش 

  
  گيري نتيجه

كـالن، مـدل جاذبـه و        ساله با استفاده از سه رويكرد اقتصاد         15 و   10،  5 نفتي بندر خليج فارس براي افقهاي طرح         عمليات تقاضاي   برآورددر اين مقاله،    
 .شندبا ميروغن كثيف و شامل محصوالت پااليشگاهي از جمله قير، قطران، نفت كوره، نفتا، گازوئيل، روغن پايه كاالهاي نفتي . صورت گرفتاقتصاد خرد 

  .قابل بيان هستند  و واردات مواد نفتيترانزيت مواد نفتي ،نفتيصادرات مواد كل عمليات نفتي، صورت چهار به تقاضاي عمليات نفتي 
شود كه بيشترين و كمترين مقدار  مالحظه مي. دهد  در مقايسه با يكديگر نشان ميرا مختلف يكردهاي روتوسطنفتي بندر يات  كل عمل برآورد   12جدول  
به عنوان تواند   مي12نهايي جدول بندي  در رديف جمعارايه شده مقاديري .  ميليون تن در سال است3/2 و 3/3ترتيب برابر با   به1400 براي سال برآورد

وزن اختصاص داده شـده بـه روش اقتـصاد          كه در آن    مختلف است،    يميانگين وزني روشها  رديف  اين  اعداد  . مورد استفاده قرار گيرد   برآوردهاي محتمل   
تخصيص به آن وزن كمتري به اين تر دارد،  روش اقتصاد خرد نسبت به ساير روشها ماهيتي تقريبي (استدر نظر گرفته شده نصف ساير روشها  برابر خرد
  . است از بندر خليج فارسهاي ايران  پااليشگاهنفتي توليدي درصادرات مواد شامل كل تقاضاي نفتي در رويكرد جاذبه تنها  ).شده استداده 

  
  )هزار تن(نهايي بندي  و جمعبرآورد هاي مختلف يكرددر روبندر خليج فارس نفتي يات عملكل  -12 جدول

 يكردرو سال
1390 1395 1400 

اقتصاد  2322 1768 1137 نرخ رشد 
 2999 2309 1258 حد سهم كالن

 2352 1680 1120 مدل جاذبه
 3296 2747 2197 اقتصاد خرد

 2700 2100 1300 جمع بندي نهايي
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با توجه به اختالف بين ايـن دو  . نزيت بصورت توأمان است  د شامل صادرات و نيز ترا     ش برآوردهاي اقتصاد كالن و حد سهم         كل تقاضاي نفتي كه در روش     
 بـه   1400 و   1395،  1390و با درنظرگيري آمار و ارقام سالهاي گذشته، مقدار ترانزيت در سالهاي             ) كه صرفاً بر صادرات توجه دارد     (روش با روش جاذبه     

 انجـام شـده، واردات مـواد نفتـي     برآورددر .  شده استبرآوردنفتي ات يكه بخشي از كل عملشود   ميبرآورد هزار تن 300 و 200، 100ترتيب در حدود    
با توجه به نوع فعاليـت   آن براي آينده برآورد و ،مقدار واردات طبق روند موجود بسيار كم. هاي اقتصاد كالن و حد سهم ديده شود        تواند در روش    فقط مي 
   .دشوار است هاي نفتي فعال در بندر خليج فارس شركت

  
 يقدردان

نقش كه هاي ارزنده ايشان  به خاطر راهنماييده مهندسي عمران دانشگاه تهران، كشاز جناب آقاي دكتر علي فاخر، دانشيار داننويسندگان بدينوسيله 
ادر و اطالعات مورد استفاده در اين مقاله از طريق مسئولين محترم اداره كل بناز بخشي  .نمايند تشكر مي ،در ارتقاي اين مقاله داشته استبسزايي 

  . اختيار نويسندگان قرار گرفت، كه همكاري ايشان جاي تقدير داردان در  گكشتيراني استان هرمز
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